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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Dit antennebeleid gaat in op de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot 
vergunningplichtige antenne-installaties. In deze beleidsnota wordt ook ingegaan op de 
maatschappelijke onrust die gepaard gaat met de toename van het aantal antenne-installaties. 
Ook wordt in deze nota een beschrijving gegeven van de in Nederland gebruikte technieken en 
gehanteerde blootstellingslimieten. Tot slot wordt in deze nota het plaatsingsbeleid van de 
gemeente Hellendoorn beschreven. In het plaatsingbeleid staat omschreven in welke gevallen en 
onder welke voorwaarden antenne-installaties worden toegestaan. Waardevolle gebieden en 
woonomgevingen dienen zoveel mogelijk te worden ontzien. Dit plaatsingsbeleid is niet van 
toepassing op de antenne-installaties die vergunningvrij geplaatst kunnen worden. 

Opdracht: 
Als gevolg van een motie ingediend door de CDA-fractie op 16 december 2008 is de toezegging 
gedaan door de verantwoordelijk portefeuillehouder om te komen met een beleidsnotitie inzake 
voorlichting en plaatsing van UMTS-masten, op de actielijst van de commissie grondgebied. 
Onderhavige beleidsnota is het antwoord op de toezegging van de wethouder. 

Aanleiding: 
In de afgelopen jaren zijn een aantal verzoeken ingediend voor de plaatsing van antenne
installaties in de gemeente Hellendoorn. De voorgenomen plaatsing van deze antenne-installaties 
heeft veel stof doen opwaaien bij zowel de politiek als onder de bevolking. De voorgenomen 
plaatsing van deze antenne-installaties heeft geleid tot veel vragen over de wet- en regelgeving 
en de mogelijkheden die de gemeente heeft om dergelijke verzoeken tegen te houden dan wel 
eisen te stellen aan de plaatsing van antenne-installaties. In het voorliggende antennebeleid wordt 
getracht duidelijkheid te geven in de wet- en regelgeving ten aanzien van antenne-installaties en 
wordt het plaatsingsbeleid van de gemeente beschreven. In veel gevallen kunnen antenne
installaties vergunningvrij geplaatst worden. De gemeente kan in die gevallen geen eisen stellen 
aan de plaatsing van antenne-installaties. 

Doelstelling: 
De beleidsnota Antennebeleid 2011 "Een woud aan masten en meningen" vaststellen als 
beleidsregels die toegepast zullen worden bij nieuwe verzoeken om plaatsing van 
vergunningplichtige antenne-installaties in de gemeente Hellendoorn. Met deze beleidsnota wordt 
beoogd meer duidelijkheid te bieden aan de providers/operators, burgers en politiek aangaande de 
plaatsing van antenne-installaties in de gemeente Hellendoorn en kunnen procedures voor de 
plaatsing van vergunningplichtige antenne-installaties sneller doorlopen worden. 

Mogelijke oplossingen: 

Voorgestelde oplossingen: 
Instemmen met het voorgestelde beleid zoals beschreven in de bijgevoegde beleidsnota 
Antennebeleid 2011 "een woud aan masten en meningen". 
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Communicatie: 
Deze beleidsnota zal, na vaststelling door de raad, bekend gemaakt worden in het huis-aan-
huisblad (Hellendoom Journaal) en op de gemeentelijke website (www.hellendoorn.nl). Na het 
besluit zal zo spoedig mogelijk een communicatieplan door ons worden vastgesteld. 

Effecten meten: 
Na vaststelling van het antennebeleid zullen vergunning- en ontheffingsprocedures vermoedelijk 
sneller doorlopen worden. Na een aantal procedures kan beoordeeld worden of dit daadwerkelijk 
het geval is. 

Planning: 
Het beleid treedt in werking na vaststelling door de raad en nadat de vaststelling hiervan bekend 
is gemaakt in het "Hellendoom Journaal" en op de gemeentelijke website. 

Concept Besluit: 
A. De bijgevoegde beleidsnota Antennebeleid 2011 "Een woud aan masten en meningen" 

vaststellen. 
B. De vaststelling van dit beleid bekend maken door middel van een gemeentelijke 

advertentie in het "Hellendoom Journaal" en op de website van de gemeente. 
C. Het college verzoeken het communicatieplan, als aanvulling op het antennebeleid, zo 

spoedig mogelijk na besluitvorming verder uit te werken. 

Nijverdal, 5 april 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

De loc(5}se>retaris, ( ae burgemeester 

H.G.M. Zwijnenberg, ) 

Advies commissie(s): 
Dit voorstel is doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan 
de raad. 
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Aldus besloten, 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, 

Nijverdal, 4 juli 2011 

de voorzitter, 

Bijlagen: 
Beleidsnota: Antennebeleid 2011 "Een woud aan masten en meningen" 
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