
 
 
 
 
 
 
 
 

BESLUITENLIJST B. EN W. 
 
 
 
 
Vergadering van het college d.d. 4 augustus 2009  
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
Mw. E. Trap wethouder 
A. Plomp wethouder 
J. Mesu wethouder 
J. Stam wethouder 
R. Groninger secretaris 
 
Afwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 11 augustus 2009 
de secretaris, de burgemeester, 
 



 
Vergadering van het college d.d. 4 augustus 2009  
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 

 
1.  Opening.   
     
2.  Besluitenlijst BenW 14 juli 

2009, 21 juli 2009 en 28 
juli 2009. 

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 21 juli en 

28 juli 2009. 
 Conform vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 0290 Verdubbeling 

sponsorbedrag Ven2-
4Canter tot een maximum 
van € 10.000,-. 

Het college besluit elke 
euro die binnenkomt via de 
(ambtelijke) inzamelactie 
Ven2-4Cancer te 
verdubbelen tot een 
maximum van € 10.000,-. 
Het deel van de inleg dat 
de € 10.000,- overstijgt, 
wordt niet verdubbeld. 

Conform advies. 

3.5 0294 Informeren raad plan van 
aanpak project 'Ontwerp 
ons Derp' en agenderen 
presentatie schets 
stedenbouwkundig 
ontwerp eerste fase voor 
de raad. 

Het college besluit: 
1. Re raad te informeren 

over het project 
‘Ontwerp ons Derp’ 
door middel van 
bijgevoegde memo; 

2. het presidium te 
verzoeken om een 
presentatie voor de 
commissie te 
agenderen op 3 
september 2009 over 
het eerste 
schetsontwerp van de 
herinrichting van het 
Burg. Eymaplein, 
Voorstraat, Pomplein, 
Westeinde, Werf en 
herontwikkeling 
voormalige 
bowlinglocatie in 
Egmond aan Zee. 

Conform advies, m.u.v. de 
genoemde datum. 
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3.6 0295 Verkoop grond aan Bot 

Bouw Initiatief in het kader 
van de realisatie van het 
bouwplan op de v/m 
Texaco-locatie aan het 
Plein Bergen. 

Het college besluit: 
1. De gemeenteraad 

voor te stellen de 
grond aan het Plein 
31-35 ter grootte van 
circa 394 m2 te 
verkopen aan Bot 
Bouw initiatief voor 
een bedrag van         
€ 372.000,- conform 
bijgaand 
raadsvoorstel. 

2. Het voor de grond te 
ontvangen te 
ontvangen bedrag van 
€ 372.000,- als 
incidenteel voordeel 
ten bate van het 
begrotingssaldo 2009 
te boeken. 

3. Gelet op de Nota 
Parkeerbeleid Bergen, 
de parkeerbijdrage 
van BBI voor het niet 
geheel voldoen aan 
de parkeernormen, te 
bepalen op                 
€ 350.000,-. 

Conform advies; nb de nota 
Parkeerbeleid Bergen in 
definitieve (uitgeschreven) 
vorm in het college brengen. 

3.8 0297 Beslissing op 
bezwaarschrift, gericht 
tegen het besluit vrijstelling 
en bouwvergunning 1ste 
fase te verlenen voor het 
geheel oprichten van een 
ondergrondse 
rioolvoorziening op het 
perceel Damweg t.o. 27 te 
Schoorl.                                

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. 
 

Conform advies. 
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3.9 0298 Ter inzage legging 

ontwerp bestemmingsplan 
Bergen Centrum voor 
Kunst en Cultuur. 

1. Instemmen met het 
“briefrapport 
archeologisch 
proefsleuvenonderzoek 
Bergen, Hoflaan 26 14 
juli 2009”, het 
“akoestisch onderzoek 
Bestemmingsplan 
museaal centrum 
Kranenburgh te Bergen 
8 mei 2009”, de  
“voortoets Hoflaan 26 
te Bergen”, het advies 
“Natuurwaarden 
Hoflaan 26 te Bergen” 
en de “ambtshalve 
wijzigingen d.d. 20 juli 
2009”; 

2. Ambtshalve wijzigingen 
verwerken (bijlage I) in 
concept- 
ontwerpbestemmings-
plan Bergen Nieuw- 
Kranenburg d.d. 17 juli 
2009 (022.00.02.33.04) 
(bijlage III) en dit als 
ontwerp 
bestemmingsplan 
vaststellen; 

3. Het ontwerp 
bestemmingsplan en 
bijbehorende 
documenten zoals 
opgenomen in bijlage II 
van op basis van artikel 
3.8 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening jo 
3.4. van de Algemene 
Wet Bestuursrecht 
gedurende 6 weken ter 
inzage leggen en de 
aankondiging 
publiceren in 
Staatscourant, 
Duinstreek en via 
elektronische weg; 

4. De algemene 
raadscommissie 
informeren over 
voornoemd besluit via 
een nog aan te leveren 
en vast te stellen 
memo. 

