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Vergadering van het college d.d. 16 juni 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 8 juni 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 16 juni 

2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 
3.3 0203 Nota Ruimtelijk 

Parkeerbeleid 2009. 
Het college besluit de Nota 
Ruimtelijk Parkeerbeleid 
2009 vast te stellen die 
bestaat uit de volgende 
twee voorstellen: 
a. Bij herbouw- of 

uitbreidingsplannen 
met een toename van 
het bruto 
vloeroppervlak tot  
maximaal100 m2 
ontheffing te verlenen 
van de parkeereis 
volgens de 
bouwverordening tenzij 
de plaatselijke 
verkeerssituatie dit niet 
toelaat; 

b. Bij herbouw- of 
uitbreidingsplannen 
anders dan bedoeld 
onder a. moet primair 
het parkeren op eigen 
terrein worden 
opgelost. Voor het deel 
dat niet op eigen 
terrein kan worden 
opgelost moet in het 
openbaar gebied voor 
een oplossing worden 
gezocht. De 
toekomstige situatie 
(bijvoorbeeld plan voor 
aanleg openbare 
parkeergarage) is 
daarbij relevant. Bij de 
parkeeropgave mag 
daarbij voor het deel 
dat aantoonbaar niet 
op eigen terrein kan 
worden opgelost, het 
evenredig aantal 
parkeerders dat de 
huidige situatie 
genereert worden 
afgetrokken van het 
aantal parkeerders dat 
het nieuwe plan zal 
genereren. Indien een 
oplossing in het 
openbaar gebied niet 
voorhanden is moet het 
plan in principe worden 
geweigerd of 
aangepast. 

Aanhouden tot volgende 
week. 
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3.4 0204 Stimuleringsregeling na-

isolatie. 
Het college besluit: 
1. de stimuleringsregeling 

na-isolatie vast te 
stellen overeenkomstig 
de conceptregeling met 
bijbehorende bijlagen 
(te weten: de 
uitvoeringsvoor-
waarden, de 
aanvraagprocedure, 
het aanvraagformulier, 
de correspondentie en 
de publicatie);  

2. mandaat te verlenen 
aan het hoofd VROM  
tot het nemen van 
besluiten op aanvragen 
op grond van deze 
stimuleringsregeling en 
dit mandaat op te 
nemen in het 
mandaatregister; 

3. de regeling ter 
informatie aan te 
bieden aan de raad.   

Conform advies. 

3.5 0211 Vrijstelling artikel 19 2e lid 
WRO voor bouwplan 
Breelaan 39 te Bergen. 

Het college besluit:  
- tot het ongegrond 

verklaren van de 
zienswijze van de heer 
mr. A.A.A. T., namens 
cliënten mevr. M. M. en 
mevrouw C.M.M. M. 
met uitzondering van 
punt 5 betreffende 
commerciële ruimte, 
hetgeen gewijzigd zal 
worden in 
galerieruimte; 

- tot het ongegrond 
verklaren van de 
zienswijze van de heer 
T.G. B.; 

- tot vrijstelling van 
artikel 19 lid 2 WRO en 
een bouwvergunning 
eerste fase te verlenen 
voor het geheel 
plaatsen van een 
gebouw met galerie, 2 
appartementen en 
parkeerkelder/berging. 

Conform advies. 

3.6 0215 Planning begroting 2010 
en Najaarsnota 2009. 

Het college besluit 
bijgaande memo en 
planning van de Begroting 
2010 en Najaarsnota 2009 
voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 
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4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 9 

juni 2009. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
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