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Vergadering van het college d.d. 8 februari 2011 
 
Nr. Reg.nr. Afd.  
 
   Over onderstaande adviezen wordt conform het voorstel besloten. 
     
1. 0052 ONTW Onderwerp: 

Memo aan de raad in verband met kosten Bergermeer Gasopslag. 
Voorstel: 
Het college besluit bijgaande memo met kosten gemaakt in verband met 
het project Bergermeer Gasopslag ter informatie aan te bieden aan de 
raad. 

2. 0053 B&C Onderwerp: 
Uitwerking motie Verbonden partijen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
- Akkoord te gaan met de uitwerking van de motie 

Verbonden partijen en deze ter vaststelling aan de raad aan te 
bieden; 

- aan de raad voor te stellen dat bij geen van de 
verbonden partijen aanleiding bestaat voor heroverweging van 
deelname aan de verbonden partijen; 

- aan de raad voor te stellen om een nieuw format 
vast te stellen voor het rapporteren over de verbonden partijen in de 
programmabegroting en jaarrekening. 

3. 0054 ONTW Onderwerp: 
Plan van aanpak Landschapsonwikkelingsplan gemeente Bergen. 
Voorstel: 
Het college besluit: 
- In te stemmen met het plan van aanpak 

Landschapsontwikkelingsplan Gemeente Bergen; 
- het plan van aanpak via het RIS ter kennisname te 

brengen aan de raad. 
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7. 0058 B&C Onderwerp: 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college 
van 1 april 2010, verzonden 1 april 2010, waarbij de gevraagde 
persoonsgebonden ontheffing van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 
1998’voor het permanent bewonen van de recreatiewoning op het perceel 
Doelen 15a, is geweigerd. 
Voorstel: 
Het college besluit overeenkomstig het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften; 
- het bezwaarschrift conform het advies van de 

commissie voor de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren; 

- het bestreden besluit in stand te laten met 
aanvulling van de motivering, zoals voorgesteld door de commissie 
voor de bezwaarschriften. 

8. 0059 B&B Onderwerp: 
Benoeming stembureauleden en reserveleden ten behoeve van de 
Provinciale Staten Verkiezingen op 2 maart 2011. 
Voorstel: 
Het college besluit tot benoeming van de stembureauleden en 
reserveleden volgens bijgevoegde overzichten. 

9. 0060 B&B Onderwerp: 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Voorstel: 
Het college besluit de memo met een toelichting op de Wabo vast te 
stellen en aan te bieden aan de raad. 
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