(Schotel)antennes

Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsverguning nodig?
Voor het goed kunnen ontvangen van TV- of radiozenders is een
antenne nodig. In veel gevallen is het toegestaan om een
antenne of een schotelantenne zonder omgevingsvergunning te
plaatsen. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te
waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met
inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In deze brochure leest u meer over de voorwaarden
voor het vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van
(schotel)antennes.

Welke antennes worden onderscheiden?
In de regelgeving rondom het vergunningvrij plaatsen van antennes
wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten antennes:
 8ek\ee\jmffidfY`\c\k\c\Zfddle`ZXk`\%;`kY\ki\ɘ[\
qf^\eXXd[\>JD$Xek\ee\j%
 :)'''Xek\ee\j%;`kq`aeXek\ee\jmffi[\Zfddle`ZXk`\kljj\e
_lcg[`\ejk\e#qfXcjgfc`k`\#YiXe[n\\i\eXdYlcXeZ\j%
 Fm\i`^\Xek\ee\j%Fe[\i[\q\ZXk\^fi`\mXcc\ejZ_fk\cXek\ee\j
en andere antennes voor de ontvangst van radio of TV-signalen en
jgi`\kXek\ee\j#qfXcjmffi).D:q\e[`ejkXccXk`\jÅYXbb`\jÆ %

Schotelantennes mogen achter de voorgevelrooilijn (gestippelde rode lijn) zonder
vergunning worden geplaatst indien ze maximaal 3 meter hoog zijn en een diameter
hebben van maximaal 2 meter

@e[\q\YifZ_li\nfi[kd\keXd\`e^\^XXefg[\cXXkjk\ZXk\^fi`\
Xek\ee\jFm\i`^\Xek\ee\j %;XXinXXi`e_\km\imfc^mXe[\q\
YifZ_li\^\jgifb\enfi[kfm\iXek\ee\j#nfi[k[\q\ZXk\^fi`\
Xek\ee\jY\[f\c[%

;\mffi$\eXZ_k\ibXekY\eX[\i`e^
9\cXe^i`ab`jnXXil\\eXek\ee\n`ckgcXXkj\e%@e[\i\^\c^\c[k[Xk
Xcc\jnXk^i\ejkXXefg\eYXXikf\^Xeb\c`ab^\Y`\[[\n\^#
fg\eYXXi^if\ef]nXk\i #qfXcj[\mffibXek\eY`a_f\bnfe`e^\e
[\q`abXekmXe[\nfe`e^#\\e^ifk\i\`emcf\[_\\ɘfg[\[`i\Zk\
fd^\m`e^[XeYflnn\ib\e[`\XXe[\XZ_k\ibXeknfi[\e
^\Yfln[%;XXifddX^\\eXek\ee\d\\jkXce`\km\i^lee`e^mi`afg
_\kmffi\i]mffif]XXe[\mffi^\m\c nfi[\e^\gcXXkjk%

Geen omgevingsvergunning voor het
Yfln\eef[`^
8cjlm\i^lee`e^mi`a\\eXek\ee\n`ckgcXXkj\edf\k[`kXXe[\
volgende voorwaarden voldoen:

in bovenstaande afbeelding is aangegeven hoe de hoogte bepaald moet worden

(%;\Xek\ee\df\kXZ_k\i[\mffi^\m\ciff`c`ae1nfi[\e^\gcXXkjk%
8ek\ee\jblee\e[lje`\kqfe[\ifd^\m`e^jm\i^lee`e^`e[\
mffikl`ef]XXe[\mffi^\m\cnfi[\e^\gcXXkjk%GcXXkj`e^fg\\e
`egXe[`^YXcbfeXXe[\mffibXek`jqfe[\im\i^lee`e^Xcc\\e
df^\c`abXcj[\Xek\ee\XZ_k\i[\mffi^\m\ciff`c`aeYc`aɘ2
)%8cjl\\ejZ_fk\cXek\ee\n`ckgcXXkj\e[Xedf\k[\q\Xek\ee\1
 X%\\e[ffije\[\[`Xd\k\i _\YY\e[`\dXo`dXXc)d\k\i`j%
 Y%`eZclj`\][\[iX^\i#e`\k_f^\iq`ae[Xe*d\k\imXeX][\mf\k
gemeten) 2

1

2

Dit is doorgaans de lijn die evenwijdig aan de weg loopt en uw voorgevel
raakt. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.
Zie: ‘Bepaling van de hoogte van een antenne’ verderop in deze folder.