Conform advies met dien 
verstande dat het element 
parkeren nader getoetst dient 
te worden. 
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3.10 0299 

 
normenkader 2009 • Vaststellen van het 

normenkader voor de 
rechtmatigheidcontrole 
jaarrekening 2009; 

• Het normenkader via 
de commissie van 
onderzoek van 8 
september 2009 ter 
kennisname 
voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Conform advies. 

3.12 0301 
 

Klacht familie L. Het college besluit: 
- De klacht ongegrond 

te verklaren; 
- de procedure rondom 

kapvergunningen op 
bepaalde punten te 
heroverwegen. 

Conform advies. 

3.13 0303 Aanvraag reguliere 
bouwvergunning fase 1 
voor geheel vergroten van 
een 
dierenstalling/bergruimte 
en klacht dhr. en mevr. de 
W. 

Het college besluit: 
- de klacht gegrond te 

verklaren; 
- een projectbesluit af te 

wijzen voor het 
bouwplan tot het 
geheel vergroten van 
een 
dierenstalling/bergruim
te voor het perceel aan 
de Groenedijk 
kadastraal bekend B79 
te Bergen; 

- de reguliere 
bouwvergunning fase 
1 te weigeren voor het 
geheel vergoten van 
een 
dierenstalling/bergruim
te voor het perceel aan 
de Groenedijk 
kadastraal bekend B79 
te Bergen. 

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

Conform advies. 
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3.14 0304 Bouwaanvraag Kerkedijk 

154 Bergen. 
Het college besluit: 
- tot het afwijzen van het 

verzoek om 
projectbesluit voor het 
perceel Kerkedijk 154 
te Bergen; 

- tot het weigeren van de 
bouwvergunning voor 
het geheel vernieuwen 
en vergroten van een 
opslagruimte op dit 
perceel; 

- het dossier over te 
dragen aan de afdeling 
handhaving; 

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

Conform advies. 
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3.16 0306 Bergermeer Gasopslag; 

bezoek aan de minister en 
standpunt college. 

Het college besluit: 
1) Het standpunt in te 

nemen dat de 
puttenlocatie ten 
behoeve van de 
gasopslag gerealiseerd 
moet worden op het 
Meest 
Milieuvriendelijke 
Alternatief zijnde het 
MOB-complex. Hierbij 
opmerkend dat het 
college door het van 
kracht worden van de 
rijkscoördinatieregeling 
bij het nemen van 
ruimtelijke besluiten 
voor dit project door de 
rijksoverheid buiten 
spel is gezet.  

2) Op basis van in 
bijgaande memo 
geformuleerde 
argumentatie ons het 
recht voor te behouden 
geen medewerking te 
verlenen aan de 
vergunningen waarvoor 
de gemeente bevoegd 
gezag is. 

3) Deze standpunten voor 
te leggen aan een het 
presidium op 24 
augustus 2009. 

4) Naar aanleiding van de 
discussie met het 
presidium de memo 
(d.d. 21 juli 2009) aan 
te bieden aan de raad 
ter vervanging van de 
memo d.d. 9 juni 2009. 

Conform advies met dien 
verstande dat, afhankelijk van 
de uitkomst van het nadere 
onderzoek het college zich 
het recht voorbehoudt  
gasopslag in de Bergermeer 
te heroverwegen. 

3.17 0307 Projectovereenstemming 
met de Staat inzake 
riolering Schoorldam. 

Het college besluit: 
A. De Projectovereen-

stemming 
31002591K&L09/09 
Schoorldam met de 
Staat der Nederlanden 
te ondertekenen. 

B. Het hoofd afdeling 
(BOR) mandaat te 
verlenen voor deze 
ondertekening. 

Conform advies. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Zie aantekeningen stukken. 

     
5.  Aangehouden stukkenlijst  Aangepast. 
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