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Vergadering van het college d.d. 25 oktober 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 110550 BenC Onderwerp:  

Beantwoording vervolgvragen over de begroting 2012 raadslid Dhr. Bijl. 
Besluit:  
Het college besluit kennis te nemen van de beantwoording van de 
vervolgvragen over de begroting aan raadslid Bijl. De beantwoording is 
spoedheidshalve al naar de raad gezonden. 

2. 110552 Ontw Onderwerp:  
Vaststellen bestemmingsplan Herenweg 57 Bergen. 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De raad voor te stellen het bestemmingsplan Herenweg 57 
Bergen (Bijlage I), inclusief de nota van beantwoording 
zienswijzen (Bijlage II), op basis van artikel 3.8, lid 1, sub e van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen; 

- Na vaststelling door de raad het vaststellingsbesluit en de daarbij 
behorende stukken te publiceren en te verzenden op basis van 
artikel 3.8, lid 3 Wro.  

3. 110554 BOR Onderwerp:  
Huurovereenkomst strandpaviljoenhouders winter 2011/2012. 
Besluit:  

1. Het college besluit met een aantal paviljoenhouders bijgaande 
overeenkomst aan te gaan inzake winterexploitatie van 15 oktober 
2011 tot 15 maart 2011, een huurtarief te berekenen van 50% en 
een minimale openstelling te verlangen van 4 dagen, waarvan in 
ieder geval op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur; 

2. Bijgevoegde begrotingswijziging ‘voor akkoord’ te ondertekenen.  
4. 110556 BenC Onderwerp:  

Beslissing op bezwaar, gericht tegen de verleende omgevingvergunning 
voor het kappen van bomen op de locatie Landweg 20 te Bergen.  
Besluit: 
Het college besluit de beslissing op bezwaar aan te houden. 

5. 110557 BenC Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van het college van 11 
april 2011, waarbij de aanvraag van de heer Wijker om een 
bezoekersvergunning in Egmond aan Zee is afgewezen.  
Besluit: 
Het college besluit conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften:  

- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
- het bestreden besluit in stand te laten onder herstel van de 

formele gebreken. 
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6. 110558 BenC Onderwerp:  
Beslissing op de bezwaarschriften, gericht tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor de activiteit kappen, in de openbare ruimte 
tegenover perceel Voorweg 48 te Schoorl 
Besluit: 
Het college besluit conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. 

7. 
 
 

110559 BenC Onderwerp:  
Beslissing op verzoek voorschot tegemoetkoming planschade, Vincent 
van Goghweg 4 te Bergen. 
Besluit:  
Het college besluit overeenkomstig het advies van het Kenniscentrum 
voor Overheid en Bestuur het verzoek om een voorschot in de 
tegemoetkoming in planschade inzake Vincent van Goghweg 4 te 
Bergen, af te wijzen. 

8. 110562 Ontw Onderwerp:  
Beantwoording zienswijze en definitieve weigering van de aanvraag 
omgevingsvergunning, Duinweg 73a Schoorl.  
Besluit:  

1. Instemmen met bijgaande beantwoording zienswijze; 
2. De aanvraag omgevingsvergunning voor een gebruikswijziging en 

het vervangen van een overkapping door een vrijstaand 
bijgebouw definitief te weigeren en hiermee niet af te wijken van 
het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder c Wabo 

3. Het besluit publiceren in de Staatscourant en de gemeentelijke 
huis-aan-huis bladen op grond van artikel 3.12 van de Algemene 
wet bestuursrecht en artikel 3.12 lid 2 van de Wabo. 

9. 110564 Ontw Onderwerp:  
Evaluatie Wmo beleid 2008-2011. 
Besluit:  
Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de Evaluatie 
van het Wmo beleid 2008-2011 en de voorlopige conclusies en in te 
stemmen met de verzending van deze memo aan de raad.  
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