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Aanwezig: 
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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Aldus vastgesteld door het college 
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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW210174 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-PP 

  

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning - Buerweg naast 48 - bouw van een 
woning 

Besluit Het college besluit: 
1. De Nota van Zienswijzen vast te stellen; 
2. De omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande 

woning aan de Buerweg naast 48 te verlenen;  
3. Op grond van art. 6.2.1a Bro geen exploitatieplan vast te 

stellen. 

 
 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW210190 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp 5e wijziging GR RHCA 

Besluit Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de voorgenomen vijfde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar per 1 juli 2021; 

2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen 
voor de voorgenomen vijfde wijziging van de GR-RHCA 
conform bijgaand concept raadsvoorstel met -besluit. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW210130 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 23 en 23A, Egmond-
Binnen 

Besluit Het college besluit: 
1. Het ontwerp omgevingsvergunning voor functiewijziging van 

twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen aan de 
Herenweg 23 en 23A in Egmond-Binnen vast te stellen; 

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

3. De definitieve vergunning te verlenen indien geen zienswijzen 
worden ingediend. 

 
 

Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW210157 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Monnet Nes" 

met digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0373.BPGO2002monnetnes-C001 vast te stellen en 
geen exploitatieplan vast te stellen; 

2.   De hogere waarde vast te stellen. 
 
 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW210160 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Verlengen planperiode GRP Bergen 2016-2020 

Besluit Het college besluit: 
1. De looptijd van het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen 2016-

2020 (GRP) te verlengen tot en met 31 december 2022; 
2. Dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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Agendapuntnr. 004.04 

  

Adviesnummer BENW210173 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 

Besluit Het college besluit: 
1. De klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio 

Alkmaar ter vaststelling aan de raad voor te leggen; 
2. In te stemmen met het laten verzorgen van een gezamenlijke 

subsidieaanvraag voor de impulsregeling voor de hele regio 
Noorderkwartier door een aan te wijzen partij, teneinde 
aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling; 

3. Bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan de raad; 
4. Kennis te nemen van het uitgangspunt dat alle 

uitvoeringsprojecten in de regio vanaf nu klimaatbestendig en 
waterrobuust dienen te zijn, conform de Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie uit 2014. Dit wordt financieel verder 
uitgewerkt in een nog nader op te stellen lokale 
uitvoeringsagenda. 

 
 
 

Agendapuntnr. 004.05 

  

Adviesnummer BENW210192 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Artikel 40 vragen Groenlinks inzake Delversduin 

Besluit Het college besluit: 
1. De brief met de beantwoording van de artikel 40 vragen van 

Groenlinks inzake Delversduin vast te stellen; 
2. De brief via de griffie aan de fractie van Groenlinks en de 

raad aan te bieden. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW210195 

Classificatie Openbaar (week) 

Afdeling  

  

Onderwerp Versterken van het organiserend vermogen van ondernemers in 
Schoorl e.o. 

Besluit Het college besluit: 
1. Voor de ondersteuning van de procesbegeleiding en de 

tijdelijke inhuur van een ondernemersmanager, die de 
gemeente en de ondernemers in de kernen Schoorl, Groet, 
Camperduin en Hargen ondersteunt, een budget beschikbaar 
te stellen van € 45.000 voor 2021 en  € 35.000 voor 2022; 

2. De extra middelen formeel  bij de 1e firap 2021/kadernota 
2022 te laten aanvragen. 

 
 

Agendapuntnr. 004.07 

  

Adviesnummer BENW210196 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning Hollanderweg 4, Egmond-Binnen 

Besluit Het college besluit: 
1. De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een uitweg aan Hollanderweg 4 
in Egmond-Binnen vast te stellen; 

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

3. De definitieve vergunning te verlenen indien geen zienswijzen 
worden ingediend; 

4. Dat er op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie geen 
milieueffectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoegd 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 de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage te leggen. 
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Agendapuntnr. 004.08 

  

Adviesnummer BENW210197 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD over leegstand 

Besluit Het college besluit: 
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD 

over leegstand vast te stellen; 
2. Deze via de griffier te verzenden naar de fractie van de VVD 

en ter kennisname te brengen van de raad. 

