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Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 30 juni 2009
de secretaris,

de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 23 juni 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

Agenda Raad

N.a.v. vandaag ontvangen
informatie wordt besloten de
raad voor te stellen
agendapunt 9 af te voeren.
Fracties worden hier in de
loop van de dag over
geïnformeerd.

1.

Opening.

2.

Besluitenlijsten BenW 16
juni 2009.

Conform vastgesteld.

3.

Conform lijst van 23 juni
2009.
Bespreekstukken

Conform vastgesteld.

Besluitenlijst B. en W.
3.2

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.
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1.

2.

3.

4.

Bij bouwplannen wordt de
parkeerbehoefte op basis
van de CROW norm
bepaald. Vervolgens
wordt van deze
vastgestelde behoefte het
aantal parkeerplaatsen
dat de huidige bebouwing
volgens de CROW norm
genereert afgetrokken.
De aldus berekende
parkeeropgave moet op
eigen terrein opgelost
worden
Is het niet mogelijk dat de
parkeeropgave op eigen
terrein opgelost kan
worden, dan kan de
parkeeropgave
(gedeeltelijk) afgekocht
worden.
Bovenvermeld besluit
verwerken in de Nota
Ruimtelijk Parkeerbeleid
2009.
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3.3

0225

Subsidieaanvraag v.v.
Egmondia.

3.4

0226

Overbruggingssubsidie
Harddraverij Egmond aan
den Hoef.

Het college besluit:
1. V.v. Egmondia een
subsidie te verlenen
van € 3.725,- voor de
wedstrijd met Lucky
Ajax op 16 mei 2009 in
het kader van het
streven om op elk groot
sportpark in de
gemeente een
bekende
(inter)nationale
voetbalclub te krijgen,
zoals opgenomen in de
Sportnota;
2. Een beroep te doen op
artikel 39 van de
Algemene
subsidieverordening
voor deze aanvraag.
Het college besluit een
overbruggingssubsidie van
€ 2.500,- toe te kennen
aan de organisatie van de
Harddraverij in Egmond
aan den Hoef.
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Conform advies met dien
verstande dat het bedrag op
€ 2.500,- wordt vastgesteld.

Conform advies met dien
verstande dat het subsidie
éénmalig is en gefinancierd
wordt uit het budget recreatie
en toerisme.

Besluitenlijst B. en W.
3.5

0227

Illegale bouwwerken en
Het college besluit:
opslag van het perceel aan 1. De heer F. vd. B aan te
de Herenweg 287s in
schrijven middels
Egmond aan den Hoef.
bijgevoegde concept
aanschrijving de
zomerwoning, de 2
schuren en de
opgeslagen goederen
op het perceel
kadastraal bekend als
sectie E nummer 225
te Egmond aan den
Hoef vóór 1 juli 2010 te
verwijderen en
verwijderd te houden;
2. Geen huurovereenkomst aan te gaan met
de heer F. vd. B om op
het perceel kadastraal
bekend als sectie E
nummer 225 een
zomerwoning met
bijgebouwen te
plaatsen en als
zodanig te gebruiken;
Een en ander zoals
aangegeven op de bij
dit besluit bijgevoegde
overzichtskaart
(bijlage 1);
3. Dat indien de heer F.
vd. B niet vóór 1 juli
2010 de zomerwoning,
de 2 schuren en de
opgeslagen goederen
heeft verwijderd of
verwijderd houdt met
bestuursdwang op
eigen kosten de
zomerwoning, de
schuren en de
opgeslagen goederen
te verwijderen;
4. De heer F. vd. B aan te
schrijven de zonder
vergunning gebouwde
opstallen, de in strijd
met het
bestemmingsplan
“Landelijk Gebied
1998” opgeslagen
goederen en de
omgaande beplanting
op het perceel
kadastraal bekend als
sectie E nummer 603
te Egmond aan de
Hoef vóór 1 juli 2010 te
verwijderen en
verwijderd te houden;
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Conform advies; met dien
verstande dat mogelijke
media-aandacht na de zomer
in overleg met
portefeuillehouder bepaald
wordt.

Besluitenlijst B. en W.
Een en ander zoals
aangegeven op de bij
dit besluit bijgevoegde
overzichtskaart.
5. Dat indien de heer F.
vd. B. niet vóór 1 juli
2010 de zonder
vergunning gebouwde
opstallen en de in strijd
met het
bestemmingsplan
“Landelijk Gebied”
opgeslagen goederen
van het perceel heeft
verwijderd of
verwijderd houdt, de
schuren en de
opgeslagen goederen
door middel van het
toepassen van
bestuursdwang, op
kosten van de heer F.
vd. B., de schuren
worden verwijderd;
6. Te erkennen dat de
schuur met rode
dakpannen op het
perceel kadastraal
bekend sectie E
nummer 603 onder het
overgangsrecht van het
bestemmingsplan
“Landelijk Gebied
1998” valt;
7. De Algemene
raadscommissie te
informeren over het
proces via een nog op
te stellen en nog vast
te stellen memo.

3.6

0228

3.7

0229

Nagekomen
bespreekstukken
Vaststellen antwoord
vragen raadslid Bijl (reeds
verzonden richting raad).
Klachten raadslid Groot

Conform advies.

Rapportage n.a.v. de
Rapportage naar raad
geuitte klachten van het
zenden.
raadslid Groot (CDA) in de
raadscommissie
vaststellen.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Voor kennisgeving
aangenomen.

5.

Aantekeningen en
toezeggingen college
tijdens Algemene
Raadscommissie van 15
en 16 juni 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.
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6.

Nieuws uit het MT van 15
juni 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

Aangepast.
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