*%>XXk_\kfd\\eXe[\ijffikXek\ee\#[XedX^[\_ff^k\
`eZclj`\]\\e\m\ekl\c\Xek\ee\[iX^\i e`\k_f^\iq`ae[Xe,
d\k\imXeX][\mf\k^\d\k\e %Nfi[k\\e[\i^\c`ab\Xek\ee\XXe
[\^\m\cY\m\jk`^[#[Xedf\k[\Xek\ee\^\d\k\enfi[\emXeX]
het snijpunt met het dakvlak*%
Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een
[ffi_\kI`abXXe^\n\q\eY\jZ_\id[jkX[j$f][figj^\q`Z_k[Xe
blekl`eXXekXc^\mXcc\ekfZ_m\i^lee`e^mi`aYfln\e%E\\d
hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningcheck
op nnn%fd^\m`e^jcfb\k%ec
8cc\\eXcjmfc[XXenfi[kXXeXcc\^\ef\d[\mffinXXi[\edX^l[\
Xek\ee\qfe[\ifd^\m`e^jm\i^lee`e^gcXXkj\e%;\q\mffinXXi[\e
gelden ook als u vergunningvrij iets wilt veranderen aan uw
Y\jkXXe[\Xek\ee\%M\i^lee`e^mi`aYfln\e`je`\kkf\^\jkXXefg#
XXef]Y`a\\eYflnn\ib[Xk`cc\^XXc^\Yfln[`jf]^\Yil`bknfi[k%

Bepaling van de hoogte van een antenne
 L
 df\k[\_ff^k\mXe\\eXek\ee\d\k\emXeX][\mf\kmXe[\
Xek\ee\%
 8cj[\Xek\ee\fg\\eXek\ee\[iX^\ijkXXkY`amffiY\\c[\\e
dXjknXXiXXe[\Xek\ee\`jY\m\jk`^[ #[Xe`j[\_ff^k\[\
^\qXd\ec`ab\_ff^k\mXe[iX^\i\eXek\ee\%;\q\nfi[k^\d\k\e
mXeX][\mf\kmXe[\Xek\ee\[iX^\i%
Bepaling van de hoogte van een antenne
 8cj[\Xek\ee\f]Xek\ee\d\k[iX^\iXXe[\^\m\c`jY\m\jk`^[#
• U moet de hoogte van een antenne meten vanaf de voet van de
antenne.
[Xenfi[k[\^\qXd\ec`ab\
_ff^k\^\d\k\emXeX]_\kglek
• Als de antenne op een antennedrager staat (bijvoorbeeld een
nXXi[\Xek\ee\Yfm\e_\k[Xbbfdk%

Ga zelf na of u zonder
fd^\m`e^jm\i^lee`e^dX^Yfln\e
N`ckl\\eXek\ee\gcXXkj\e6;fficffg[\jkXgg\el`k_\kjZ_\dX
fdeXk\^XXef]ln\cf]^\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^_\\ɘ%

NXee\\iq`ae>JD$Xek\ee\j\e:)'''
installaties omgevingsvergunningvrij?
:)'''`ejkXccXk`\jnfi[\e`efg[iXZ_kmXe_\kd`e`jk\i`\mXe
9`ee\ecXe[j\QXb\e^\Yfln[\edf^\eXck`a[qfe[\ifd^\m`e^jm\i^lee`e^nfi[\e^\Yfln[%;\i\[\e_`\imffi`j[Xk[\q\
Xek\ee\jjg\Z`Ï\bY\[f\c[q`aemffi[\Zfddle`ZXk`\kljj\e
_lcg[`\ejk\e\eY`amffiY\\c[Y`aiXdg\eY\jki`a[`e^fed`jYXXi
q`ae%>JD$Xek\ee\jdf^\eXcc\\efe[\iY\gXXc[\mffinXXi[\e
fd^\m`e^jm\i^lee`e^mi`anfi[\e^\Yfln[%?`\iY`anfi[k
fe[\ijZ_\`[^\dXXbkkljj\ebc\`e\>JD$Xek\ee\jbc\`e\i[Xe\\e
_Xcm\d\k\i \e^ifk\i\Xek\ee\jkfk,d\k\i_ff^ %D\keXd\Y`a
de grotere antennes zijn de voorwaarden zodanig geformuleerd dat
[\q\Xek\ee\jmXeX][\fg\eYXi\n\^qfd`edf^\c`abq`Z_kYXXiq`ae%
Meer informatie over het omgevingsvergunningvrij plaatsen van
>JD$Xek\ee\jbleklm`e[\efgnnn%Xek\ee\Yli\Xl%ec%

