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Aanleiding
Het bereik voor mobiele telecommunicatie is in Egmond a/d Hoef en Egmond-Binnen niet
optimaal.
In Egmond aan den Hoef heeft T-Mobile in mei 2010 een vergunning aangevraagd om een mast
te mogen plaatsen op de locatie Tijdverdrijfslaan/Heilooër Zeeweg, zodat het mobiele bereik in
Egmond aan den Hoef verbetert. De vergunningaanvraag voor deze locatie leverde 400
zienswijzen op.
In Egmond –Binnen hebben we te maken met een illegaal geplaatste mast aan de
Vennewatersweg. T-Mobile heeft daarom een vergunning aangevraagd voor de locatie bij de
kruising Herenweg- Randweg op het perceel van Heegemunde. De gemeente heeft voor deze
locatie in juli 2005 een vergunning verleend voor het plaatsen van een zendmast. Daarop zijn
bezwaren van de inwoners van Egmond-Binnen gekomen.
Naar aanleiding van de bezwaren vanuit Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen heeft de
gemeente besloten samen met bewoners te zoeken naar alternatieve locaties. T-Mobile werkt
hier aan mee.
Huidige situatie
Op 14 oktober, 31 oktober en 21 november jl. heeft overleg plaatsgevonden met de UMTSwerkgroepen en de dorpsvereniging en -raad van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen.
Dit heeft geresulteerd in het maken van plattegronden met alternatieve locaties. Bij de
alternatieve locaties zijn locaties die door bewoners van beide dorpen zijn aangedragen. De
plattegronden met de locaties zijn opgestuurd naar T-Mobile.
De gemeente heeft contact gelegd met de grondeigenaren (voor zover niet de gemeente zelf de
grondeigenaar is) van de voorgestelde locaties. Van de meeste grondeigenaren zijn inmiddels
reacties ontvangen, van een klein deel is er nog geen toe- of afzegging. Dit onderzoek is dus
nog niet afgerond. T-Mobile heeft inmiddels aangegeven welke locaties naar haar mening
geschikt zijn. De gemeente heeft in overleg met de betrokkenen uit Egmond-Binnen en
Egmond aan den Hoef bepaald welke locaties onderzocht moeten worden door TNO. Alleen
locaties waarvan T-Mobile heeft aangegeven dat ze ongeschikt zijn worden door TNO
onderzocht. Uit de lijst met alternatieve locaties zijn door gemeente en betrokkenen uit beide
dorpen locaties gekozen:
-

Waarvan T-Mobile zegt dat ze technisch niet haalbaar zijn;

-

Waarvan de grondeigenaar wil meewerken aan plaatsing van een mast.

Van deze locaties wordt door TNO onderzocht of ze al dan niet voldoende dekking en capaciteit
kunnen bieden voor Egmond aan den Hoef of Egmond-Binnen.
Er zijn drie randvoorwaarden waaraan geschikte locaties moeten voldoen:
- De locatie moet passen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor zendmasten
(dit beleid kunt u terugvinden op bergen-nh.nl onder 'plannen en projecten'). Om van dit beleid
af te wijken, moet de Algemene Raadscommissie gehoord worden.
- De eigenaren van de grond moeten bereid zijn mee te werken aan plaatsing van een mast
voor mobiele communicatie.
- De locatie moet 'technisch haalbaar' zijn. Daarvoor moet bijvoorbeeld de vraag worden
beantwoord op welke afstand van de kern de mast geplaatst kan worden, terwijl er nog
voldoende mobiel bereik gegarandeerd kan worden.
Opdracht TNO
TNO gaat een advies uitbrengen aan de gemeente over technisch haalbare locaties en geeft
antwoord op algemene vragen over dekking en capaciteit.
De gemeente heeft met TNO afgesproken dat dit onderzoek eind december/ begin januari
afgerond kan worden.
Vervolgstappen
Wanneer het onderzoek is afgerond neemt het college een voorlopig standpunt in over een
voorkeurslocatie.
De locaties en de voorkeurslocatie worden tijdens een informatieavond in Egmond aan den
Hoef en een avond in Egmond-Binnen aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Inwoners van
Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef krijgen een persoonlijke uitnodiging om de
informatieavond bij te wonen.
De verwachting is nu dat de informatieavond voor inwoners van Egmond-Binnen en Egmond
aan den Hoef januari of februari 2012 kan plaatsvinden.
Bijlagen (bijlagen staan apart op het risbis)
 Overzichtskaarten met eigendomssituaties mogelijke alternatieve locaties
o Tekening nr. 13092011-UMTS-1
o Tekening nr. 13092011-UMTS-2
o Tekening nr. 13092011-UMTS-3
o Tekening nr. 29112011-UMTS-4

