
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 voorwaar-
den 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:

en andere antennes voor de ontvangst van radio of TV-signalen en 

Geen omgevingsvergunning voor het 

volgende voorwaarden voldoen:

1

gemeten

1  Dit is doorgaans de lijn die evenwijdig aan de weg loopt en uw voorgevel 
raakt. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

2  Zie: ‘Bepaling van de hoogte van een antenne’ verderop in deze folder.

(Schotel)antennes
Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsverguning nodig?

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

in bovenstaande a!eelding is aangegeven hoe de hoogte bepaald moet worden



het snijpunt met het dakvlak
Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een 

hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningcheck 
op 

gelden ook als u vergunningvrij iets wilt veranderen aan uw 

Bepaling van de hoogte van een antenne

3  Zie: ‘Bepaling van de hoogte van een antenne’ verderop in deze folder.

Ga zelf na of u zonder 

installaties omgevingsvergunningvrij?

-

de grotere antennes zijn de voorwaarden zodanig geformuleerd dat 

Meer informatie over het omgevingsvergunningvrij plaatsen van 

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota 

Bepaling van de hoogte van een antenne
• U moet de hoogte van een antenne meten vanaf de voet van de 

antenne.
• Als de antenne op een antennedrager staat (bijvoorbeeld een 

mast waaraan de antenne is bevestigd), dan is de hoogte de 
gezamenlijke hoogte van drager en antenne. Deze wordt gemeten 
vanaf de voet van de antennedrager.

• Als de antenne of antenne met drager aan de gevel is bevestigd, 
dan wordt de (gezamenlijke) hoogte gemeten vanaf het punt 
waar de antenne boven het dak komt.

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 hee!.

(Schotel)antenne

Is de hoogte 
van de antenne 
gemeten vanaf 

de voet (inclusief 
de antennedrager/
mast) 5 meter of 

minder?
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Is de doorsnede 
(diameter) van de 
schotel 2 meter of 

minder?

Is de hoogte van 
de schotelantenne 

inclusief drager 
3 meter of minder?

Ja

Nee

Is de hoogte 
van de antenne 

(inclusief de 
antennedrager/
mast) gemeten 

vanaf het 
snijpunt met het 

dak 5 meter 
of minder?

Is het bouwwerk 
waarop, -aan 

of -in de antenne 
wordt geplaatst 

een Rijks-, 
provinciaal 

of gemeentelijk 
monument of ligt 

het in een
Rijks-beschermd 

stads- 
of dorpsgezicht?

Wordt de antenne 
voor of op de 

voorgevelrooilijn 
geplaatst?

Is de antenne een 
schotelantenne?

Bevestigt u de 
antenne aan 

de gevel?

Nee

Wanneer zijn GSM-antennes en C2000 installaties 
omgevingsvergunningvrij? 
C2000 installaties worden in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gebouwd en mogen altijd zonder omgevings-
vergunning worden gebouwd. De reden hiervoor is dat deze 
antennes specifiek bedoeld zijn voor de communicatie tussen 
hulpdiensten en bijvoorbeeld bij rampenbestrijding onmisbaar zijn.
GSM-antennes mogen alleen onder bepaalde voorwaarden 
omgevingsvergunningvrij worden gebouwd. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen kleine GSM-antennes (kleiner dan een 
halve meter) en grotere antennes (tot 5 meter hoog). Met name bij 
de grotere antennes zijn de voorwaarden zodanig geformuleerd dat 
deze antennes vanaf de openbare weg zo min mogelijk zichtbaar zijn.
Meer informatie over het omgevingsvergunningvrij plaatsen van 
GSM-antennes kunt u vinden op www.antennebureau.nl. 

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 
zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder 
meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit 
het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen 
moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Bestemmingsplan
Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, 
dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan. In dat geval geldt 
dat u in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een 
uitzondering hierop kan echter gelden indien u een bouwwerk gaat 
bouwen in het achtertuingebied dat niet hoger is dan 5 meter en 
voldoet aan de planologische regels uit onder meer het bestem-
mingsplan. De gemeente kan u hierover meer informatie geven. 

In de planologische regelgeving (bestemmingsplan of beheersver-
ordening) legt de overheid regels vast voor de ruimtelijke ordening. 
Deze regels zijn bindend voor u als burger. In een bestemmingsplan 
of beheersverordening is aangegeven welke bestemming de grond 

Ga naar de gemeente of kijk
op wwwomgevingsloketnl

Ja

http://www.omgevingsloket.nl


Bestemmingsplan

-

-

-

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van 

gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van 

-

gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandsei-

-
-

-

Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals genoemd in deze folder 
-

dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de 

stappen doorlopen:

Stap 1 
op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereis-

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

-



Vraag het uw gemeente

u in sommige gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar wel 
-

ming 

Meer informatie


