
 
 
Maastricht, 27 september 2021 
 
Aan de bewoners van dit adres 
 
 
Betreft: kennisgeving voornemen plaatsing antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie 
Vodafone Libertel B.V. aan de Waterlooweg 2 Austerlitz. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Vodafone Libertel B.V. heeft gemerkt dat de dekking van het mobiele netwerk niet voldoende is in het 
gebied in en rondom Austerlitz.  
 
Vodafone ziet daarom de noodzaak om te investeren in het mobiele netwerk en de dekking en 
capaciteit te verbeteren door een nieuw opstelpunt te realiseren in het genoemde gebied. Het antenne-
opstelpunt staat geregistreerd onder nummer 6185 Austerlitz. 
 
Vodafone heeft in de laatste (juli 2020) door de rijksoverheid gehouden licentieveiling voor frequenties 
tbv mobiele telecommunicatie een deel van de 700 MHz band gekocht. Aan deze verkregen 
frequentievergunning is door de rijksoverheid een dekkingsverplichting verbonden, welke inhoudt dat 
twee jaar na vergunningverlening (uiterlijk juli 2022) 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse 
gemeente moet zijn voorzien van dekking en een minimale internetsnelheid van 8 Mbps. Aan de 
verplichting zijn strenge sancties verbonden door de rijksoverheid, waaronder dwangsommen en 
intrekking van de licentie.  
 
Gemeente Zeist voldoet niet aan de 98% plicht vanuit Vodafone. De invulling van het zoekgebied voor 
Austerlitz 6185, is noodzakelijk om de 98% eis te behalen.  
 
Het gebrek aan goede dekking komt onder andere naar voren uit klachten van Vodafone klanten. 
Klanten ervaren dat bellen en data versturen niet of maar beperkt mogelijk is. Dit is natuurlijk altijd erg 
vervelend. Te meer omdat er vandaag de dag ook veel maatschappelijke toepassingen afhankelijk zijn 
van het mobiele netwerk, waaronder ook de 112 bereikbaarheid in het gebied. Immers zijn er ook geen 
opstelpunten aanwezig van KPN noch van T-Mobile in de nabijheid van Austerlitz waardoor van geen 
van de in Nederland opererende mobiele telecombedrijven een voldoende signaal kan bieden. 
Ook medische toepassingen in ambulances, waardoor er bijvoorbeeld onderweg hartfilmpjes gemaakt 
kunnen worden om zo levens te redden van patiënten lukt niet wanneer er niet voldoende dekking is in 
een gebied, NL Alert, burgernet of Amber Alert die niet ontvangen worden of AED smsjes die niet 
aankomen bij de hulpverlenende buurtbewoners wanneer iemand een hartaanval in het gebied heeft en 
thuiszorgmedewerkers die ter plaatse in het gebied niet de benodigde medische hulpmiddelen en 
digitale dossiers kunnen raadplegen wat hen in hun werk belemmerd. Ook agrarische toepassingen via 
het mobiele netwerk werken niet in het bedoelde gebied, zoals smart melkinstallaties en het 
controleren van de gewassen met drones. Meer maatschappelijke toepassingen treft u in de bijlage 
folder van Monet, de branchevereniging van de mobiele operators.  
 



Een nieuw opstelpunt moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat de antennes op 
een bepaalde hoogte geplaatst moeten worden om radiotechnisch goed te kunnen werken. Ook moet 
een antenne-opstelpunt (bouw)technisch realiseerbaar zijn en er dient een eigenaar van een gebouw of 
een perceel medewerking te verlenen.  
 
Aanbieders zoals Vodafone kunnen zonder vergunning antennes plaatsen op hoge gebouwen en andere 
hoge objecten (bijvoorbeeld hoogspanningsmasten of schoorstenen). 
In dit zoekgebied zijn helaas geen gebouwen/objecten hoog genoeg waar Vodafone en de andere 
providers een antenne-installatie in kan plaatsen. Daarom dient zelf hoogte gecreëerd te worden in de 
vorm van een vakwerkmast.  
 

 
 
 

 
 
 



Vodafone heeft na zorgvuldig onderzoek en in overleg met de gemeente Zeist een geschikte locatie voor 
een mast gevonden die voldoet aan alle vereisten. Het betreft het perceel aan de Waterlooweg 2, auto 
demontagebedrijf Kooij.  Het rode kruis in de luchtfoto hierboven geeft de gewenste positie weer achter 
op het perceel tegen de bosrand aan. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u een reactie kwijt over de inhoud van deze brief, dan kunt u 
contact opnemen met Vodafone via mail enn.vergunningendesk@ericsson.com  
Gaarne uw reactie kenbaar maken binnen 4 weken na dagtekening van deze brief dus vóór 25 oktober 
2021.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Antennebureau www.antennebureau.nl. 
Dit is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele 
communicatie. 
Hier treft u o.a. informatie over hoe een mobiel netwerk eruitziet, hoe antennes werken, gezondheid en 
antennes, 5G en andere aanverwante onderwerpen. 
Telefonisch is het antennebureau ook bereikbaar via: 0900-2683663 of per mail: 
info@antennebureau.nl    
Ook de website van de rijksoverheid bevat veel informatie: www.overalsnelinternet.nl  
 
Wij hopen u via deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijk groet, 
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