
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 30 juni 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1. 0231 GG Vaststellen aanvraagformulieren 

asbestmelding, asbestvergunning,  
sloopvergunning en 
paraplusloopvergunning met 
bijbehorend meldformulier  
asbestverwijdering bij mutaties of  
klachten. 

Het college besluit: 
• Vast te stellen het formulier ‘melding 

meldingsplichtige verwijdering van 
asbest uit een bouwwerk’, versie 
vereniging bouw- en woningtoezicht 
d.d. 30 september 2008 
(www.vereniging-bwt.nl/slopen); 

• Vast te stellen het formulier 
‘aanvraagformulier voor vergunning-
asbestverwijdering’ versie vereniging 
bouw- en woningtoezicht d.d. 30 
september 2008 (www.vereniging-
bwt.nl/slopen); 

• Vast te stellen het formulier 
‘aanvraagformulier voor 
sloopvergunning’ versie vereniging 
bouw- en woningtoezicht d.d. 30 
september 2008 (www.vereniging-
bwt.nl/slopen); 

• Vast te stellen het formulier 
‘aanvraagformulier voor 
paraplusloopvergunning 
asbestverwijdering bij mutaties of 
klachten’ versie gemeente Bergen (nh) 
gebaseerd op Aedes-protocol d.d. 24 
september 2007; 

• Vast te stellen het formulier 
‘meldformulier voor 
paraplusloopvergunning 
asbestverwijdering bij mutaties of 
klachten’ versie gemeente Bergen (nh) 
gebaseerd op Aedes-protocol d.d. 24 
september 2007; 

• Vast te stellen dat de formulieren welke 
waren vastgesteld bij collegebesluit 
25989 van 20 december 2005 met de 
inwerkingtreding van dit besluit komen 
te vervallen; 

• In te stemmen met het plaatsen van 
deze formulieren op de gemeentelijke 
website. 

2. 0233 GG Rooiaanvraag voor 2 bomen voor 
J.M. P. Breelaan 73 te Bergen. 

Het college besluit voor het perceel 
Breelaan 73 te Bergen: 
• Een rooivergunning te verstrekken voor 

1 Es en; 
• op grond van artikel 4 uit de 

Bomenverordening 2003 de 
rooivergunning voor 1 andere Es te 
weigeren. 

3. 0234 GG Rooiaanvraag ten behoeve van 14 
bomen op het terrein Slotlaan 6 in 
Schoorl. 

Het college besluit voor het perceel Slotlaan 
6 te Schoorl: 
• Een rooivergunning te verstrekken voor 
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7 bomen: 2 dennen, 3 esdoorns, 1 
taxus en 1 beuk en: 

• Op grond van artikel 4 uit de 
bomenverordening 2003 de 
rooivergunning voor 7 bomen te 
weigeren: 2 linden, 2 esdoorns, 1 eik, 1 
den en 1 beuk. 

4. 0236 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van het 
college van 20 januari 2009 waarbij 
het verzoek om handhaving van 
het zonder bouwvergunning 
plaatsen van een tuinhuisje aan de 
rand van de openbare weg, Dr. 
Wiardi Beckmanlaan, in de tuin van 
Zwartendijk 2 te Egmond aan Zee 
is afgewezen. 

Het college besluit het bezwaarschrift tegen 
de afwijzing te handhaven tegen de 
plaatsing van een tuinhuisje in de tuin van 
Zwartendijk 2 te Egmond aan Zee 
overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 
 

5. 0237 GG Beslissing op het bezwaarschrift 
gericht tegen het besluit d.d. 14 
oktober 2008 om een 
rooivergunning te verlenen voor het 
rooien van een kastanje, een 
esdoorn en een abeel op het 
perceel Burgemeester Peecklaan 8 
te Schoorl. 

Geadviseerde beslissing: 
Overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften: 
1. De bezwaarschriften van de heer C. 

van Eijk van Heslinga en C.J. 
Henselmans niet-ontvankelijk te 
verklaren; 

2. Het bezwaarschrift van de heer R.W. 
Kramers ontvankelijk en gegrond te 
verklaren vanwege een gebrek in de 
motivering! 

3. het bestreden besluit in stand laten met 
herstel van de geconstateerde 
motiveringsgebreken. 

4. aan de vergunning het voorschrift 
verbinden dat er geen 
kapwerkzaamheden mogen 
plaatsvinden in het broedseizoen in de 
periode van 15 maart tot 15 juni en dat 
de 3 zomereiken die moeten worden 
geplant in het kader van de 
herplantplicht dienen te worden 
herplant binnen twee plantseizoenen. 

