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Vergadering van het college d.d. 29 september 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 

22 september 2009.  
 Conform vastgesteld. 

     
3.  Bespreekstukken   
3.1 0392 Memo Raad ten aanzien 

van bedrijfsverplaatsing 
Firma Enorm-Breen te 
Schoorl. 

Het college besluit de 
memo ten aanzien van de 
bedrijfsverplaatsing van de 
Firma Enorm Breen te 
Schoorl aan de 
gemeenteraad te 
verzenden. 

Conform advies. 

3.2 0407 Rapport ‘Sport- en 
vrijetijdsvoorziening’ 
Egmond. 

Het college besluit kennis 
te nemen van het rapport 
en het rapport in te 
brengen bij: 
1. de klankbordgroep; 
2. de bijeenkomst 

“Ontwerp ons Derp”; 
3. de raad. 

Conform advies. 

3.3 0408 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen de verleende 
bouwvergunning voor het 
gedeeltelijk veranderen en 
vergroten van een 
hobbyruimte tot woning, 
hobbyruimte en 
garage/berging op het 
perceel Duinstraat 5a te 
Egmond aan Zee. 

Het college besluit de 
bezwaarschriften 
overeenkomstig het advies 
van de commissie voor de 
bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

Conform advies. 

3.4 0409 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen de verleende 
vrijstelling en 
bouwvergunning 1ste fase 
voor het geheel plaatsen 
van een gebouw met 
commerciële ruimte, 2 
appartementen en een 
parkeerkelder/berging op 
het perceel Breelaan 39 te 
Bergen. 

Het college besluit het 
bezwaarschrift 
overeenkomstig het advies 
van de commissie voor de 
bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

Conform advies. 

3.5 0410 Adhesiebetuiging voor 
gemeente Zijpe inzake 
bouw PALLAS-reactor in 
Petten. 

Het college besluit: 
de motie van de raad van 
Zijpe met betrekking tot de 
bouw van de PALLAS 
reactor in Petten te 
ondersteunen 
een schriftelijke 
adhesiebetuiging te sturen 
aan de gemeente Zijpe 
de raad te informeren over 
deze adhesiebetuiging. 

Conform advies. 
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3.6 0411 Landschapsakkoord. Het college besluit het 

landschapsakkoord 
Bergen ter kennisname 
aan te bieden aan de raad. 

Conform advies. 

3.7 0412 Concept startnotitie 
combinatiefuncties.  

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van 

de Concept-startnotitie 
Combinatiefuncties. 

2. Te kiezen voor 
scenario 1 en 4 als 
inzet voor de 
besprekingen met de 
schoolbesturen, 
kinderopvanginstelling
en en de Sportraad 
BES.  

Conform advies. 

3.8 0413 Voorstel besteding 
bestemmingsreserve 
Toerisme 2009 (tweede 
halfjaar). 

Het college besluit in te 
stemmen met het voorstel 
van de besteding van de 
bestemmingsreserve 
Toerisme voor tweede 
helft 2009 en de 
bijgevoegde 
begrotingswijziging.  

Conform advies. 

3.9 0414 Aanvraag reguliere 
bouwvergunning 1e fase 
voor het oprichten van 
agrarische schuur t.b.v 
bloembol/veeteelt-bedrijf 
op het perceel Kerkedijk 
142s te Bergen. 

Het college besluit: 
- een projectbesluit af te 

wijzen voor het 
bouwplan tot het 
geheel oprichten van 
een agrarische schuur 
(opslag) t.b.v. 
bloembol/veeteelt 
bedrijf; 

- de reguliere 
bouwvergunning 1e 
fase te weigeren voor 
het geheel oprichten 
van een agrarische 
schuur (opslag) t.b.v. 
bloembol/veeteelt 
bedrijf; 

- de raad in kennis te 
stellen van de afwijzing 
van het verzoek tot 
projectbesluit. 

Conform advies. 
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3.10 0415 

 
Discussienota nieuw 
gemeentehuis. 

1. De “Discussienota 
huisvesting bestuur en 
ambtelijke organisatie” 
aan de raad aan te 
bieden voor het voeren 
van een kaderstellende 
discussie over dit 
onderwerp. 

2. De raad voor te stellen 
het college opdracht te 
verlenen om de 
locaties Elkshove en 
Bergerweg nader uit te 
werken voor de bouw 
van een nieuw 
gemeentehuis en de 
resultaten van deze 
studie in het voorjaar 
van 2010 aan de raad 
aan te bieden. 

Conform advies. 
(NB Om verwarring te 
voorkomen svp titel 
veranderen in: “discussienota 
nieuw gemeentehuis”.) 
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3.11 0416 Definitieve versie Nota 

Ruimtelijk Parkeerbeleid 
2009. 

Het college besluit de Nota 
Ruimtelijk Parkeerbeleid 
2009 definitief vast te 
stellen. Deze nota bestaat 
uit de twee volgende 
beleidsuitgangspunten: 
a. Bij herbouw- of 

uitbreidingsplannen 
met een toename van 
het bruto 
vloeroppervlak tot  
maximaal 100 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. De 
parkeeropgave wordt 
bepaald door het 
huidige theoretische 
parkeergebruik op 
openbaar gebied af te 
trekken van het aantal 
parkeerplaatsen dat 
het bouwplan 
genereert volgens de 
te hanteren 
parkeernormen. 

 
Tevens besluit het college 
de parkeernormen, zoals 
aangegeven op bijlage 1 
van de Nota Parkeerbeleid 
2009, definitief vast te 
stellen. 

Conform advies. 

3.12 0418 Toegankelijkheid 
bushaltes. 

Vaststellen plan voor 
toegankelijkheid bushaltes 
gemeente Bergen.  

Conform advies. 
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3.13 0419 Verkoop perceel grond 

aan het Plein aan Bot 
Bouw Initiatief. 

Het college besluit:  
In te stemmen met het 
aangepaste raadsvoorstel 
tot verkoop van de grond. 

Conform advies onder 
voorwaarde schriftelijke 
bevestiging overeenkomst 
Mulder Obdam en Bot Bouw 
inzake contingent sociale 
woningbouw locatie Palermo. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.14 0417 Trapveld voor de jeugd in 
Egmond aan Zee. 

Het college besluit: 
• In te stemmen met de 

aanleg van een 
trapveld voor de jeugd 
naast het 
jongerencentrum De 
Wal in Egmond aan 
Zee;  

• Aan de raad voor te 
stellen de investering 
voor de aanleg van een 
trapveld voor de jeugd 
naast het 
jongerencentrum De 
Wal in Egmond aan 
Zee, in afwijking van de 
nota activiabeleid, in 
één keer ten laste van 
de exploitatie te 
brengen; 

• Aan de raad voor te 
stellen de bij dit besluit 
behorende 
begrotingswijziging 
vast te stellen. 

Conform advies met dien 
verstande dat er een net 
geplaatst wordt om te 
voorkomen 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen. 
 Jan S. en Rolie G. gaan naar 

de bijeenkomst van 
Wagenaar en Hoes op 
4 november a.s. 
i.h.k.v. de regionale 
samenwerking. Overige zie 
aantekeningen stukken. 

     
5.  Nieuws uit het MT van 

21 september 2009. 
 Voor kennisgeving 

aangenomen.  
     
6.  Aangehouden stukkenlijst.  Besproken.  
     
7.  Ambtelijke aantekeningen 

raadsvergadering 
22 september 2009.   

 Voor kennisgeving 
aangenomen.  
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