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Aanwezig: 
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Vergadering van het college d.d. 6 december 2011
 
Nr. Reg.nr. Onderwerp Voorstel Besluit 
 
1.  Opening/ agenda 

reguliere 
persbijeenkomst 

 Besproken. 

     
2.  Besluitenlijst BenW van 

29 november 2011  
 Conform vastgesteld.  

     
3.  Conform lijst van 

6 december 2011 
 Vastgesteld. 

  Bespreekstukken   
3.1 110649 Onderwerp:  

Principeverzoek Zomerdijkje 6 in Egmond aan den Hoef. 
Voorstel: 
Het college besluit in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit 
principeverzoek via een bestemmingsplan of een uitgebreide 
omgevingsvergunning. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.2 110656 Onderwerp:  
Themadocumenten analysefase structuurvisie Egmond aan den Hoef.  
Voorstel:  
Het college besluit: 
• Kennis te nemen van de inhoud van de themadocumenten voor de 

structuurvisie Egmond aan den Hoef; 
• de aanbevelingen uit de themadocumenten mee te nemen in het proces tot 

een integrale visievorming. 
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.3 110661 Onderwerp:  
Beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit van het college van 25 juli 
2011, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van een 
den op het perceel De Logger 14 te Egmond aan Zee 
Voorstel:  
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften: 
I. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
II. het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering 

en aanpassing van de adressering in het besluit.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 
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3.4 110664 Onderwerp:  
Aanvraag 1e fase reguliere bouwvergunning voor het uitbreiden van het 
agrarische bedrijfsgebouw (bloembollenbedrijf) op het perceel Herenweg 91 te 
Egmond-Binnen 2007/00833.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- De ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren; 
- De gevraagde vrijstelling artikel 19 lid 2 Wro met bouwvergunning 1e 

fase te verlenen.       
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.5 110666 Onderwerp:  
Leegstand Torensduin 1, Egmond aan Zee.  
Voorstel:  
Het college besluit om met H.O.D. vastgoed een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd te sluiten voor het in bewaring nemen van het pand aan 
Torensduin 1 te Egmond aan Zee.  
Besluit: 
Conform vastgesteld. 

3.6 110669 Onderwerp:  
Regionaal projectplan Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo.  
Voorstel:  
Het college besluit:  

- Met terugwerkende kracht in te stemmen met de subsidieaanvraag bij 
de provincie Noord Holland ten behoeve van het regionale project 
‘Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo’; 

- De eventuele voorstellen die voortvloeien uit dit projectplan voor een 
standpuntbepaling voor te leggen aan uw college en de 
portefeuillehouder op te dragen uw standpuntbepalingen in de regio te 
vertegenwoordigen.  

Besluit: 
Conform vastgesteld. 

  Nagekomen 
bespreekstukken 

  

     
4.  Ingekomen stukken en 

uitnodigingen 
 Doorgenomen.  

     
5.   Regionale 

samenwerking 
 Stand (en gang) van zaken 

besproken.  
     
6.  Informatie- / 

Presentatiebijeen-
komsten van 
8 december 2011  

 Bijeenkomst “Groene ICT” 
gaat niet door. Overige 
agenda’s doorgenomen.  

     
7.  Nieuws uit het MT van 

28 november 2011 
 Voor kennisgeving 

aangenomen.  
     
8.  Agenda raad van 15 

december 2011  
 Agenda besproken.  
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9.  Aangehouden 
stukkenlijst van 29 
november 2011  

 Geactualiseerd.  
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