 
 

Agendapuntnr. 004.09 

  

Adviesnummer BENW210201 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Beleidsplan Van Afval naar Grondstof 2022 - 2030 

Besluit Het college besluit: 
Het grondstoffenplan Bergen 2022 - 2030 ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad waarbij de raad wordt voorgesteld om: 

1. Het beleidsplan Van Afval naar Grondstof gemeente Bergen 
2022 - 2030 vast te stellen als uitgangspunt en als 
onderlegger voor de verdere uitwerking van de keuze voor de 
uitvoeringsorganisatie; 

2. Het beleidsplan als basis aan te reiken aan de BUCH-
werkorganisatie en de HVC Groep om beide partijen in de 
gelegenheid te stellen om een financiële doorrekening te 
maken; 

3. Het college de opdracht te geven direct na het zomerreces 
het beleidsplan inclusief financiële paragraaf tervaststelling 
aan te bieden; 

4. Dit moment samen te laten vallen met een wensen en 
bedenkingen mogelijkheid ten aanzien van de keuze 
inzamelaar voor de periode 2023 – 2028. 
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Agendapuntnr. 004.10 

  

Adviesnummer BENW210203 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Intrekkingsbesluit grondexploitatie Mooi Bergen 20 

Besluit Het college besluit: 
De Raad voor te stellen: 

1. De grondexploitatie Mooi Bergen per ultimo 2020 in te 
trekken;  

2. De Voorziening van de grondexploitatie Mooi Bergen van € 
3,7 miljoen op te heffen en vrij te laten vallen ten gunste van 
het rekeningresultaat; 

3. De risicoreserve van € 0,6 miljoen op te heffen en vrij te laten 
vallen ten gunste van het rekeningresultaat; 

4. Ten behoeve van het afsluiten van het deelplan Dorpsplein de 
actuele boekwaarde van €4,16 miljoen af te waarderen met € 
2,88 miljoen teneinde aan te sluiten bij de marktwaarde van € 
1,28 miljoen van deze grond en ten laste te brengen van het 
rekeningresultaat 2020; 

5. Een voorziening voor de gemaakte kosten van maximaal € 
1,5 miljoen en de schadevergoeding van € 0,5 miljoen aan 
Schrama BV, zoals is vastgelegd in de 
vaststellingsovereenkomst, te vormen ten laste van het 
rekeningresultaat; 

6. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2 miljoen 
in 2023 voor de herinrichting van het Centrum Bergen; 

7. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
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Agendapuntnr. 004.11 

  

Adviesnummer BENW210204 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Nota Actualisatie Grondexploitaties 2021 

Besluit Het college besluit: 
De Nota Actualisatie Grondexploitaties 2021 van de Gemeente 
Bergen, *behoudens de onderliggende stukken* äan de raad voor te 
leggen met daarin opgenomen de volgende beslispunten voor de 
Raad: 

1. De geactualiseerde grondexploitatie Small Five 2021vast te 
stellen; 

2. De Bestemmingsreserve Bouwkosten en verhaal in te 
trekken; 

3. Een Bestemmingsreserve RO projecten in te stellen van 
€500.000,- voor niet-verhaalbare kosten en het college te 
mandateren tot het doen van uitnamen. 

 
 

 

Agendapuntnr. 004.12 

  

Adviesnummer BENW210205 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Alternatievenstudie Bergerweg 125 fase 2 

Besluit Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Alternatievenstudie Bergerweg 125 - 
TwynstraGudde d.d. 26 maart 2021 (bijlage 2) en het Advies 
verkeerseffecten vestiging supermarkt op locatie TC Bergen - Rho 
d.d. 1 april 2021 (bijlage 4); 
2. de memo aan de raad over de Alternatievenstudie Bergerweg 125 
(bijlage 5) vast te stellen en deze via de grifier door te geleiden naar 
de gemeenteraad voor behandeling tijdens de raadvergadering van 8 
april 2021;  
3. de brief met antwoorden op de schriftelijke vragen van de fractie 
GroenLinks over de alternatievenstudie Bergerweg 125 (bijlage 7) 
vast te stellen en deze via de griffier naar de vragensteller en de raad 
te zenden. 
4. de brief met antwoorden op de schriftelijke vragen van de fractie 
VVD over de alternatievenstudie Bergerweg 125 (bijlage 9) vast te 
stellen en deze via de griffier naar de vragensteller en de raad te 
zenden. 

 


