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Onderwerp :   Beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De vaststelling van de beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie in de raad van 5 
maart jl vormt voor ons aanleiding schriftelijk een reactie te geven. U heeft tijdens de 
behandeling twee amendementen toegevoegd alsmede een motie aangenomen. 
 
Amendement PvdA: de tekst in bepaling 7 (§5.2.) wordt nu: 
“Indien zich meerdere locaties voordien waar voldaan kan worden aan bepaling 6, dient de 
zendmast gebouwd te worden op of nabij grijze functies, zoals bedrijventerrein, sportterreinen, 
parkeerterreinen, belangrijke doorgaande wegen en/ of nabij reeds bestaande 
horizonvervuilende elementen, zoals lichtmasten. Deze genoemde types van locaties komen 
slechts in aanmerking voor plaatsing indien aan de randvoorwaarde is voldaan van een 
minimale afstand van 300 meter van de woonbebouwing”. 
 
Reactie: de 300 meter grens is arbitrair en beperkt in hoge mate het vinden van geschikte 
locaties. De verwachting is dat dit standpunt geen stand houdt in een juridische procedure. Er is 
geen duidelijke omschrijving van het begrip woonbebouwing. Dit kan leiden tot discussie over 
waar een mast nou wel of niet kan worden geplaatst.  
 
Amendement GroenLinks: het beslispunt wordt aangevuld met: 
“voor de voorgenomen plaatsing van een zendmast voor mobiele telecommunicatie bij 
Heegemunde te zoeken naar een alternatieve locatie; 
daarbij expliciet de mogelijkheden te onderzoeken van plaatsing aan de Vennewatersweg of 
sportterrein de Kwekerij; eventuele kosten te dekken uit de algemene reserve”. 
 
Reactie: er is een bouwvergunning verleend voor de plaatsing van een mast aan de Herenweg 
(Heegemunde). De mogelijkheden voor verplaatsing zijn al onderzocht. De resultaten van het 
onderzoek staan in de beleidsnotitie. Voornoemde locaties kwamen daarbij als optie uit de bus; 
de vergunninghouder bleek in principe bereid een procedure voor een van deze locaties te 
voeren onder het voorbehoud van een onherroepelijke vergunning en dekking van de kosten 
door de gemeente. Er is geen procedure voor de nieuwe locatie gevoerd omdat het college was 
opgedragen geen nieuwe vergunningen te verstrekken voordat beleid was vastgesteld (zie 
motie 26 september 2006). Door het aannemen van het amendement voldoen beide 
alternatieve locaties niet aan de gestelde 300 meter grens. Het amendement van Groen Links 
kan derhalve niet (verder) worden gehonoreerd. 

 



 

 
Motie Gemeentebelangen: “verzoekt het college actief te bewerkstelligen de verstrekte 
bouwvergunning voor de zendmast in Schoorl (Nieuwedam) en Egmond- Binnen ter discussie 
te stellen en samen met de provider en omwonenden te zoeken naar een locatie de past onder 
het kopje voormalige plaatsingcriteria”.  
 
Reactie: de motie vraagt het college af te wijken van het aangenomen amendement. Er moet nu 
gezocht worden naar alternatieven ook binnen de 300 meter grens.  
Schoorl: het ter discussie stellen van de verstrekte bouwvergunning kan alleen op basis van 
vrijwilligheid van de vergunninghouder; immers er is reeds een vergunning verstrekt. De 
vergunninghouder heeft na het besluit van de raad op 5 maart 2008 wederom te kennen 
gegeven niet bereid te zijn tot discussie. De motie is op dit punt uitgevoerd. 
Egmond Binnen: de motie geeft aan dat de mast in Egmond Binnen bij Heegemunde kan 
worden gebouwd; de locatie past binnen de “voormalige plaatsingscriteria”. Alternatieven 
binnen de 300 meter grens kunnen worden onderzocht op basis van vrijwilligheid van de 
vergunninghouder. Echter de motie staat haaks op de aangenomen amendementen. Er is 
sprake van inconsistent beleid. De verwachting is dat een alternatieve locatie bij bezwaar 
juridisch geen stand houdt. 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
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