BESLUITENLIJST B. EN W.

Vergadering van het college d.d. 6 oktober 2009

Aanwezig:
Mw. drs. H. Hafkamp
Mw. E. Trap
A. Plomp
J. Mesu
J. Stam
R. Groninger

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
secretaris

Aldus vastgesteld door het college
in de vergadering van 13 oktober 2009
de secretaris,
de burgemeester,

Vergadering van het college d.d. 6 oktober 2009

Nr.

Reg.nr. Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

Agenda reguliere
persbijeenkomst.

Vastgesteld.

2.

Besluitenlijst BenW 29
september 2009.

Met één tekstuele wijziging
vastgesteld, pag. 6 ; 3.14.
trapveldje Egmond.

3.

Conform lijst van 6 oktober
2009.
Bespreekstukken
Deelname aan het
B&W besluit dat de
najaarstraject 2010 van
gemeente Bergen
“waarstaatjegemeente.nl”. deelneemt aan het
najaarstraject 2010 van
“waarstaatjegemeente.nl”
en dat dit onderzoek
vervolgens tweejaarlijks
wordt uitgevoerd.
B&W stelt de Raad
daarvan in kennis.

Conform vastgesteld.

3.1

0447

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.
3.2

0448

Vaststellen
bestemmingsplan Nieuw
Kranenburg.

Het college besluit:
Conform advies.
1. Instemmen met
bijgaand concept
planschade risico
analyse (no 29.06520)
inzake Nieuw
Kranenburg (Bijlage III)
en Inventariserend
veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven
(bijlage I);
2. De raad voor te
stellen: het
bestemmingsplan
Bergen Nieuw
Kranenburg met
bijbehorende
onderzoeken (Bijlage
I), inclusief de nota van
beantwoording
zienswijzen 29
september 2009
(bijlage II) op basis van
artikel 3.8, lid 1 sub e
van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) vast te
stellen;
3. Het vaststellingsbesluit
van de raad inzake het
bestemmingsplan
Bergen Nieuw
Kranenburg publiceren
en verzenden op basis
van artikel 3.8, lid 3
Wro en aan degenen
die zienswijze hebben
ingediend.
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3.3

0449

3.4

0450

3.5

0452

Voortgang
bestemmingsplan Bergen
Centrum - Beschermd
Dorpsgezicht.

Het college besluit:
1. Een akoestisch
onderzoek te doen ten
behoeve van de
(nieuwe)
horecabestemmingen
in het plangebied van
het bestemmingsplan
Bergen Centrum –
Beschermd
Dorpsgezicht;
2. een beeldkwaliteitplan
op stellen voor het
Beschermd
Dorpsgezicht;
3. in te stemmen met de
Nota van
Beantwoording
Vooroverleg en
Inspraak;
4. de uitkomsten van het
onderzoek en de
aanpassingen uit de
Nota van
beantwoording te
verwerken in het
ontwerpbestemmings
plan Bergen Centrum
– beschermd
Dorpsgezicht.
Beslissing op
Het college besluit:
bezwaarschrift van diverse 1. de bezwaren conform
bezwaarden tegen
het advies van de
verkeersmaatregelen in
commissie van advies
Egmond van 28 oktober
voor de
2008.
bezwaarschriften van
16 juni 2009
ontvankelijk en
gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit
van 28 oktober 2008,
onder aanvulling van
de motivering en onder
verwijzing naar het op
18 augustus 2009
uitgevoerde
kentekenonderzoek, in
stand te laten.
Beantwoording tweede
Het college besluit in te
serie schriftelijke vragen
stemmen met bijgevoegde
fractie Gemeentebelangen antwoorden op de tweede
inzake verkoop grond
serie schriftelijke vragen
Plein 31-35, te Bergen.
van Gemeentebelangen.
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Aanhouden in verband met
overleg portefeuillehouder.

Conform advies.

Conform advies.

Besluitenlijst B. en W.

3.6

0456

3.7

0457

3.8

0458

3.9

0459

Nagekomen
bespreekstukken
Gevolgen
septembercirculaire.

Het college besluit
Conform advies.
bijgaand memo de
gevolgen van de
septembercirculaire ter
informatie aan de raad aan
te bieden.
Het college besluit de
Conform advies.
memo voor kennisgeving
aan te nemen.

Memo aan de
raadscommissie, waarin
een toelichting wordt
gegeven op het bouwplan
Herenweg 53-57 te
Bergen. E.e.a. in het kader
van het horen van de
raadscommissie met
betrekking tot de
besluitvorming over de
toepassing van de
noodzakelijke artikel 19 lid
1 WRO procedure.
Aanbiedingsbrief begroting Het college stelt de
Conform advies.
2010.
aanbiedingsbrief vast en
stuurt hem aan de raad.
Ondertekening ‘Convenant Het college besluit:
Conform advies.
Verwijsindex Noord1. In te stemmen met het
Holland’.
samenwerkingsconve
nant ‘Verwijsindex
Noord-Holland Regio
NoordKennemerland’;
2. wethouder Trap te
mandateren om
namens het college
het convenant te
ondertekenen op 7
oktober 2009.
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3.10

0460

Bergermeer Gasopslag;
Het college besluit:
Conform advies; brief in
verslag
De memo m.b.t. de
overleg met
raadscommissievergaderin
raadsbrede
portefeuillehouder aanpassen.
g 23 september 2009,
commissie op 23
beantwoording vragen van
september 2009 ter
de raad, planning en
kennisgeving aan te
proces project.
nemen;
de memo voor de
raad, waarin gestelde
vragen worden
beantwoord aan de
raad aan te bieden;
aanvullend op de brief
van de raad aan de
minister van EZ, een
brief met aan de
minister te sturen met
hierin aandacht te
vragen voor het Meest
milieuvriendelijke
alternatief en de
planning van het
project.

4.

Ingekomen stukken en
uitnodigingen

Zie aantekeningen stukken.

5.

Agenda raadscommissie
van 15 oktober 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Nieuws uit het MT van 28
september 2009.

Voor kennisgeving
aangenomen.

7.

Aangehouden stukkenlijst.

Besproken.
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