
Informatieavond mobiele

bereikbaarheid

Dorpsraad Olland



Agenda

 Aanvang en voorstelrondje 19:30 - 19:35

 Woord vooraf wethouder van Rooijen 19:35 - 19:40

 Olland: belang en overwegingen 19:50 - 20:10

 GSM installaties algemeen 20:10 - 20:15

 Over de beoogde installatie 20:15 - 20:30

 Antennebureau: gezondheid & regelgeving, 4G vs 5G 20:30 - 20:50

 Vragen en antwoorden (Dorpsraad, KPN, Antennebureau) 20:50 – 21:50

 Uitloop 21:50 - 22.00



Voorstelrondje

 Erik Dudock

 Yvonne Trenning

 Harry van Rooijen (wethouder)

 Marielies Schrijnemakers

 Willy van der Geest

 Ad van der Heijden (voorzitter)

 Dennis Zwiers (glasvezel, telco, communicatie)



Voorwoord

Wethouder van Rooijen

Gemeente Meierijstad 

Infrastructuur en duurzaamheid



Rol van de dorpsraad

 Vrijwilligers die de belangen van Olland willen behartigen

 Faciliterende, dienende rol naar de inwoners van Olland

 Wat speelt er? Wat wordt belangrijk gevonden? Hoe blijft Olland een

vitaal dorp?

 Speerpunten in visiedocument leefbaarheid Olland

 Belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor Olland naar

gemeente,  andere overheden, semi-overheid, (commerciele partijen)

Internet: www.skonolland.nl

Facebook: https://www.facebook.com/skonolland



Belangen en overwegingen



Belang mobiele bereikbaarheid (1)
Hulpdiensten

 Hulpdiensten kunnen bereiken als iedere

seconde telt

 Ambulance / brandweer

 Politie ->inbraken

 Onderzoek agentschap telecom, min. 

veiligheid& justitie en TNO 2015 naar

verbindingswaarschijnlijkheid 1-1-2.

 Nederland 45.000km2 oranje vlakken zijn

546km2



Belang mobiele bereikbaarheid (2)
WAS

 Afschaffen “Luchtalarm” per 2020

 Overheid schakelt over naar NL-Alert, 

Sociale Media, internet, radio



Belang mobiele bereikbaarheid (3)
Vitaliteit

 Een goede leeftijdsopbouw is van cruciaal belang voor de 
leefbaarheid van Olland

 Als verval inzet: géén herkansing!

 Dorpsraad: aantrekkelijk woon en leefklimaat

 goede openbare voorzieningen

 woningbouw (gevarieerd woningaanbod)

 snel internet 

 mobiele bereikbaarheid



Belang mobiele bereikbaarheid (4)
Ondernemers & zelfstandigen

 125 (meest kleine) ondernemers in Olland (relatief hoog, 11% 

tegen 5% landelijk)

 Bereikbaarheid op het werk

 Voor klanten

 Voor coordineren van werkzaamheden



Wat eraan vooraf ging….

 Telecom markt is een vrije markt -> bijdrage
gemeente = staatssteun = verboden

 klein dorp, weinig abonnees, mast economisch
niet zo interessant voor telecom operators

 Brieven 2e kamer & provinciale staten

 Uitnutting Telfort-mast achter de kerk

 Contact kerk bestuur

 Monet (Vodafone, Tmobile, Tele2, KPN)

 Gesprekken gemeente

 Kamervragen gesteld via CDA

 Laatste redmiddel: Media

Bron: omroepbrabant



Afweging beoogde locaties



Afweging locaties

Criteria Kerk De Misse Den Ekker

Bestemmingsplan

Bereikbaarheid

Aangezicht

Grond eigendom

# woningen <200 mtr

Gem afst 5 woningen

Afstand 1e woning

+/- - +

- + +

Parochie Gemeente* Gemeente

102 52 31

51 mtr 54 mtr 95 mtr

40 mtr 45 mtr 61 mtr



GSM installaties (algemeen)



Installaties mobiele telefonie

2,5KM

3,0KM

3,4KM

2,8KM

3,6KM

3,9KM



Beoogde installatie



Installatie

 vakwerkmast

 Hoogte 39,9 mtr

 Voetafdruk 6 mtr x 6 mtr

 3 antennes hoek 120⁰

 LTE (800 en 1800 mhz)

 GSM (900 mhz)

 UMTS (900 en 2100 mhz)

Gemeente:

 Site-sharing



Antennebureau



Antennes in 
uw omgeving

Yvonne Trenning
25 april 2018



Inhoud

• Het Antennebureau

• Wat zijn antennes

• Antennes en gezondheid

• De praktijk

• Wet- en regelgeving



Het Antennebureau

• Informatiebureau Rijksoverheid

• Feitelijke informatie over het nationaal 
antennebeleid

• Thema’s: techniek, gezondheid, wet- en 
regelgeving



Inhoud

• Het Antennebureau

• Wat zijn antennes

• Antennes en gezondheid

• De praktijk

• Wet- en regelgeving



Wat is een antenne

• Informatie versturen en                             
ontvangen door de lucht

• Gebruikt radiogolven 

(= elektromagnetische velden)

