
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 3 maart 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0899 MZ Subsidie 2009, 2e bulk. Conform de in dit advies opgenomen 

verenigingen en instellingen subsidie 2009 
toe te kennen c.q. af te wijzen (bijlage 1) 
onder ontheffing van artikel 11 van de 
Algemene subsidieverordening gemeente 
Bergen. 

     
3. 0903 GG Voorstel aan de raad een 

beslissing te nemen op een 
bezwaarschrift, gericht tegen het 
afwijzen van verzoek om 
planschade in verband met de 
bouw van een supermarkt, winkels, 
commerciële ruimten, een 
bibliotheek en 7 woningen in 
Egmond aan den Hoef. 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1.    Het bezwaarschrift overeenkomstig  
       het advies van de commissie voor de  
       bezwaarschriften  ontvankelijk en  
       gegrond te verklaren; 
2.    de aanvraag om schadevergoeding      
       overeenkomstig het advies van de  
       planschadecommissie toe  te wijzen;  
3.    de hoogte van de schadevergoeding 
       overeenkomstig het advies van de  
       planschadecommissie te stellen op  
       € 19.000,-- en dit bedrag te  
       vermeerderen met de wettelijke rente  
       vanaf 5 april 2005 tot de dag der  
       uitbetaling; 
4.    het betaalde recht ten bedrage van       
       € 300,-- te restitueren; 
5.  het schadevergoedingsbedrag te        
        verrekenen met de ontwikkelaar. 

4. 0904 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit 
bouwvergunning 1ste fase te 
verlenen voor het vergroten van 
een winkel en het verplaatsen van 
de entree van de dienstwoning op 
het perceel Heereweg 25 te 
Schoorl. 

Het college besluit overeenkomstig het 
advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften:  
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en 

gedeeltelijk gegrond te verklaren;  
2. ontheffing te verlenen van artikel 2.5.30 

van de bouwverordening zonder 
daaraan verdere voorwaarden te 
verbinden; 

3. het bestreden besluit in stand te laten.
  

5. 0905 GG Memo ter afdoening van 
toezegging 08/21 Handhaving 
Slotgracht. 

Het memo ter afdoening van de toezegging 
08/21 betreffende Handhaving Slotgracht 
naar de Algemene Raadscommissie te 
zenden. 

6. 0906 GG Verzoek van de heer D. om 
handhavend op te treden tegen de 
zonder vergunning gebouwde 
stallen op het perceel Heereweg 
371 te Schoorl. 

Het verzoek van de heer D. van 11 
september 2008 middels bijgevoegde 
conceptbrief af te wijzen. 

7. 0907 GG Bereikbaarheid deelplan Bregtdorp 
1e fase. 

1. De Algemene Raadscommissie 
middels bijgevoegde memo informeren 
over de stand van zaken; 

2. de bewoners in deelplan Bregtdorp 1e 
fase informeren over de 
bereikbaarheid. 
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