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Vergadering van het college d.d. 1 december 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.    
     
2.  Besluitenlijst BenW 

 24 november 2009 + 
vertrouwelijke besluitenlijst 
24 november 2009.  

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Bespreekstukken   
3.1 0525 Brief aan het Doopsgezind 

Broederschapshuis n.a.v. 
motie gemeenteraad 
aangaande tweede 
beheerderswoning 
Oorsprongweg 3 in 
Schoorl.  

Het college besluit de 
bijgevoegde brief aan het 
Broederschapshuis te 
versturen.  

Conform advies. 

3.2 0561 Memo reconstructie N512. Geadviseerde beslissing: 
Het college besluit de 
memo over de 
reconstructie van de N512 
te versturen aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies. 

3.3 0562 Rooiaanvraag voor 3 
bomen in plantsoen vòòr 
woning Kloosterlaan 21a. 

Het college besluit te 
komen tot: 
Het afgeven van een 
rooivergunning voor 3 
bomen in plantsoen vóór 
woning Kloosterlaan 21a. 

Conform advies. 

3.4 0563 Rooiaanvraag 1 
Amerikaanse eik t.h.v. 
woning Emmalaan 31. 

Het college besluit te 
komen tot: 
Het afgeven van een 
rooivergunning voor 1 
Amerikaanse eik t.h.v. 
woning Emmalaan 31. 

Conform advies. 

3.5 0564 Joseph Bech-Nes 14, 
inzake rooiaanvraag 1 Es 
en 2 Berken. 

Het college besluit te 
komen tot het afgeven van 
een rooivergunning voor 
het rooien van 1 Es en 2 
Berken in het 
gemeenteplantsoen nabij 
Joseph Bech-Nes 14. 

Conform advies. 

3.6 0565 Rooiaanvraag 1 Es t.h.v. 
Stresemann-Nes 13. 

Het college besluit te 
komen tot het afgeven van 
een rooivergunning voor 1 
Es uit het 
gemeenteplantsoen t.h.v. 
Stresemann-Nes 13. 

Conform advies. 

3.7 0566 Rooiaanvraag voor 2 
Populieren t.h.v. 
bouwperceel naast 
Lindenlaan 21. 

Het college besluit te 
komen tot het afgeven van 
een rooivergunning voor 2 
Populieren t.h.v. 
bouwperceel naast 
Lindenlaan 21. 

Conform advies. 
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3.8 0567 Slotweg 1 te Egmond aan 

den Hoef  
(Het Rode Hert). 

Het college besluit:  
• medewerking te 

verlenen aan een 
partiële 
bestemmingswijziging 
van ‘horeca’ naar 
‘wonen’ van het 
perceel Slotweg 1 te 
Egmond aan den Hoef 
(‘Het Rode Hert’). 

• in te stemmen met de 
afgifte van een 
gedoogbeschikking, 
vooruitlopend op de 
bestemmingsplanherzi
ening, ten aanzien van 
de noodzakelijke 
bouwwerkzaamheden 
voor het brandveilig 
maken van de 
appartementen.  

Conform advies. 

3.9 0568 Besteding structureel 
budget Cultuurhistorie 
2009. 

Het college besluit om in te 
stemmen met het voor 
2009 beschikbare budget 
Cultuurhistorie aan: 
- bijdrage in 

restauratieverzoeken 
voor het grafmonument 
Egmond-Binnen, 
herdenkingsmonument 
Egmond aan de Hoef 
en de Koffiemolen in 
Egmond aan de Hoef; 

- professionalisering van 
het vakgebied door 
aanschaf historisch 
kaartmateriaal en 
inwinnen extern advies.

Advies ontbreekt. 

3.11 0570 Aanvraag Wmo-
stimuleringsfonds 2009. 

Het college besluit: 
Uit het Wmo-
stimuleringsfonds 2009     
€ 15.152,00 beschikbaar 
te stellen voor de aanleg 
van een speelvoorziening 
voor kinderen met een 
lichamelijke beperking. 

Conform advies. 

3.12 0571 1. Rooiaanvraag voor 1 
Berk in gemeente-
plantsoen tussen Prins 
Hendriklaan 8 en 10;  

2. Herplant Berk in 
gemeenteplantsoen 
tussen Prins 
Hendriklaan 8 en 10. 

Het college besluit te 
komen tot: 
1. Het afgeven van 

rooivergunning voor 1 
Berk in het 
gemeenteplantsoen 
tussen Prins 
Hendriklaan 8 en 10. 

2. Herplant 1 Berk in 
gemeenteplantsoen 
tussen Prins 
Hendriklaan 8 en 10. 

Conform advies. 
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3.14 0573 Aanbieding percelen 

Nachtegalenpad Egmond 
ad Hoef in kader van 
voorkeursrecht. 

Het college besluit om: 
1. Niet in te gaan op de 

grondaanbieding van 
een drietal percelen 
aan het 
Nachtegalenpad aan 
Egmond ad Hoef; 

2. het voorkeursrecht op 
deze percelen te laten 
vervallen; 

3. via bijgaand memo de 
raad te informeren. 

Conform advies. 

3.15 0574 Zienswijze van de regio op 
de provinciale 
structuurvisie. 

Het college besluit: 
De reactie namens de 
regio NHN op de 
Provinciale Structuurvisie 
te onderschrijven en dit 
aan de regio mee te delen 
in het 
portefeuillehouderoverleg 
PONK algemeen.  

Conform advies. 

3.16 0575 Reactie in het kader van 
het Besluit op de 
ruimtelijke ordening met 
betrekking tot het 
voorontwerp-
rijksinpassingsplan 
Bergermeer gasopslag. 

Het college besluit; 
- akkoord te gaan met de 

gezamenlijke reactie 
van de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Heiloo 
en Schermer in het 
kader van het overleg 
Besluit ruimtelijke 
ordening als bedoeld in 
artikel 3.1.1. met 
betrekking tot het 
voorontwerp-
rijksinpassingsplan 
Bergermeer gasopslag  

- De reactie met 
bijgaande concept-brief 
te sturen naar het 
ministerie van 
Economische zaken 

De stukken ter informatie 
aan te bieden aan de raad, 
verwijzend naar het besluit 
van de raad van 25 
november 2009. 

Conform advies. 

3.17 0576 Visie op hoofdlijnen 
landelijk gebied Bergen. 

Het college besluit : 
• concept-voor-ontwerp-

structuurvisie-op-
hoofdlijnen Landelijk 
gebied Bergen vast te 
stellen; 

• het stuk over te dragen 
aan de Griffie ter 
behandeling in de 
raadsinformatieavonden 
op 9, 10, 11 en 12 
december 2009. 

Conform advies; uitgangspunt 
is alleen dat wat in de 
landschapsconferentie is 
besproken, opgenomen 
wordt. Svp kritisch 
beoordelen. 
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3.19 0578 Laten vervallen  

voorkeursrecht perceel 
Hargerweg 6 (sectie F 
nummer F 1211 en F 
1212) 

Het college besluit het 
voorkeursrecht op het 
perceel Hargerweg 6 
(sectie F nr. 1211 en F 
1212) te laten vervallen 
door middel van het 
leggen van een agrarische 
bestemming. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 

23 november 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Verdeling raadsavonden 

structuurvisie over de 
portefeuillehouders.  

 9/12 J. Mesu, 10/12 H. 
Hafkamp, 11/12 A. Plomp, 
12/12 E. Trap.  

     
7.  Aangehouden stukkenlijst.  Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
8.  Toezeggingen college en 

meer uit de 
raadsvergadering van  
24 november 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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