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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW200080 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ter inzage legging ontwerpbesluit Hollanderweg 4 Egmond-Binnen 

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

extra bouwvlak toe te voegen op het perceel Hollanderweg 4 
te Egmond-Binnen; 

2. dit ontwerp met de daarbij behorende stukken gedurende zes 
weken ter visie te leggen conform de wettelijke procedure; 

3. indien er geen zienswijzen worden ingediend de vergunning 
te verlenen; 

4. dat er op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie "Ten 
behoeve van de realisatie van één woning op het perceel 
Hollanderweg 4 in Egmond-Binnen" geen milieueffectrapport 
(MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen bijzondere 
omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen 
activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou 
kunnen veroorzaken; 

5. het m.e.r.-beoordelingsbesluit te publiceren en de m.e.r.-
beoordelingsnotitie gelijktijdig met het bestemmingsplan ter 
inzage te leggen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW200114 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit op bezwaar-niet-tijdig beslissen op het Wob-verzoek  
van 18 december 2019 

Besluit Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, en;  
2. af te zien van horen, en; 
3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Besluitenlijst B&W 
 

Vergadering van het college d.d. 17 maart 2020 
 

Pagina 3 van 5 
 

Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW200136 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nadere regels kabels en leidingen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het Handboek kabels en leidingen Bergen 2019 vast te 

stellen; 
2. de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Bergen 

2019 vast te stellen; 
3. de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Bergen 

2019 vast te stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW200139 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2020 

Besluit Het college besluit: 
1. Voor 2020 geen programma vast te stellen; 
2. de aanvragen van SAKS en ISOB af te wijzen; 
3. PCC en BSG op het Overzicht te plaatsen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW200140 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Huisvestingsverordening: voorrang in het kader van doorstroming 
faciliteren 

Besluit Het college besluit: 
1. Vast te stellen de Beleidsregels Doorstroomvoorrang Bergen 

2020; 
2. vast te stellen het Mandaatbesluit Doorstroomvoorrang 

Bergen 2020; 
3. in te stemmen met bijgevoegd persbericht; 
4. dit besluit en de bijbehorende stukken openbaar te maken 

per 24 maart 2020 onder voorwaarde dat de regiogemeenten 
met de afspraken hebben ingestemd. 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW200141 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Besluit Wob-verzoek door NHNieuws overzicht 
geheimhoudingsbesluiten 

Besluit Het college besluit: 
In te stemmen met bijgevoegd besluit waarbij het verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur wordt afgewezen en een 
overzicht van de door de raad genomen geheimhoudingsbesluiten 
wordt verstrekt. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW200142 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nieuwsbrief Klimaat - editie maart 2020 

Besluit Het college besluit: 
De tekst over klimaat vast te stellen en deze op te nemen in de 
nieuwsbrief van het college aan de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW200143 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 28 oktober 2019 met 
kenmerk UI19/49165 

Besluit Het college besluit: 
Om bezwaarmaker kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. 
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Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW200144 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Toekomst afvalinzameling gemeente Bergen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het evaluatierapport DVO Bergen-HVC vast te stellen. 
2. Het uitspreken van het voornemen tot het opzeggen van 

de Dienstverleningsovereenkomst met HVC per  
31 december 2021 onder voorbehoud van wensen en 
bedenkingen van de raad.   

3. Dit besluit op 23 maart 2020 middels een formeel gesprek 
kenbaar te maken aan HVC.  

4. Een voorstel voor te bereiden waarin het college conform 
de wensen- en bedenkingenprocedure de raad in de 
gelegenheid stelt haar wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken.  

5. Te onderzoeken of de BUCH de inzameling na  
31 december 2021 kan verzorgen voor de gemeente 
Bergen. 

6. Een bedrag van € 25.000 ter beschikking te stellen ten 
behoeve van een uitvoerend medewerker voor het 
opstellen van een Grondstoffenplan.  

7. Een bedrag van € 25.000 ter beschikking te stellen ten 
behoeve van externe ondersteuning om de transitie te 
begeleiden. 

8. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
9. Kennis te nemen van het document Traject toekomst 

inzameling en eventuele aanpassingen kenbaar te maken. 
10. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

aan de raad en deze na het directieoverleg met HVC op 
23 maart 2020 ter informatie aan de raad te zenden. 

 
 


