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Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 

Datum   24 januari 2023 

Aanwezig Dhr. L. Hj. Voskuil - burgemeester Dhr. E. Briët - wethouder, Dhr. M.R.F. Wiesehahn - 

wethouder, Mw. Y. Roos-Bakker - wethouder, M.N. Schroor - secretaris, Mw. T.J. Engelsbel - 

assistent secretaris 

Afwezig  

Locatie   Bergen kamer Burgemeester 

 

Openbare besluitenlijst 

 
 
Zaakkenmerk: Z22 104684  
Documentnummer: D584925  
Onderwerp: Vaststellen subsidieplafond subsidieregeling Kunst in de Kern gemeente Bergen 2023  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

- Voor het jaar 2023 op basis van artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling Kunst in de kern 
gemeente Bergen 2023 het subsidieplafond vast te stellen op € 92.160. 

 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 092299  
Documentnummer: D588033  
Onderwerp: Aanwijsbesluit locaties clusterplaatsen Egmond aan Zee (fase 1)  
 
Besluit: 

1. De locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen 1 t/m 13 (kaarten locaties 
clusterplaatsen Egmond aan Zee) aan te wijzen als locatie voor clusterplaatsen;  

2. Dat dit besluit inwerking treedt met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch 
gemeenteblad van Bergen op www.officielebekendmakingen.nl. 

 

 

Zaakkenmerk: Z23 106451  
Documentnummer: D583763  
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Duinweg 21  
 
Besluit:  
Het college besluit: 
I. De raad voor te stellen:  

1. De nota van zienswijzen voor Duinweg 21 vast te stellen;  
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Duinweg 21 met digitale planidentificatie 

NL.IMRO.0373.BPDuinweg21-C001 gewijzigd vast te stellen;  
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;  
4. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en toe te voegen aan de welstandsnota;  

 
II. De omgevingsvergunning voor het verbouwen en restaureren van de bollenschuur, het kappen van 50 
bomen en het aanleggen van een uitweg te verlenen en daarbij de uitgestelde inwerkingtreding te doorbreken. 
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Zaakkenmerk: Z23 107352  
Documentnummer: D584570  
Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoeksovereenkomst Visweg 13  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- Een haalbaarheidsonderzoeksovereenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van 4 woningen op het 
perceel Visweg 13 in Egmond Binnen. 

 
 
 
Zaakkenmerk: Z22 094688  
Documentnummer: D586469  
Onderwerp: Collegeadvies omtrent advies commissie bezwaarschriften in handhavingszaak tegen limonade- 
en wijnproeverij aan de Slotlaan 1 in Schoorl  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren;  
2. Het bestreden besluit in stand laten en aan te vullen zoals aangegeven in de beslissing op bezwaar;  
3. Het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen  

 
Dit dossier op verzoek over te dragen naar wethouder Roos-Bakker omdat dit onderwerp de overburen van de 
burgemeester als portefeuillehouder betreft.  
 
 
 
Zaakkenmerk: Z23 108347  
Documentnummer: D586841  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Fractie Bruin  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

- De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Fractie Bruin vast te stellen en deze via de griffie 
te delen met de gemeenteraad. 

 

 

Zaakkenmerk: Z23 108796  
Documentnummer: D587100  
Onderwerp: PvA Strategisch vastgoedbeleid gemeente Bergen.  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Het plan van aanpak en de uitwerking van de eerste fase Strategisch vastgoedbeleid gemeente 
Bergen vast te stellen.  

2. In de eerste fase de startnotitie voor de raad vorm te geven.  
3. Het beleidsveld cultuur aan te vullen met historie.  
4. Na deze eerste fase te onderzoeken welke visie ontwikkelingstrajecten op de verschillende deel 

portefeuilles spelen of gaan spelen die een effect hebben op de gemeentelijke vastgoed portefeuille. 
Te denken valt aan maatschappelijke plannen, beleidsopdrachten en toekomstvisies binnen de 
verschillende deel portefeuilles.  

5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  
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Zaakkenmerk: Z22 104892  
Documentnummer: D589763  
Onderwerp: Vooraankondiging handhaving uitstallingen Plein Bergen  
 
Besluit: 
Het college besluit: 

- In te stemmen met de inhoud van bijgaand schrijven. Een eensluidende brief zal in dat geval ook 
uitgaan naar Nuijens Bloemenhandel BV gevestigd aan Plein 21 te Bergen  

 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 
van 31 januari 2023  
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
 

 
 
 
 