• Zendt horizontaal

• Minimaal 3 panelen

• 120 graden





Titel

Typ hier je tekst



Draadloze muis/keyboard    Wifi / WLan              Sociale alarmering draadloze telefoon

Autosleutel Anti-diefstalpoortjes           draadloze koptelefoon  babyfoon



Ontwikkelingen mobiele communicatie

1G: NMT
1981

2G: GSM
1991

?
3G: UMTS

2001

4G: LTE
2013

5G: 
± 2020



5G

•Mobiel breedband (thuis en op het werk)

•Combi mobiel, draadloos en vast

•Machines die communiceren (IoT)

•Smart meter, smart city

•Ultra-betrouwbare communicatie

•Reactiesnelheid

•Zelfrijdende auto’s, opereren op afstand



Mobiel netwerk

• Plek van de antenne 

• Bereik

• Capaciteit



Ruim 26 miljoen aansluitingen    45.224 antenne-installaties



Inhoud

• Het Antennebureau

• Wat zijn antennes

• Antennes en gezondheid

• De praktijk

• Wet- en regelgeving



Antennes en gezondheid



Antennes en gezondheid

• wetenschappelijk bewezen: opwarmingseffect

• vindt plaats bij opwarming van > 1 °C

• basis voor blootstellingslimieten ICNIRP

• Veiligheidsfactor 50 verwerkt in limieten



Antennes en gezondheid: andere effecten?
• hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid, 

misselijkheid etc

• Ruim 26.000 publicaties (EMF Portal)

• Geen overtuigend wetenschappelijk bewijs

• Onderzoeken beoordeeld door GR en WHO

• Kennisplatform EMV duidt wetenschap



Conclusies GR/WHO 
Zolang blootstellingslimieten worden aangehouden:

• nadelige gezondheidseffecten van antenne-
installaties, mobiele telefoons, WiFi etc. niet 
bewezen

• Lange termijn effecten onwaarschijnlijk, maar 
niet 100% uit te sluiten

• Onderzoek blijft van belang (met name gebruik 
mobiel)



https://sustainablepulse.com/2018/03/22/worlds-
largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-
cancer-link/

https://sustainablepulse.com/2018/03/22/worlds-largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link/


Inhoud

• Het Antennebureau

• Wat zijn antennes

• Antennes en gezondheid

• De praktijk

• Wet- en regelgeving



Veldsterkte in de praktijk

• Agentschap Telecom controleert in Nederland 
de veldsterkte 

• Hoogst gemeten veldsterkte van alle 
aanwezige radiogolven                                 
(= mobiele telefonie, televisie, radio, C2000 
netwerk, draadloze apparatuur etc.)

• Op verzoek selectief

• Rapporten zijn openbaar



Rapporten:



Veldsterkte in de praktijk

• Veldsterkte uitgedrukt in Volt per meter (V/m)

• Op straat: 0,5 - 3 V/m

• In woningen: gemiddeld 1 V/m of minder -> 
doordat afstand tot antennes groot is

• Strengste blootstellingslimiet is 28 V/m

• Loopt op van 28 tot 61 V/m (afhankelijk van de 
frequentie)



Figuur geeft indicatie van verhouding   
binnen en buiten de bundel

Veldsterkte is afhankelijk van afstand
frequentie en vermogen

Hoge waardes recht voor het paneel op korte afstand
Veldsterkte neemt lineair af t.o.v de afstand tot de bron



Conclusies 

• Alle uitkomsten liggen ver beneden de 
blootstellingslimieten

• Geen reden om aan te nemen dat de plaatsing 
nadelige effecten heeft op de volksgezondheid

• Onafhankelijk van de afstand tot de mast -> 
antennes staan altijd op veilige afstand



Inhoud

• Het Antennebureau

• Wat zijn antennes

• Antennes en gezondheid

• De praktijk

• Wet- en regelgeving



Beleid van de overheid

• Plaatsen/gebruik antennes en apparatuur  
verantwoord

• Geen relatie tussen straling en 
gezondheidseffecten op korte termijn

• Lange termijn effecten onwaarschijnlijk, maar 
niet uit te sluiten

• Voorwaarde: blootstellingslimieten worden 
aangehouden



AntennebeleidBlootstellingslimieten

• Europese aanbeveling ICNIRP 1999

• Evaluatie ICNIRP voor zomer 2018

• ICNIRP in Nationaal Antennebeleid en 
Antenneconvenant

• ICNIRP aanbevolen in RED (europese richtlijn 
voor radioapparatuur)

• Niet in nationale wetgeving



AntennebeleidPlaatsen van antennes

Omgevingsvergunning nodig bij:

• mast hoger dan 5 meter

• antennes in, op of aan monumenten

• antennes in een beschermd dorps- of 
stadsgezicht

• omgevingsvergunningsprocedure via gemeente

• omwonenden recht op bezwaar

• beoordeling van gezondheid & antennes door 
ministerie van Infrastructuur en Milieu



Antennes in uw buurt: antennebureau.nl



zoek op plaats/postcode





Antennebureau

0900 – 2 683 663

info@antennebureau.nl

www.antennebureau.nl



Vragen



Bedankt voor uw komst!


