
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 27 mei 2008 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
mw. M.E. Diels (GB) 
dhr. P. Edelschaap (GL) 
dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB) 
dhr. A. Maarsse (BOBbes) 
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
dhr. C. Roem (VVD)  
mw. A.M. de Ruiter (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. D. Zwart (CDA)  
 

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
mw. H. Hafkamp 
 
griffier: 
dhr. A.M. Kooiman 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
 

Afwezig met kennisgeving: 
 
mw. E. Trap (wethouder) 
dhr. M.J. Bijl (GB) 
dhr. J.A.M. Haring (GB) 
dhr. T. Meedendorp (VVD) 
 
Loting voor hoofdelijke stemming: 
 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op 24 juni 2008 
 
de griffier,   de voorzitter,

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 27 mei 2008   bladzijde 1 van 5 



Besluitenlijst vergadering van de gemeenteraad gehouden op 27 mei 2008 
 

agendapunt 
en 
voorstelnr.  

onderwerp 
en  
voorgesteld besluit 

 
opmerkingen 

 
 

besluitenlijst vergadering gemeenteraad 27 mei 2008   bladzijde 2 van 5 

1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• Agendapunt 7 Richtllijnen milieueffectrapportage project 
‘Bergermermeer Gas Storage wordt bespreekstuk. 

• Agendapunt 9 Voorbereidingsbesluit voor het perceel Herenweg 
43 te Bergen wordt bespreekstuk.  

3a. Besluitenlijst vergadering 22 april 2008. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 

3b. Notulen vergadering 22 april 2008. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 

3c. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 25 maart 2008. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 

3d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
preventief toezicht tot en met mei 2008. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken. 
 

Voor kennisgeving aangenomen. 
Ingestemd met de voorgestelde wijze van afdoening. 

   
 HAMERSTUKKEN  
   
5. 
nr. 05-31 

Beleidsnotitie Externe veiligheid gemeente Bergen 2008-2011. 
Voorgesteld besluit: 
- De beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen 2008-2011 
 vast te stellen. 
- Het ambitieniveau veilig wonen en recreëren vast te stellen. 
- Dat beperkt kwetsbare objecten, waarvoor richtwaarden gelden in 
 plaats van grenswaarden, nergens in een nieuwe situatie binnen 
 de PR=10-6 contour van een bedrijf of transportader mogen 
 liggen. 
- Dat in bestaande situaties gestreefd wordt, de risico’s voor 
 (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR=10-6 contour zoveel 
 mogelijk te beperken. 
- In de APV op te nemen dat per voormalige gemeente één 

Conform voorstel besloten. 
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 vuurwerkverkooppunt is toegestaan. 
 

6. 
nr. 05-32  

Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie 
bestemmingsplannen. 
Voorgesteld besluit: 
De heer R. de Jong (VVD) te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitter van de raadscommissie bestemmingsplannen. 
 

Conform voorstel besloten. 

7. 
n r. 05-33 

Richtlijnen milieueffectrapportage project Bergermeer Gas 
Storage.
Voorgesteld besluit: 
De richtlijnen van de commissie voor de milieueffectrapportage vast te 
stellen voor het project Bergermeer Gas Storage. Met hierbij 
aanvullend de richtlijnen: 
- Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om het 
 energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren. 
- Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om de 
 visuele impact te beperken, zowel op de putten locatie als op de 
 compressie- en gasbehandelingslocatie(s). 
- Beschrijving van de compenserende maatregelen die mogelijk zijn 
 voor het verlies aan natuurwaarden, ecologische waarden, 
 landschappelijke waarden. 
 

Conform voorstel besloten. 

8. 
nr. 05-34 

Beschikbaarstelling budget project Abdijterrein Egmond Binnen. 
Voorgesteld besluit: 
Beschikbaar stellen € 20.000 als bijdrage in het project Abdijterrein in 
Egmond Binnen. Daarvan is € 10.000 ten behoeve van de provincie als 
bijdrage in het project en € 10.000 ten behoeve van de Abdij, vanwege 
het grote historische belang van de Abdij en het “Jaar van het religieus 
erfgoed”. 
 

