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Een concept tekst om over na te denken voor de gemeentelijke coalitie- en raadsakkoorden
De uitrol van 5G dient zorgvuldig te gebeuren. Het is belangrijk is om goede digitale connectiviteit
te waarborgen voor de inwoners en om verrommeling in de openbare ruimte tegen te gaan.
Essentie van de uitvoeringslijn
De uitrol van 5G betekent een toename van het aantal antennes in de openbare ruimte. EU en
nationale wetgeving bieden operators veel vrijheden om antennes met klein bereik (small cells) in
de openbare ruimte op te hangen. De uitrol van deze small cells blijft de komende 5 jaar naar
verwachting nog beperkt. Momenteel vindt vooral de uitrol plaats van macro installaties.
Operators en gemeenten hebben elkaar nodig om te komen tot een zorgvuldige en soepele uitrol
van 5G. Door gezamenlijk in de MRA op te trekken kunnen gemeenten van elkaar leren, en kan
een meer uniform antennebeleid worden gevoerd. Door dit laatste wordt de
onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van operators voor de plaatsing van
antennes versterkt.
Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
Een concept MRA Antennebeleidskader is opgesteld (slechts nog ambtelijke status) met hierin de
MRA toevoegingen op de landelijke voorbeeldnota antennebeleid. Een voorbeeldnota en het
conceptkader geven gemeenten houvast bij het plaatsen van antennes; de eisen/wensen m.b.t.
o.a. locatie, vormgeving en participatie. Het is vooralsnog uitdagend om additionele afspraken te
maken met telecomoperators voor in de MRA oplegger, naast de afspraken die in de
voorbeeldnota antennebeleid zijn gemaakt. Momenteel is het daarom onduidelijk hoe de oplegger
zich verder zal ontwikkelen, dit wordt nog ambtelijk besproken
Kengetallen
Het is onduidelijk aan te geven hoeveel extra antennes erbij komen. Toch is het goed dat
gemeenten op alles voorbereid zijn door goed antennebeleid te hebben.
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