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aan : Raad 

van : College 

kopie aan :  

onderwerp :  Aanvullend memo n.a.v. behandeling  concept 
  Beleidsnotitie Masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen 

 

Geachte leden van de raad, 
 
Op 5 februari 2007 is tijdens de openbare zitting van de commissie Ruimte en Beheer 
voornoemd onderwerp behandeld. Tijdens de zitting zijn door enkele partijen vragen en 
opmerkingen geplaatst bij de notitie. Wij hebben hier tijdens de avond deels antwoord op 
gegeven, maar we hebben de behoefte schriftelijk nog een aanvulling te geven. 
 

 Vrijwel alle partijen hebben hun bezorgdheid geuit over het onderwerp. Wij delen deze 
bezorgdheid. Enkele partijen gaven aan dat op sommige momenten door gekozen 
formuleringen wellicht een wat te ongenuanceerd beeld over dit onderwerp zou kunnen 
gaan ontstaan. In het begeleidend voorstel staat op p.3 bijvoorbeeld de volgende 
zinsnede: “Kort en goed, indien de raad accepteert dat mobiel bellen mogelijk moet 
blijven, accepteert zij daarmee tevens dat burgers worden blootgesteld aan straling”.  
Wij hebben hier slechts mee willen aangeven dat dit de fysische realiteit is. Wij erkennen 
met u dat de formulering wellicht de indruk zou kunnen wekken dat wij- als gemeente 
onzorgvuldig of ongenuanceerd met het onderwerp om zou gaan. Naar onze mening 
blijkt uit de concept beleidsnotitie voldoende dat dit niet het geval is. In de beleidsnotitie 
komt de zin ook niet voor.  
 
 Enkele commissieleden stelden de oplossing voor masten op grotere afstanden van de 

kom te plaatsen. Zoals wij tijdens de vergadering hebben aangegeven, dient dit geen 
bijzonder doel. Wij citeren de Minister: (Dekker, VROM): 
“Antenne-installaties moeten daar geplaatst worden waar mensen mobiel willen communiceren. 
Dit is ook op plaatsen waar mensen 24 uur per dag verblijven. Het is een misverstand dat 
blootstellingniveaus afnemen als antennes op grote afstand van de gebruikers worden geplaatst.  
Als grotere afstanden overbrugd moeten worden zal in de praktijk met meer zendvermogen 
uitgezonden moeten worden om de mobiele gebruikers te kunnen bereiken. Evenzo zal het 
mobiele toestel meer zendvermogen moeten opwekken om de zendmast te bereiken. Deze 
hogere zendvermogens zorgen voor navenant hogere blootstellingniveaus”; 
 
 Enkele commissieleden stelden voor meerdere kleine masten te plaatsen i.p.v. een 

grote mast. Ons voorstel is hier niet voor te opteren. Wanneer meerdere kleine masten 
worden geplaatst, leidt dat tot meer verstoring, er ontstaat dan een woud van masten. 
Het is ruimtelijk gewenster zo weinig mogelijk masten te plaatsen en deze zorgvuldig in 
te passen.  

 
 Een vraag van een commissielid was waarom niet in elk opstelpunt alle providers zijn 

vertegenwoordigd. Dit is nagevraagd bij Monet. Monet geeft op als reden dat dit afhangt 
van de vraag hoeveel klanten een provider in een bepaald gebied heeft. 
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 Een verzoek van een commissielid was om de brief die uitgaat naar het Rijk waarin wij 
het Rijk op de hoogte stellen van de bezorgdheid onder de burgers m.b.t. dit onderwerp 
ook namens de raad te doen laten uitgaan. Deze suggestie nemen wij over. 

 
 Op 5 februari is de vraag gesteld wat is gedaan met punten 4 en 6 van de motie. 

Dit staat verwoord in de beleidsnotitie, in hoofdstuk 6, p24. De plaatsingsplannen zijn 
niet openbaar; raads- en commissieleden kunnen ze wel komen inzien op het 
gemeentehuis. Ten aanzien van de actieve voorlichting: onder hoofdstuk 5.2. staat een 
aantal maatregelen genoemd die invulling geven aan dit onderdeel van de motie. 
Namelijk: 
 

(..)Wij zien wij het als onze taak actieve voorlichting te geven omtrent dit onderwerp. 
Ongerustheid wordt door wetenschappers nog wel eens als bron voor niet-specifieke 
klachten genoemd. Betoogd wordt dat een goede communicatievoorziening de 
ongerustheid kan laten afnemen. Deze beleidsnotitie is hiertoe een aanzet. 

 
Verder wordt er een openbare informatie bijeenkomst georganiseerd. Wij zullen ons 
inspannen een keur aan sprekers uit te nodigen, een en ander overeenkomstig de 
informatie- bijeenkomst zoals wij die gehad hebben op 11 december 2006 (dit is 
inmiddels gebeurd) 

 
    Tevens is in deze notitie een overzicht gegeven van alle bestaande antenne-
installaties (op bouwwerken en masten) in de gemeente. 

 
Wij zullen Monet verzoeken om een nulmeting van de veldsterkte van de diverse    
 installaties en deze meting regelmatig te herhalen. 

 
Mocht in de toekomst het college in beginsel bereid zijn medewerking te verlenen 
aan een bouwvergunning voor een nieuwe mast dan zal het college eerst advies 
inwinnen van de commissie Ruimte en Beheer en de desbetreffende wijkvereniging. 
Dit advies is niet bindend. Een positief beginselbesluit zal volgens de normale 
procedure ex afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht afgehandeld 
worden. Het publicatiebericht zal extra duidelijk en apart in de krant worden 
geplaatst. 

 
In deze bijlage staan de procedures beschreven die een bouwaanvraag voor een 
mast moet doorlopen. Tevens is aangegeven waaraan providers moeten voldoen 
willen ze een vergunningsvrije antenne- installatie plaatsen op een gebouw. De 
gemeente is geen speler in deze procedure, zoals al in hoofdstuk 1 beschreven 
staat. 

 
Naar onze mening geven wij voldoende invulling aan dit punt van de motie. Indien u 
aanvullende maatregelen verlangt, vernemen wij deze graag. 
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