
 

 

 
 
MEMO 
 
datum : 16 november 2010 

aan : Algemene raadscommissie 

van : College 

kopie aan :  

onderwerp : Advies over aanvraag voor mast voor mobiele telecommunicatiedoeleinden op  

      de kruising Tijdverdrijfslaan/Heilooerzeeweg te Egmond aan den Hoef 

 

Op 26 juni 2008 heeft de raad de beleidsnotitie “masten voor mobiele telecommunicatie in de 
gemeente Bergen” vastgesteld. In deze notitie is een bepaling vervat dat vooraleerst een 
definitief oordeel gegeven kan worden over de plaatsing van een nieuwe mast, advies 
ingewonnen wordt van de raadscommissie. Dit memo dient als begeleiding van de 
adviesaanvraag aan de raadscommissie. 
 
De bestaande mast voor Egmond aan den Hoef aan de Weg over de Bisschop (gelegen op de 
Weidjes) voldoet niet, aangezien deze te klein is om het dorp Egmond aan den Hoef van 
voldoende dekking te voorzien. De mast moet m.a.w. hoger worden. Op de bestaande locatie is 
dat fysiek niet in te passen omdat een hogere mast een groter basisoppervlak nodig heeft. Een 
alternatief is in eerste instantie gevonden aan de Lamoraalweg. Deze locatie ligt ook op het 
bedrijventerrein. Bij de plaatsing van masten hebben bedrijventerreinen de voorkeur omdat de 
functie daar ruimtelijk gezien minder stoort dan bijvoorbeeld in een woonwijk of het landelijk 
gebied.  

 
Op de locatie aan de Lamoraalweg kan echter niet voldaan worden aan de voorkeursbepaling, 
welke uitgaat van plaatsing op 300 meter van de bebouwde kom. Bovendien heeft de locatie 
niet de voorkeur van de wijkvereniging. Een tweede alternatief, waarvan de wijkvereniging heeft 
aangegeven dat deze haar voorkeur geniet, is op de kruising van de Tijdverdrijfslaan en de 
Heilooerzeeweg. Dit alternatief is radiotechnisch haalbaar. Vanuit de locatie kan voldoende 
dekking geboden worden voor het dorp Egmond aan den Hoef. 

 
De locatie bevindt zich echter niet op 300 meter uit de bebouwde kom en is derhalve in strijd 
met de voorkeursbepalingen uit het raadsbesluit. Het is echter wel een locatie die op 
instemming van de wijkvereniging kan rekenen en qua beleving los ligt van de bebouwde kom, 
meer dan de locatie aan de Lamoraalweg. De aanwezigheid van de provinciale weg, het talud 
tussen weg en dorp en de inpassing van de mast in een bosje zijn hiervoor de belangrijkste 
redenen. De commissie wordt om advies gevraagd over deze locatie.  
 
N.b.  
Enerzijds mogen op grond van de beleidsnotitie geen masten in het buitengebied worden 
gerealiseerd, anderzijds mogen geen masten op een afstand kleiner dan 300 meter van de 
bebouwde kom worden gerealiseerd. De praktijk leert dat het niet eenvoudig is binnen deze 
beleidskaders masten te plaatsen. Voorgesteld wordt het beleid op deze punten te evalueren. 
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