Vergunningvrij,
maar niet regelvrij
Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning
mag bouwen
Wilt u een antenne plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema

om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.
Mfc[f\klnYflngcXeXXe[\mffinXXi[\emffim\i^lee`e^mi`a
Yfln\e#[Xebleklqfe[\ifd^\m`e^jm\i^lee`e^Yfln\e%;\
mast waaraan de antenne is bevestigd), dan is de hoogte de
gcXefcf^`jZ_\i\^\cjl`kY`amffiY\\c[_\kY\jk\dd`e^jgcXe\e
gezamenlijke hoogte van drager en antenne. Deze wordt gemeten redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota
vanaf de voet van de antennedrager.
q`ae`e[Xk^\mXce`\kmXekf\gXjj`e^%?\k9flnY\jcl`kd\kfe[\i
• Als de antenne of antenne met drager aan de gevel is bevestigd,
d\\ii\^\cjmffim\`c`^_\`[\e^\qfe[_\`[ \e_\kYli\ei\Z_kl`k
dan wordt de (gezamenlijke) hoogte gemeten vanaf het punt
_\k9li^\ic`abN\kYf\b^\c[\e\Z_k\in\c%8cjl^XXkm\i Yfln\e
waar de antenne boven het dak komt.
df\kl\iq\c]mffiqfi^\e[XklXXe[\q\i\^\cjmfc[f\k%

(Schotel)antenne

Ja
Nee

Bevestigt u de
antenne aan
de gevel?

Nee

Ja

Ja

Is de hoogte
van de antenne
(inclusief de
antennedrager/
mast) gemeten
vanaf het
snijpunt met het
dak 5 meter
of minder?

Nee
Ga naar de gemeente of kijk
op wwwomgevingsloketnl
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Zie: ‘Bepaling
van de
hoogte
van een antenne’
verderop
in deze folder.
Wanneer
zijn
GSM-antennes
en C2000
installaties

omgevingsvergunningvrij?
C2000 installaties worden in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken gebouwd en mogen altijd zonder omgevingsvergunning worden gebouwd. De reden hiervoor is dat deze

Geen omgevingsvergunning nodig

Is de hoogte van
de schotelantenne
inclusief drager
3 meter of minder? Ja

Ja
Is de hoogte
van de antenne
gemeten vanaf
de voet (inclusief
de antennedrager/
mast) 5 meter of
minder?

Nee

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij
bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De
planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en
redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota

Omgevingsvergunningplichtig

Is het bouwwerk
Is de doorsnede
Wordt de antenne
Is de antenne een
waarop, -aan
(diameter) van de
voor of op de
schotelantenne?
of -in de antenne
schotel 2 meter of
voorgevelrooilijn
Nee
Ja
Ja
wordt geplaatst Nee
minder?
geplaatst?
een Rijks-,
provinciaal
of gemeentelijk
monument of ligt
Nee
Nee
Ja
het in een
Rijks-beschermd
stadsof dorpsgezicht?

Bestemmingsplan

M\igc`Z_ki\b\e`e^_fl[\ed\klnYli\e

Mfc[f\kle`\kXXeXcc\mffinXXi[\emffim\i^lee`e^mi`aYfln\e#
[Xebi`a^klk\dXb\ed\k_\kY\jk\dd`e^jgcXe%@e[Xk^\mXc^\c[k
[Xkl`egi`eZ`g\\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^df\kXXemiX^\e%<\e
l`kqfe[\i`e^_`\ifgbXe\Z_k\i^\c[\e`e[`\el\\eYflnn\ib^XXk
Yfln\e`e_\kXZ_k\ikl`e^\Y`\[[Xke`\k_f^\i`j[Xe,d\k\i\e
mfc[f\kXXe[\gcXefcf^`jZ_\i\^\cjl`kfe[\id\\i_\kY\jk\dd`e^jgcXe%;\^\d\\ek\bXel_`\ifm\id\\i`e]fidXk`\^\m\e%

9`a_\kYfln\e_\\ɘlffbk\dXb\ed\k_\kYli\ei\Z_kl`k_\k
9li^\ic`abN\kYf\b%;XXi`e`j]\`k\c`abe`\kjXe[\ijmXjk^\c\^[[Xe
[\^\Yil`b\c`ab\fd^Xe^jmfid\e%Q\^\m\eln\ɝ\c`ab _flmXjkXcj
l\id\k[\Yli\ee`\kl`kbfdk%?\kY\cXe^i`abjk\X[m`\j`jfd\\ijk
d\klnYli\ek\fm\ic\^^\e\eq\`ek\c`Z_k\efm\ilnmffi^\efd\eYflngcXee\e%@em\\c^\mXcc\enfi[kl_\k\\ej$n\cc`Z_keX
\\ebc\`e\XXegXjj`e^mXelngcXe%

