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Onderwerp Beleidsnotitie masten voor mobiele communicatie gemeente 
Bergen  

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

Inhoud Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
  

1)    In hoofdstuk 5.2 van de beleidsnotitie in bepaling 7 de 
tekst ‘bij voorkeur aan de rand van de bebouwde kom te 
worden gebouwd en/of  te laten vervallen.   

2)    Tevens na ‘lichtmasten , e.d’ .  aan te vullen met de tekst: 
Deze genoemde type van locaties komen slechts in 
aanmerking voor de plaatsing  indien aan de 
randvoorwaarde is voldaan van een minimale afstand van 
300m van woonbebouwing. 

3)    De tekst in het kader  na bepaling 8 te laten vervallen. 
4)    In hoofdstuk 5.3 de volgende stap mee te nemen in het 

flankerend beleid: 
De gemeente zal een actieve houding aannemen om met 
de vergunninghouders in overleg te gaan over de reeds 
vergunde masten die geplaatst zijn op locaties die strijdig 
zijn met de Plaatsingscriteria uit hoofdstuk 5.2.  

Toelichting (1,2) Het plaatsen van masten voor o.a. mobiele communicatie is 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt  in of nabij de 
bebouwingskernen van de gemeente niet wenselijk. In bepaling 7 
is dan na het schrappen van het genoemde tekstdeel én het 
opnemen van de aanvulling duidelijk aangegeven dat 
zendmasten niet als onderdeel van de bebouwde omgeving 
gezien kunnen worden.  
  
 (3) Deze tekst is geen plaatsingscriteria en hoort derhalve niet in 
hoofdstuk 5.2. De tekst in het kader is een toelichting en ook niet 
meer actueel bij het aannemen van het amendement 
  
(4) In de uitvoering van het flankerend beleid zal de gemeente 
met de vergunninghouders in overleg treden om verplaatsing van 
bestaande masten op de huidige nu ongewenste locaties te 
bespreken. Op deze locaties zal ook geen (ver)nieuw(d)e 
bouwvergunning worden afgegeven. 

Naam en ondertekening A.H. van der Leij, 
  
Partij van de Arbeid 
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