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Vergadering van het college d.d. 17 november 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Vastgesteld. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 10 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 17 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0512 Voorgang 

bestemmingsplan Bergen 
Centrum - Beschermd 
Dorpsgezicht. 

Het college besluit: 
1. Een beeldkwaliteitplan 

op stellen voor het 
Beschermd 
Dorpsgezicht; 

2. in te stemmen met de 
Nota van 
Beantwoording 
Inspraak en 
Vooroverleg; 

3. de uitkomsten van het 
beeldkwaliteitplan, de 
uit te voeren 
akoestische 
onderzoeken en de 
aanpassingen uit de 
Nota van 
Beantwoording te 
verwerken in het 
ontwerpbestemmings
plan Bergen Centrum 
– beschermd 
Dorpsgezicht; 

4. overeenkomsten ten 
aanzien van uit te 
voeren onderzoeken 
en planschadekosten 
te sluiten met de 
initiatiefnemers voor 
nieuwe 
ontwikkelingen in het 
plangebied; 

5. het 
ontwerpbestemmings
plan pas ter inzage te 
leggen nadat zeker is 
dat de initiatiefnemers 
de kosten voor de 
noodzakelijke 
akoestisch 
onderzoeken op zich 
nemen. 

Conform advies. 
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3.2 0514 Ruimtelijke ordening 

binnen horecanota Gastvrij 
Bergen. 

Het college besluit 
vooruitlopend op het 
vaststellen van de 
horecanota: 
1. De algemene 

uitgangspunten voor 
de horecanota 
Gastvrij Bergen vast 
te stellen; 

2. twee horeca-
uitgaansgebieden aan 
te wijzen; 

3. de uitgangspunten 
voor de ruimtelijke 
ordening binnen de 
horecanota vast te 
stellen. 

1. Conform advies. 
2. Conform advies. 
3. Meenemen in het 
bestemmingsplan dat: 
a. Cha-cha in het 
bestemmingsplan de 
bestemming H3 krijgt met de 
mogelijkheid tot wijziging naar 
H1. 
b. Wel wijzigings bevoegdheid 
opnemen van H2 naar H1; 
niet van H1 naar H2. 
 
 
 
 

3.4 0530 Verlenen planologische 
medewerking voor 
plandeel 1 project Mooi 
Bergen (v/m Texaco 
locatie) aan het Plein, te 
Bergen. 

Het college besluit: 
1. Met toepassing van 

artikel 19 lid 2 WRO 
vrijstelling van het 
bestemmingsplan en 
bouwvergunning te 
verlenen aan Bot Bouw 
Initiatief voor de 
realisatie van 23 
appartementen, 1.500 
m2 winkelruimte en 
een parkeerkelder met 
59 parkeerplaatsen op 
het perceel Dr. Van 
Peltlaan-Dreef-Plein, te 
Begen; 

2. De ingediende 
zienswijzen ongegrond 
verklaren conform 
bijgaande concept-
brieven. 

Conform advies; aandacht 
voor de gevolgen voor de 
brandweer. 

3.7 0533 Ontwikkeling De Blinkerd. Het college besluit in te 
stemmen met de 
voorliggende antwoord 
brief aan het bestuur van 
De Blinkerd. 

Brief aanpassen i.o.m. 
portefeuillehouders. 

3.8 0534 Concept-huuroverenkomst 
inzake ’t Oude Raethuys. 

Het college besluit in te 
stemmen met de inhoud 
van de concept-
huurovereenkomst inzake 
’t Oude Raethuys en deze 
voor te leggen aan de 
huidige huurder. 

Conform advies met dien 
verstande dat de 
overeenkomst voor vijf jaar 
wordt aangegaan met vijf 
optiejaren. 

3.9 0537 Stukken voor overleg 
Commissie van Onderzoek 
d.d. 18 november 2009. 

Het college besluit kennis 
te nemen van de 
toegezonden stukken. 
 

Voor kennisgeving 
aangenomen. 

- 3 - 
 



 
 

Besluitenlijst B. en W. 
 
3.11 0539 Voortgangsrapportage 

permanente bewoning 
recreatiewoningen. 

Het college besluit via een 
memo de raad te 
informeren over de stand 
van zaken inzake de 
permanente bewoning van 
recreatiewoningen. 

Conform advies. 
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  Nagekomen 

bespreekstukken 
  

3.12 0541 
 

Ontslaan en benoemen 
leden hoofdstembureau. 

Het college besluit de 
leden van het 
hoofdstembureau, 
benoemd bij B&W besluit 
van 4 oktober 2005 
ambtshalve te ontslaan en 
conform bijgaand voorstel 
de leden van het 
hoofdstembureau te 
benoemen. 

Conform advies. 

3.13 0542 Memo Financiële gevolgen 
instellen Restauratiefonds 
Bergen 

Het college besluit 
bijgaand memo “Financiële 
gevolgen instellen 
Restauratiefonds Bergen” 
ter info door te sturen aan 
de raad. 

Conform advies. 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Jan M. gaat naar opening 

Mithylschool. Jan S. gaat naar 
provinciale bijeenkomst 
structuurvisie. J. Mesu doet 
vrijwilligersavond. Voor het 
overige zie aantekeningen 
stukken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 9 

november 2009  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
6.  Agenda raad van 24 

november 2009. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
7.  Wagenaar en Hoes.  Advies wordt ingewacht. 
     
8.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
     
9.  Toezeggingen college en 

meer uit de begrotingsraad 
van 3 november. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
10.  Toezeggingen/actielijst 

college tijdens algemene 
raadscommissie van 10 
november 2009 sessie A 
en B.  

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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