@e[\gcXefcf^`jZ_\i\^\c^\m`e^Y\jk\dd`e^jgcXef]Y\_\\ijm\ifi[\e`e^ c\^k[\fm\i_\`[i\^\cjmXjkmffi[\il`dk\c`ab\fi[\e`e^%
;\q\i\^\cjq`aeY`e[\e[mffilXcjYli^\i%@e\\eY\jk\dd`e^jgcXe
f]Y\_\\ijm\ifi[\e`e^`jXXe^\^\m\en\cb\Y\jk\dd`e^[\^ife[
_\\ɘ\en\cb^\Yil`b`jkf\^\jkXXe%9`amffiY\\c[nfe`e^Yfln#
`e[ljki`\#n`eb\cj#i\Zi\Xk`\f]bXekfi\e%;`\m\ijZ_`cc\e[\
Y\jk\dd`e^\eq`aefg\\egcXebXXikn\\i^\^\m\e\e`e[\
gcXemffijZ_i`ɘ\eq`ae[\[XXiY`aY`aY\_fi\e[\i\^\cjmffi_\k
Yfln\e\e_\k^\Yil`b^\^\m\e%K\eq`alnYflngcXem\i^lee`e^mi`a`j#df\kmfc[XXenfi[\eXXe[`\Yfln$\e^\Yil`bji\^\cj%

Welstand
In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van
^\Yfln\e\eXe[\i\Yflnn\ib\edf\kmfc[f\e%M\i^lee`e^mi`a\
Yflnn\ib\e_f\m\ee`\kk\mfc[f\eXXei\[\c`ab\\`j\emXe
n\cjkXe[%N\c^\c[k[\qf^\ef\d[\Å\oZ\jj\ei\^\c`e^Æ[`\_\k\\e
gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van
Yflnj\cjÅ`e\iejk`^\dXk\`ejki`a[`jd\ki\[\c`ab\\`j\emXen\cjkXe[Æ%
8cjl\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^mffi_\kYfln\eef[`^_\\ɘ#c\^k
[\^\d\\ek\lnYflngcXemffiXXe[\n\cjkXe[jZfdd`jj`\f]
jkX[jYflnd\\jk\i%;\q\X[m`j\\ikXXe[\_Xe[mXe[\n\cjkXe[jefkXfm\i[\mfid\e_\kdXk\i`XXc$\ebc\li^\Yil`b\ef]_\k
Yflnn\ibY`ee\e[\[`i\Zk\fd^\m`e^gXjk%FdmffiX]qfm\\c
df^\c`ab[l`[\c`ab_\`[k\^\m\efm\i[\q\Y\ffi[\c`e^#df\k[\
gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseij\eXXe^\m\e%
@\[\i\^\d\\ek\df\k\\en\cjkXe[jefkXmXjk^\jk\c[_\YY\e#
Xe[\ijblee\e^\\en\cjkXe[j\`j\enfi[\e^\jk\c[%

9flnY\jcl`k1_f\k\Yfln\e
NXXilY`a_\kYfln\ef]m\iYfln\eXXedf\kmfc[f\e#jkXXk`e_\k
9flnY\jcl`k%;XXi`ejkXXe[\d`e`dld\`j\efgk\Z_e`jZ_^\Y`\[
[`\mffi_\\cE\[\icXe[^\c[\e%Q\jkXXe^XiXekmffilnm\`c`^_\`[
\e^\qfe[_\`[\e_fl[\ei\b\e`e^d\k_\kd`c`\l\e_\k^\Yil`bjZfd]fik%F]lelmfc^\ej\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^f]m\i^lee`e^mi`aYflnk1lnYflnn\ibdf\kXck`a[mfc[f\eXXe_\k9flnY\jcl`k%
;XXimffi[iXX^klqc][\m\iXeknffi[\c`ab_\`[%Ln^\d\\ek\#
XXee\d\if]YflnX[m`j\libXel_`\id\\ifm\im\ik\cc\e%

Nc\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^
Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals genoemd in deze folder
[Xe`jlnYflnn\ibe`\km\i^lee`e^mi`a\e_\\ɘl\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^mffi[XkldX^Yfln\e%?`\imffidf\klY`a[\
^\d\\ek\\\eXXemiXX^`e[`\e\e%

