
Conformlijst 

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

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0502 ONTW Memo over proces financiële 

bijdrage in ruimtelijke kwaliteit van 
het Dijkversterkingsplan HPZ. 

Het college besluit: 
• Memo “Ruimtelijke kwaliteit 

Dijkversterkingsplan HPZ kosten” vast 
te stellen; 

• De bereidheid uit te spreken om de 
mogelijkheden met partijen te 
onderzoeken; 

• De memo ter kennisname te brengen 
aan de ARC onder aanvulling van het 
proces en de keuzes binnen het 
Dijkversterkingsplan. 

2. 0504 ONTW Ongerechtvaardigde verrijking 
sanering P. Schotsmanstraat 10, 
Egmond aan Zee. 

Het college besluit de claim van het 
Ministerie van VROM inzake 
ongerechtvaardigde verrijking bij de 
sanering van P. Schotmanstraat 10 in 
Egmond aan Zee van de hand te wijzen. 

3. 0505 BOR Rooiaanvraag ten behoeve van 
twee sparren op het perceel 
doorntjes 31 in Bergen. 

Het college besluit voor het perceel 
Doorntjes 31 te Bergen: 
A. Een rooivergunning te verstrekken voor 

een fijnspar; 
B. Op grond van artikel 4 uit de 

bomenverordening 2003 de 
rooivergunning voor een nordmannspar 
te weigeren. 

4. 0507 BEC Beslissing op het bezwaarschrift 
van de heer mr. drs. R. L, namens 
de heer P.S. S., tegen het besluit 
van het college van 14 mei 2009 
waarbij besloten is om onder 
vrijstelling bouwvergunning te 
verlenen voor het gedeeltelijk 
vergroten van een woonhuis met 
een aanbouw op het perceel 
Heereweg 359 te Schoorl. 

Het college besluit: 
1. de bezwaren conform het advies van 

de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften van 16 juni 2009 
ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit van 14 mei 2009, 
in afwijking van het advies van de 
commissie van advies voor de 
bezwaarschriften onder aanvulling van 
de motivering in stand te laten; 

3. het verzoek om vergoeding van de 
kosten ex artikel 7:15 Awb af te wijzen. 

5. 0508 ONTW Aanvraag bouwvergunning 
Herenweg 40-42 (Appelhof), voor 
de bouw van 12 appartementen ten 
Egmond-Binnen 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de nota ‘behandeling 

ingediende zienswijzen op de 
vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 
WRO voor de bouw van het project 
Herenweg 40-42’; 

2. de ingediende zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit ongegrond te verklaren; 

3. met toepassing van artikel 19 lid 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vrijstelling en bouwvergunning 1e fase 
verlenen voor de bouw van het 
woongebouw met 12 appartementen; 

4. in te stemmen met het opstellen van een 
samenwerkings- en planschaderisico-
overeenkomst Herenweg 40-42 te 
Egmond-Binnen conform bijgevoegde e-
mail. 
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