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Vergadering van het college d.d. 3 november 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Agenda reguliere 

persbijeenkomst. 
 Gaat niet door. 

     
2.  Besluitenlijst BenW 27 

oktober 2009. 
 Met één correctie vastgesteld.

     
3.  Conform lijst van 3 

november 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0465 Aanvraag bouwvergunning 

voor het bouwen van een 
terras/overkapping aan de 
voorzijde van de woning 
Transvaal 10 in Bergen 
aan Zee. 

Het college besluit de 
aanvraag bouwvergunning 
te weigeren wegens strijd 
met gemeentelijk beleid. 

Conform advies. 

3.2 0494 Verplaatsing tankstation 
Van den Bosch naar 
Bergerweg nabij 92 te 
Bergen. 

Het college besluit het 
principeverzoek, 
medewerking te verlenen 
aan de verplaatsing van 
tankstation Van den Bosch 
van de Kogendijk 2 naar 
de locatie Bergerweg voor 
92 te Bergen, af te wijzen. 

Conform advies. 
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3.3 0496 Voortgang herinrichting 

omgeving Ruïnekerk. 
Het college besluit in te 
stemmen met de 
uitgangspunten om te 
komen tot een definitief 
ontwerp voor de 
herinrichting van de 
omgeving van de 
Ruïnekerk. De 
belangrijkste 
uitgangspunten daarbij 
zijn: 
- Het inrichtingsvoorstel 

dat ter inzage heeft 
gehangen en tijdens 
de inloopavond van 
18 juni 2009 is 
gepresenteerd vormt 
het fundament voor 
de verdere uitwerking;

- Bij de verdere 
uitwerking wordt qua 
straatmeubilair en 
lichtmasten een 
klassieke sfeer 
nagestreefd; 

- Overeenkomstig de, 
in de 
raadsvergadering van 
22 september 2009 
aangenomen motie 
van 
Gemeentebelangen 
BES  - met als 
onderwerp: Historisch 
bestratingmateriaal 
Centrum Bergen -, bij 
de verdere uitwerking 
zoveel mogelijk het 
bestaande 
bestratingsmateriaal 
terug te brengen. 
Daarbij wordt 
rekening gehouden 
met het uitgangspunt 
om de omgeving van 
de Ruïnekerk voor 
alle voetgangers (en 
fietsers) goed 
toegankelijk c.q. 
begaanbaar te 
maken; 

- Overeenkomstig de 
eerder genoemde 
motie het resterende 
bestratingsmateriaal 
op te slaan ter latere 
verwerking in andere 
beeldbepalende 
straten. 

Conform advies. 
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3.4 0500 Provinciale Structuurvisie. Het college besluit de 

zienswijze op de 
provinciale structuurvisie 
vast te stellen en dit ter 
goedkeuring aan de 
gemeenteraad voor te 
leggen. 

Conform advies. 

3.6 0506 Slotweg 42 Egmond aan 
den Hoef. 

Het college besluit in te 
stemmen met de 
verzending van 
bijgevoegde brief en 
bruikleenovereenkomst 
aan Stichting Hafre ten 
behoeve van het gebruik 
van Slotwg 42 in Egmond 
aan den Hoef. 

Conform advies. 

   1. Dit standpunt bij het 
ministerie van 
Economische zaken 
uit te dragen tijdens 
het Bro-overleg. 

2. De raad te adviseren 
dit standpunt over te 
nemen. 

 

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Napraten over de Kunst 

10-daagse. 
 Communicatie wordt 

gevraagd om i.o.m. 
wethouder Trap deelname 
volgens jaar van de gemeente 
(tijdstip en inhoud) voor te 
bereiden. 

     
6.  Agenda raadscommissie  

10 november 2009 sessie 
A en B. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 

     
7.  Nieuws uit het MT van 26 

oktober 2009.  
 Voor kennisgeving 

aangenomen. 
     
8.  Aangehouden stukkenlijst.  Aangepast. 
     
9.  Toezeggingen college en 

meer uit de 
raadsvergadering van 27 
oktober 2009. 

 Voor kennisgeving 
aangenomen. 
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