GifZ\[li\fd^\m`e^jm\i^lee`e^
8cjl\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^_\\ɘmffi_\kYfln\eqXc
dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de
i\^lc`\i\gifZ\[li\^XXe%9`a[\q\gifZ\[li\nfi[\e[\mfc^\e[\
stappen doorlopen:
Stap 1 $L[`\eklnXXemiXX^mffi_\kYflngcXe`eY`a[\^\d\\ek\
op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisk\e%>X_`\imffieXXinnn%fd^\m`e^jcfb\k%ecÁ_`\iblekl[`^`kXXc
lnXXemiXX^`e[`\e\eÁf]eXXi[\n\Yj`k\mXe ln^\d\\ek\%Fg
Fd^\m`e^jcfb\kfec`e\m`e[klffbn\cb\^\^\m\ejldf\k
XXec\m\i\emffi_\k`e[`\e\emXelnXXemiXX^%

Stap 2 Á8cjYc`abk[Xk\ief^jklbb\efekYi\b\eY`alnXXemiXX^#qXc
[\^\d\\ek\[XkjZ_i`ɘ\c`abXXelcXk\en\k\e%;\^\d\\ek\qXc
[XXiY`aXXe^\m\eY`ee\en\cb\k\id`ael[\fekYi\b\e[\jklbb\e
Xcjef^blekXXec\m\i\e%
Stap 3 $;\^\d\\ek\Y\ffi[\\cklnXXemiXX^fgYXj`jmXe[\
gcXefcf^`jZ_\i\^\cjl`kfe[\id\\i_\kY\jk\dd`e^jgcXe#[\
jk\[\eYflnble[`^\mffijZ_i`ɘ\el`k[\Yflnm\ifi[\e`e^\e[\
Zi`k\i`Xl`k[\n\cjkXe[jefkX%?\kgcXenfi[km\i[\i^\kf\kjkXXe[\
k\Z_e`jZ_\\`j\el`k_\k9flnY\jcl`kYiXe[m\`c`^_\`[#m\ek`cXk`\#
\kZ% %
Stap 4 $;\^\d\\ek\cXXklY`ee\eXZ_kn\b\en\k\ef]ln\cf]
e`\k\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^bi`a^k%;\k`a[[`\lef[`^_\\ɘfd
lnXXemiXX^Zfdgc\\kk\dXb\eq`\jkXg) nfi[kY`a[\Y\jc`jk\id`aemXe[\^\d\\ek\fg^\k\c[%?\\ɘlY`amffiY\\c[[i`\n\b\e
ef[`^fd\okiXjklbb\eXXek\c\m\i\e[Xenfi[k[\k\id`aemffi
\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^XZ_kgclj[i`\4 \c]n\b\e%?\\ɘl\\e
Zfdgc\o\iYflngcXe#[XebXe[\^\d\\ek\[\Y\jc`jk\id`ae
\\edXc`^d\kq\jn\b\em\ic\e^\e%

Vraag het uw gemeente
EXXjk\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^mffi_\kYfln\ebleklY`a_\k
m\i Yfln\effbk\dXb\ebi`a^\ed\kXe[\i\kf\jk\dd`e^\e%Qf
_\\ɘln\cc`Z_k^\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^mffi_\k
Yfln\e#dXXiY`amffiY\\c[n\c\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^mffi_\k
bXgg\emXe\\eYffd#_\kdXb\emXe\\e`ei`kf]df\kl\\e
d\c[`e^[f\emffi_\kjcfg\emXe\\eY\jkXXe[^\Yfln%Ffb_\\ɘ
u in sommige gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar wel
\\eXe[\i\m\i^lee`e^f]fek_\ɖe^%L_\\]Y`amffiY\\c[kf\jk\dming ef[`^mXe_\kNXk\ijZ_Xg#Xcjlfgf]Y`a\\e[`abf]nXk\icffg
Yflnk%
?\k`j[XXifdm\ijkXe[`^Y`akn`a]\cZfekXZkfgk\e\d\ed\kln
^\d\\ek\%Ffbm`X_\kFd^\m`e^jcfb\kfec`e\blekXceX^XXef]l
mffiXe[\i\XZk`m`k\`k\e\\efd^\m`e^jm\i^lee`e^ef[`^_\\ɘ%

Meer informatie
;\q\]fc[\i`j\iel`k\\ej\i`\]fc[\ijfm\im\\cmffibfd\e[\
Yflnn\ib\e%MiXX^ln^\d\\ek\\ieXXi#b`abfg[\n\Yj`k\mXe[\
i`abjfm\i_\`[nnn%i`abjfm\i_\`[%ec&Yflni\^\c^\m`e^ f]^XeXXi
_\kFd^\m`e^jcfb\kfec`e\nnn%fd^\m`e^jcfb\k%ec \e[f\[\
m\i^lee`e^Z_\Zb%