6. 0238 GG Beslissing op bezwaarschrift, 
gericht tegen het besluit van het 
college van 2 februari 2009 waarbij 
is besloten tot weigering van een 
ontheffing van het 
bestemmingsplan en een lichte 
bouwvergunning voor het geheel 
plaatsen van een luifel aan een 
berging op het perceel Oude 
Schulpweg 21-9 te Egmond-
Binnen. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
gericht tegen de weigering tot het plaatsen 
van een luifel op het perceel Oude 
Schulpweg 21-9 te Egmond Binnen 
overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 
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10. 0246 GG Beslissing op bezwaarschrift, 

gericht tegen het besluit van het 
college van 3 februari 2009 waarbij 
een lichte bouwvergunning is 
verleend voor het geheel plaatsen 
van een dakkapel op het 
voordakvlak op het perceel 
Eisenhowerstraat 216 te Egmond 
aan Zee. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. 
 

11. 0247 GG Bouwen in afwijking van de 
mediationovereenkomst inzake 
project Bregtdorp 2e fase. 

Het college besluit de vereniging van 
appartementen in de Sanderij en de Burg. 
Peeckstichting te berichten dat gebouwd 
wordt in overeenstemming met de 
bouwvergunning, e.e.a. conform bijgaande 
concept-brief. 

12. 0249 MZ Sloopkosten oude clubgebouw 
Sportlaan Schoorl. 

Het college besluit: 
1. De kosten voor het treffen van 

voorzieningen voor de sportbeoefening 
vanwege de sloop van het oude 
clubgebouw van SV Schoorl op de 
Sportlaan in Schoorl te dekken binnen 
het product sportvelden, fcl 65310100; 

2. de overige kosten van de sloop van het 
oude clubgebouw van SV Schoorl op 
de Sportlaan in Schoorl te dekken uit 
de egalisatievoorziening Onderhoud 
gemeentelijke gebouwen en woningen, 
fcl 79806603. 

13. 0251 PD Aan te wijzen instellingen op grond 
van artikel 67, wet GBA. 

Het college besluit de instellingen: 
De Uuthof, Lijtweg 57, 11861 VA 
Bergen 
St. Joseph Stichting, Nesdijk 31, 1861 
MG Bergen 
De Marke, Saenehof 1, 1862 JA Bergen
De Blauwe Reiger, Molenweidtje 6, 
1862 BC Bergen 
De Haemstede, Beemsterlaan 6, 1861 
LH Bergen 
Hoogduinen, Heereweg 169, 1871 EE 
Schoorl 
Zorgcentrum Agnes, Rooseveltstraat 1, 
1931 VN Egmond aan Zee 

      Prins Hendrik Stichting, Voorstraat 41,   
      1931 AH Egmond aan Zee, 
aan te wijzen op grond van artikel 67 Wet 
GBA. 
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14. 0252 MZ GGD inspectie BSO Europese 

School. 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het GGD rapport 

over de inspectie bij buitenschoolse 
opvang Europese School; 

2. Tot verzending van een brief over dit 
onderwerp aan de Europese School. 

15. 0254 GG Voortgang project ‘Reconstructie 
de Dreef + Fietsroute’. 

Het college besluit kennis te nemen van de 
voortgangsrapportage over het project 
‘Reconstructie de Dreef + Fietsroute’ en in 
te stemmen met de voorgestane 
vervolgproces, nl.: 
- Een extra bijeenkomst van de 

begeleidingsgroep in te lassen om de 
twee besproken varianten nogmaals 
door te nemen op hun voor- en 
nadelen; 

- beide varianten, inclusief voor- en 
nadelen, voor te leggen aan het college 
alvorens deze de inspraak in te 
brengen; 

- een inloopavond organiseren en beide 
varianten ter inzage leggen. Daarbij 
duidelijk communiceren wat het 
standpunt is van de verschillende leden 
van de begeleidingsgroep. 

16. 0255 MZ Subsidieverlening 
onderwijsachterstandenbeleid 
2009-2010. 

Het college besluit voor het schooljaar 
2009-2010: 
1. In het kader van 

onderwijsachterstandenbeleid op basis 
van het aantal leerlingen en 
gewichtenleerlingen aan de scholen 
een subsidie te verlenen van                
€ 37.676,63; 

2. In het kader van 
onderwijsachterstandenbeleid voor de 
uitvoering van schoolspecifieke 
projecten aan de scholen een subsidie 
te verlenen van € 56.838,98; 

3. In het kader van 
onderwijsachterstandenbeleid voor de 
uitvoering van Voor- en Vroegschoolse 
Educatie aan de peuterspeelzalen een 
subsidie te verlenen van € 65.480,22. 
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