
 

 

 
 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 21 augustus 2012; 
 
gelezen het memo van het college aan de raad van 21 augustus 2012; 
 
gelet op de ‘Beleidsnotitie Masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen’ 
vastgesteld door de raad op 26 juni 2008; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 13 september 2012; 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1, 2.12 en 2.27 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht: 
 
b e s l u i t: 
 
1. Kennis te nemen van het memo van het college aan de raad voor wat betreft de 

locatiekeuze voor het plaatsen van de masten voor de mobiele telecommunicatie in/nabij 
Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef; 

2.  
a) Wanneer daadwerkelijk wordt besloten dat de mast in/nabij Egmond-Binnen niet op 

locatie Heegemunde wordt geplaatst €15.000,- beschikbaar te stellen als vergoeding 
voor de provider; 

b) Dit ten laste te brengen van de algemene reserve; 
c) De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 

3.  
a) Wanneer daadwerkelijk wordt besloten dat de mast in/nabij Egmond aan den Hoef op 

locatie De Weidjes wordt geplaatst €50.000,- beschikbaar te stellen als 
schadevergoeding voor de betreffende ontwikkelaar; 

b) Dit ten laste te brengen van de algemene reserve; 
c) De inkomsten die vervolgens gegenereerd worden (huur provider en verhuur/verkoop 

grond) op te nemen in de begroting; 
d) De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 

4.  
a) aan de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen, als 

bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is vereist, toe te 
voegen: alle aanvragen omgevingsvergunning ten behoeve van de plaatsing van 
een mast voor de mobiele telecommunicatie; 

b) daarbij opgemerkt dat, conform de eerder gemaakte werkafspraken met uw raad, de 
raadscommissie wel gehoord zal worden in dergelijke gevallen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 4 oktober 2012 
 
de griffier,   de voorzitter, 
 
 
 


