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Dhr. dr. J.P. Rehwinkel burgemeester 
E.J. Bekkering wethouder 
A.J. van den Beld wethouder 
N.G.M. Valkering wethouder 
A.A. Tromp wethouder 
M.N. Schroor secretaris 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW200612 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan wijzigen agrarische bestemming in 
woonbestemming Herenweg 273A in EadH 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van de 

agrarische bestemming naar een woonbestemming op het 
perceel Herenweg 273A in Egmond aan den Hoef en de 
daarbij behorende stukken conform afdeling 3.4 Awb voor een 
periode van zes weken ter visie te leggen; 

2. In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemer; 

3. In te stemmen met de publicatie van het aangaan van de 
anterieure overeenkomst met initiatiefnemer en de ter 
inzagelegging van een zakelijke beschrijving van deze 
overeenkomst; 

4. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, gelet op 
artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid bestuur 
geheimhouding op te leggen op de inhoud van de anterieure 
overeenkomst, voor de termijn van 10 jaar na de datum van 
het besluit van het college van B&W tot geheimhouding; 

5. In te stemmen met bijgaande overeenkomst overdracht 
stikstofrechten met initiatiefnemer; 

6. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, gelet op 
artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid bestuur 
geheimhouding op te leggen op de inhoud van overeenkost 
overdracht stikstofrechten voor de termijn van 10 jaar na de 
datum van het besluit van het college van B&W tot 
geheimhouding; 

7. Het ontwerpbesluit voor een hogere grenswaarde van ten 
hoogste 53 dB vast te stellen voor de geluidsbelasting op de 
gevels van de nieuw te bouwen woning (stolp) aan de 
Herenweg gedurende 6 weken ter visie te leggen en indien er 
geen zienswijzen worden ingediend het besluit hogere 
grenswaarden vast te stellen; 

8. Op basis van de vormvrije m.e.r-beoordeling dat geen m.e.r-
beoordeling of m.e.r hoeft te worden opgesteld. Het m.e.r. 
beoordelingsbesluit gedurende 6 weken ter visie te leggen; 

9. De begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW200642 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over biodiversiteit 
overgangsgebied duin naar polder 

Besluit Het college besluit: 
De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks vast te 
stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW200647 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Rapport van de Inspectie van het Onderwijs VVE definitief en 
openbaar 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van en geen bezwaar te maken tegen het 

openbaar maken van het definitieve rapport van de Inspectie 
van het Onderwijs ‘Onderzoek gemeente Bergen, onderzoek 
naar voor- en vroegschoolse educatie’  

2. De raad via de nieuwsbrief Sociaal Domein informeren over 
het verschijnen en een korte inhoud van het inspectierapport 
en verwijzen naar de openbare locatie van het rapport. 

 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW200648 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Verzoek wijzigen c.q. repareren bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Zuid 

Besluit Het college besluit: 
Het verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Zuid af te wijzen 
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Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW200651 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-bel 

  

Onderwerp Tarieven OZB en forensenbelasting Bergen 2021 

Besluit Het college besluit: 
De raad voor te stellen de concepttarieven zoals opgenomen in de 
concept verordening onroerende zaakbelastingen en 
forensenbelasting te vervangen door de definitieve tarieven door 
middel van bijgevoegd erratum. 

 
 

Agendapuntnr. 003.06 

  

Adviesnummer BENW200652 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling SL-BL 

  

Onderwerp Gecombineerde inkoop jeugdhulp met verblijf en ambulante 
jeugdhulp 

Besluit Het college besluit: 
1. Een voorbereidingsjaar in te stellen om de beleidsrijke 

inkooptrajecten jeugdhulp met verblijf en ambulante jeugdhulp 
te kunnen effectueren per 1 januari 2023. 

2. Gemeenteraden en aanbieders zorgvuldig en kort na elkaar te 
informeren op (3 december) middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200646 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Geluidsoverlast van motorvoertuigen met name van motorfietsen. 

Besluit Het college besluit: 
1. De minister van Infrastructuur en Waterstaat de bijgevoegde 

lobbybrief te sturen; 
2. De projectleider op te dragen te inventariseren bij hoeveel 

gemeenten deze problematiek speelt; 
3. Een persbericht uit te doen gaan over het genomen besluit. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW200650 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verbod carbid schieten 

Besluit  Het college besluit: 
De raad te adviseren: 

- De Algemene plaatselijke verordening Bergen 2019 te 
wijzigen door na artikel 2:73 artikel 2:73a in te voegen welke 
als volgt komt te luiden: 

 
Artikel 2:73a Carbid schieten 

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig de van een reactie 
tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels 
met vergelijkbare eigenschappen in een al dan niet afgesloten 
vat, bus, fles of dergelijk voorwerp op explosieve wijze te 
verbranden. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door de Wet Milieubeheer, de Wet 
wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen en het Wetboek van Strafrecht. 

 
- Dat er een bepaling wordt toegevoegd over het vervoeren en 

voor handen hebben van carbid en melkbussen. 

 