Conform voorstel besloten. 

9. 
nr. 05-35 

Voorbereidingsbesluit voor het perceel Herenweg 43 te Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan 

Conform voorstel besloten (unaniem). 
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 Weidegebied voor het oprichten van een woning op het perceel 
 Herenweg 43 te Bergen, zoals nader aangegeven op de bij het 
 besluit behorende kaart, voorbereid wordt. 
2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag 
 waarop het besluit ter inzage wordt gelegd. 
 

   
 BESPREEKSTUKKEN  
   
10. 
nr. 05-36 

Vaststellen visiedocument uitbesteden. 
Voorgesteld besluit: 
Het visiedocument uitbesteden vast te stellen. 
 

Door de fractie van D66 is een amendement ingediend en ingetrokken 
voordat het in stemming is gebracht. 
Conform voorstel besloten (unaniem). 

11. 
nr. 05-37  

Aanvalsplan afdeling sociale zaken en extra personele inzet. 
Voorgesteld besluit: 
- Voor extra personele inzet op de afdeling sociale zaken € 80.000 
 ter beschikking te stellen. Deze kosten dekken uit de reserve re-
 integratie. 
- De kosten van de re-integratieconsulent betalen uit het W-deel. 
- De bij het besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
- Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 
 moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
 goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
 Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 

Conform voorstel besloten (unaniem). 

12. 
nr. 05-38 

Formatie uitbreiding in het kader van de uitvoering van de WMO. 
Voorgesteld besluit: 
1. De bij dit begrotingsvoorstel behorende begrotingswijziging vast te 
 stellen. 
2. Kennis te nemen van de formatie vaststelling/uitbreiding in het 
 kader van de uitvoering van de WMO. 
 
 

Conform voorstel besloten (unaniem). 
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13. 
nr. 05-39 

Beleidsnotitie snippergroen. 
Voorgesteld besluit: 
1. De beleidsnotitie snippergroen (februari 2008) vast te stellen. 
2. Het college op te dragen een plan op te stellen voor het nader 
 uitwerken van het optreden tegen onrechtmatig gebruik van 
 gemeentegronden. 
3. Het college op te dragen het onder twee genoemde plan te 
 voorzien van een financiële paragraaf. 
4. Het college op te dragen het onder twee en drie genoemde plan 
 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 
 

Door de fractie van BOBbes is een amendement ingediend en 
ingetrokken voordat het in stemming is gebracht. 
 
Conform voorstel besloten (18 voor, 2 tegen). 

14. 
nr. 05-40 

Regionale bereikbaarheidsvisie Noord-Kennemerland. 
Voorgesteld besluit: 
De regionale bereikbaarheidsvisie Noord-Kennemerland, fase 2a: 
maatregelenpakketten, waarin maatregelen worden aangedragen die 
de bereikbaarheid van de gemeente Bergen kunnen waarborgen en/of 
verbeteren, vast te stellen. 
 

Conform voorstel besloten (unaniem). 

15. 
nr. 05-41 

Vaststellen nota van uitgangspunten Bergen Centrum. 
Voorgesteld besluit: 
De nota van uitgangspunten Bergen Centrum de dato 31 maart 2008 
(bijlage I bij het besluit) vast te stellen met inbegrip van de 
aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage II behorende bij het 
raadsbesluit. 
 

Conform voorstel besloten (unaniem). 

16. Bespreking gevolgen besluitvorming raad over beleidsnotitie 
masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen en de 
nota van beantwoording inspraakreacties. 
 

De raad heeft de griffie opgedragen een raadsvoorstel en raadsbesluit 
op te stellen en die te bespreken in de commissie R&B van 5 juni 2008 
en vervolgens in de raadsvergadering van 24 juni 2008. 

17. Sluiting. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 


	Opening.

