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Aanwezig: 
Mw. drs. H. Hafkamp burgemeester 
Mw. J. Luttik-Swart wethouder 
C. Roem wethouder 
A. Hietbrink wethouder 
W. Bierman secretaris 
Mw. T. Engelsbel directiesecretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het college 
in de vergadering van 21 juni 2011 
de secretaris, de burgemeester, 
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Vergadering van het college d.d.14 juni 2011  
 
Nr. Reg.nr

. 
Onderwerp   

 
1.  Opening/agenda 

reguliere 
persbijeenkomst. 

 Besproken. 

     
2.  Besluitenlijsten BenW    
2.1.  Besluitenlijst BenW  

van 31 mei 2011 
 Conform vastgesteld. 

2.2.  Besluitenlijst BenW 
van 7 juni 2011  

 Conform vastgesteld. 

2.3.  Vertrouwelijke 
besluitenlijst BenW 
van 7 juni 2011 

 Conform vastgesteld. 

     
3.  Conform lijst van 

14 juni 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1. 
 

110301 Onderwerp: 
Beslissing intrekken besluit weigeren persoonsgebonden ontheffing 
bestemmingsplan voor permanente bewoning recreatiewoning Herenweg 57 A 
S te Bergen en tegemoetkoming proceskosten.   
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Het besluit van 6 april 2010, verzonden 8 april 2010, waarbij is 
besloten de door mevrouw M. Van Veen gevraagde 
persoonsgebonden ontheffing voor het permanent bewonen van de 
recreatiewoning op het perceel Herenweg 57 A S te Bergen te 
weigeren (ref. 09ip.12527/02), in te trekken; 

- Het verzoek van mevrouw M. van Veen om tegemoetkoming in de 
proceskosten toe te kennen met 1 punt ( € 437,-) op grond van het 
Besluit Proceskosten Bestuursrecht. 

Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat als beslispunt 3 wordt toegevoegd: 
het perceel Herenweg 57 AS te Bergen in het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Zuid positief te bestemmen.  

3.2. 
 
 

110305 Onderwerp: 
Verzoek plaatsing borstbeeld Hitchcock in Egmond aan den Hoef. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

- Het verzoek van de Stichting Historisch Egmond met betrekking tot het 
plaatsen van een borstbeeld van de schilder George Hitchcock naar 
een ontwerp van Anna de Greeff in te willigen. Dit besluit gaat in tegen 
het advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst; 

Voor de uitvoering van het borstbeeld wordt een waarderingsbijdrage van € 
500,- toegekend. 
Besluit: Conform vastgesteld. 
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3.3. 
 

110308 Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift van de heer L. Apeldoorn, gericht tegen het 
besluit van het college van 22 februari 2011, waarbij omgevingsvergunning is 
verleend voor het kappen van 50 bomen op het perceel naast 
Heegemundehof 1 t/m 23 te Egmond Binnen.   
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. 
Besluit: Conform vastgesteld, m.d.v. dat zinsnede aan brief wordt 
toegevoegd.  

3.4. 
 
 
 

110311 Onderwerp:  
Rapportage wijkgericht werken 2010 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met het versturen van de rapportage 
wijkgericht werken 2010 aan de raad. 
Besluit: Conform vastgesteld.  

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

3.5. 
 
 

110317 Onderwerp:  
Geen medewerking verlenen aan een bouwvergunning voor het plaatsen van 
een terrasscherm.  
Voorstel:  
Het college besluit de bouwaanvraag te weigeren en hiermee geen 
medewerking te verlenen aan vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 
19 lid 3 WRO.  
Besluit: Conform vastgesteld.  
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3.6. 
 
 

110318 Onderwerp:  
Advies verkeerscirculatie centrumgebied Egmond aan Zee.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

1. De Voorstraat, tussen nummer 150 en Smidstraat, als 
voetgangersgebied aan te wijzen. Bestuurders kunnen via de 
Smidstraat de Voorstraat weer verlaten; 

2. De Voorstraat, tussen Julianastraat en Smidstraat, naast het 
zomerseizoen, voortaan ook tussen 1 oktober en 1 april tijdens 
weekenden af te sluiten voor bestuurders;  

3. De venstertijden op de dagen dat de Voorstraat is afgesloten met een 
uur te verkorten, zodat bestuurders tussen 07.00 en 11.00 uur gebruik 
mogen maken van dit deel van de Voorstraat. Op zondagen gelden 
geen venstertijden; 

4. Voor de besluiten, genoemd onder punt 1, 2 en 3, afzonderlijk het 
formele verkeersbesluit te nemen en deze op de gebruikelijke manier 
bekend te maken; 

5. Het Pompplein, tussen Trompenbergstraat en Zuiderstraat open te 
houden voor bestuurders; 

6. Een informatieavond te organiseren waarbij inwoners en ondernemers 
worden geïnformeerd over bovengenoemde besluiten. 

Besluit: Akkoord met punten 1, 2, 3, 4 en 6. Ten aanzien van punt 5 besluit 
het college:  

a. Het Pompplein, tussen Trompenbergstraat en Zuiderstraat, gedurende 
een proefperiode van één jaar af te sluiten voor bestuurders;  

b. Bewoners van de Zuiderstraat 25 t/m 53 (oneven) en 34 t/m 44 (even), 
van Pompplein 5 t/m 11 (oneven), alsmede bevoorraders rondom het 
zuidelijke deel van het Pompplein, in aanmerking te laten komen voor 
een ontheffing;  

c. De maatregel na een jaar te evalueren, waarna een definitief besluit 
wordt genomen over dit punt; 

d. Bij de evaluatie als uitgangspunt te nemen dat het aantal overtreders 
van het verbod niet meer dan 15% van de totale hoeveelheid 
autoverkeer mag zijn.  

4.  Ingekomen stukken en 
uitnodigingen 

 Doorgenomen. 

     
5.  Terugblik algemene 

raadscommissies van 
 9 juni 2011.  

 Besproken.  

     
6.  Nieuws uit het MT van 

6 juni 2011.   
 Besproken. 

     
7.  Agenda raad van  

16 juni 2011. 
 Besproken. 

     
8.  Aangehouden 

stukkenlijst. 
 Geactualiseerd.  
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