
 Conformlijst 
 
 

 
 
Vergadering van het college d.d. 3 mei 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
 
 
 

    

    
1. 110216 BenC Onderwerp: 

Jaarverslag ondernemingsraad over 2010. 
Voorstel: 
Het college besluit het jaarverslag van de ondernemingsraad 2010 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. 110217 ONT Onderwerp: 
Beantwoording vragen naar aanleiding van de 
raadscommissiebehandeling d.d. 13 januari 2011 van het voorontwerp-
bestemmingsplan "Egmond aan Zee Centrum en Boulevard”. 
Voorstel: 
Het college besluit in te stemmen met bijgaande memo aan de 
Commissie Bestemmingsplannen naar aanleiding van de behandeling 
van het voorontwerp-bestemmingsplan “Egmond aan Zee Centrum en 
Boulevard” op 13 januari 2011 en het voorontwerp hierop aan te passen. 

5. 110220 ONT Onderwerp: 
Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

• De raad voor te stellen het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Noord (bijlage I) inclusief de nota van beantwoording zienswijzen 
en ambtshalve wijzigingen (bijlage II) op basis van artikel 3.8, lid 1 
sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vast te stellen. 

6. 110221 ONT Onderwerp: 
Convenant 2010-2010 Sportraad BES. 
Voorstel: 
Het college besluit het bijgevoegde Convenant met de Sportraad BES af 
te sluiten voor de raadsperiode 2010-2010 en de portefeuillehouder sport 
te mandateren namens het college het convenant te tekenen. 

7. 110222 ONT Onderwerp: 
Beantwoording raadsvragen betreffende uitvoering groenprojecten. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgaande brief waarin raadsvragen betreffende 
uitvoering groenprojecten worden beantwoord ter kennisneming aan te 
bieden aan de raad.  

8. 110223 ONT Onderwerp: 
Weigeren verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (oud) voor het aanleggen van een natuurterreintje 
met voorzieningen nabij Voert 17 te Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit het verzoek om vrijstelling ex artikel 19, eerste lid van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) voor de aanleg van een 



 

natuurterreintje met voorzieningen nabij de woning aan Voert 17 te 
Bergen te weigeren. 
 

9. 110224 ONT Onderwerp: 
Wijziging uitbetaling kosten project omgevingslawaai. 
Voorstel: 
Het college besluit akkoord te gaan met bijgaande concept brief inzake 
gewijzigde opdrachtverlening voor het project omgevingslawaai, waarbij 
75% van de totaal te ontvangen subsidie aan de MRA wordt toegekend. 

10. 110225 ONT Onderwerp: 
Taakstelling huisvesting statushouders regionale rapportage 2e helft 
2010. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

• De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden tweede helft 2010 in de regio Alkmaar vast 
te stellen; 

• De rapportage Realisatie taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden tweede helft 2010 in de regio Alkmaar aan te 
bieden aan de raad met bijgevoegd memo. 

12. 110227 ONT Onderwerp: 
Bouw woning op perceel gelegen tussen Meerweg 7 en Middengeestweg 
1. 
Voorstel: 
Het college besluit in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan 
de bouw van een woning op onderhavig perceel via een 
bestemmingsplanherziening of een uitgebreide Wabo-procedure. 

14. 110229 BOR Onderwerp: 
Ter inzage legging Ontwerp GRP 2011-2015. 
Voorstel: 
Het college besluit om het bijgaande Ontwerp Verbrede Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2011-2015 ter inzage te leggen en om zowel de Provincie 
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de 
PWN en de ARC verzoeken hun zienswijzen hierop in te dienen. 
 

15.  110230 BenC Onderwerp: 
Uitweg Poelenburgerlaan t.b.v. perceel Duinweg 133 te Schoorl. 
Voorstel: 
Het college besluit: 

• een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Stichting De Brink 
en de Stichting Administratiekantoor Duinweg 133 c.s. 
overeenkomstig bijgevoegde ontwerp-overeenkomst; 

• ter uitvoering van de onder 1 genoemde overeenkomst een 
verkeersbesluit te nemen tot het aanwijzen van het gedeelte van 
de Poelenburgerlaan, als nader aangegeven op de 
situatietekening behorende bij de onder 1. bedoelde 
overeenkomst, tot ruiterpad d.m.v. plaatsing van bord modellen 
G9/G10 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens1990.     

16. 110231 BOR Onderwerp: 
Afvalstoffenverordening 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit de Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 
aan de raad ter vaststelling voor te leggen.  
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