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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200001 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning Dokter van Peltlaan 67, Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning voor 

bouw van een woning tussen Dokter van Peltlaan 65 en 69 in 
Bergen; 

2. Dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen 
conform de wettelijke procedure; 

3. Idem voor het ontwerp besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder 

4. De definitieve vergunning te verlenen en hogere waarden 
vast te stellen indien geen zienswijzen worden ingediend. 

Wethouder Bekkering heeft zich van stemming onthouden. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200055 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Onderzoek nieuwe loods Schoorlse Reddingsbrigade 

Besluit Het college besluit: 
1. De huidige winteropslagloods van de Schoorlse 

Reddingsbrigade te vervangen. 
2. De kaders en uitgangspunten van de nieuwe loods voor de 

Schoorlse Reddingsbrigade vast te stellen. 
3. In te stemmen met de volgende stap, het defintief vastellen 

van het ruimelijk programma en locatieonderzoek. 
 

 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200073 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Restauratie oorlogsgedenkteken 

Besluit Het college besluit: 
1. In te stemmen met het restauratieplan van het 

oorlogsgedenkteken te Egmond aan Zee;  
2. Het incidentele bedrag te dekken uit het begrotingssaldo en 

bijgevoegde begrotingswijziging goed te keuren. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW200074 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Pilot 'woningverduurzaming met objectgebonden financiering' 

Besluit Het college besluit: 
De pilot 'woningverduurzaming met inzet van objectgebonden 
financiering' na opschorting hiervan niet voort te zetten. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW200019 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Integrale benadering Bergen-Oost 

Besluit Het college besluit: 
1. De projectopdracht integrale benadering Bergen-Oost van  

28 januari 2020 vast te stellen.  
2. Een ontwerp-structuurvisie voor het gebied Bergen-Oost op te 

laten stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW200076 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Digitale nieuwsbrief van het college aan de raad 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met de digitale nieuwsbrief van het college dd 12 
februari 2020 en deze te verzenden aan de raad. 

 


