
 
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

 
 
 
AGENDAPUNTNR 
(in te vullen door 
bureau griffier) 

 

Onderwerp UMTS 
  

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
5 maart 2008 

Inhoud   
Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende 
amendement voor: 
 
Het beslispunt aan te vullen met de volgende zinsnede: 
 

2. voor de voorgenomen plaatsing van een zendmast 
voor mobiele telecommunicatie bij Heegemunde 
(Egmond-Binnen) te zoeken naar alternatieve lokatie 

3. daarbij expliciet de mogelijkheden te onderzoeken 
van plaatsing aan de Vennewatersweg of sportterrein 
de Kwekerij 

4. Eventuele kosten te dekken uit de algemene reserve 
 

Toelichting  
De afgegeven vergunning voor het plaatsen van een 
zendmast voor mobiele telecommunicatie bij Heegemunde 
is verleend op 25 april 2006. In september van dat jaar 
heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin o.a. 
aan het College wordt gevraagd om “te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de vergunningen die zijn verleend 
in Egmond-Binnen en Schoorl in te trekken of te komen tot 
een oplossing die voor alle betrokkenen bevredigend is”. 
 
Op grond van de beschikbare informatie is de plaatsing van 
een zendmast bij Heegemunde naar de mening van de 
fractie van GroenLinks onwenselijk. Er zijn voldoende 
overwegingen van ruimtelijke aard om te zoeken naar een 
alternatieve lokatie. Concreet worden in de notitie 
(hoofdstuk 6, p. 24) de lokatie Vennewatersweg genoemd 
(waar reeds een (illegaal opgerichte) zendmast staat) en 
het sportterrein de Kwekerij.  Beide lokaties zijn 
bespreekbaar voor de vergunninghouder. 



 
De ruimtelijke bezwaren tegen plaatsing bij Heegemunde 
(die ook door het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
Egmond-Binnen zijn geopperd) zijn: 
 
- de plek bij Heegemunde is zeer gezichtsbepalend bij de 

entree van het dorp en de gemeente; 
- het is één van de weinige groene plekken in Egmond-

Binnen 
- de lokatie wordt in het Dorpsplan Egmond-Binnen 2007-

2016 door de Dorpsvereniging aangewezen als een 
mogelijke plek om te komen tot een versterking van de 
groenstructuur (Dorpsplan Egmond-Binnen, 2007-2016, 
p.6) 
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