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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

 

3. a. Notulen 18 december 2007. 
 
b. Toezeggingenlijst raadsvergaderingen tot en met november 
 2007. 
 
c. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van 
 het preventief toezicht  tot en met december 2007. 
 

a.  
 
b.  
 
 
c. 

4. Ingekomen stukken. 
 

 

   
 HAMERSTUKKEN 

 
 

   
5. 
nr. 01-01 

Aanpak wateroverlast. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het uitvoeringsbesluit “Maatregelen tegen de wateroverlast 2007-
 2015” van 29 november 2007 in principe vast te stellen. 
2. De dekking van de investeringen voor de maatregelen tegen de 
 wateroverlast 2008 - 2015, totaal € 5.000.000 op te nemen in een 
 aangepast investeringsplan, waarbij het effect op het rioolrecht 
 inzichtelijk wordt gemaakt. 
3. In te stemmen met de afspraak met de provincie dat wij uiterlijk in 
 2015 de pijp op het strand van Egmond sluiten. 
4. In te stemmen met de doelstelling tot het verkrijgen van de blauwe 
 vlag voor de stranden van de gemeente Bergen. 
 

 

6. 
nr. 01-02 

Herbenoemen dhr. Quispel als architectlid van de 
welstandscommissie. 
Voorgesteld besluit: 
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Her te benoemen als architectlid van de welstandscommissie, de heer 
ir. W.A. Quispel tot 1 januari 2011. 
 

7. 
nr. 01-03 

Vierde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
gemeente Bergen 2001, toevoegen artikel 2.8.2. Drugshandel op 
straat. 
Voorgesteld besluit: 
Vast te stellen de Verordening houdende de vierde wijziging van de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2001. 
 
Artikel I. 
In hoofdstuk 2, afdeling 8 (drugsoverlast)  wordt toegevoegd met een 
artikel dat als volgt luidt: 
Artikel 2.8.2. Drugshandel op straat 
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan 
de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich 
op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en 
weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als 
bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, 
al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, 
te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daartoe te verrichten of 
daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen, en/of ten behoeve 
van dat gebruik stoffen of voorwerpen bij zich te hebben. 
 
Artikel II. 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is 
bekend gemaakt. 
  

 

8. 
nr. 01-04 

Sportnota. 
Voorgesteld besluit: 
De sportnota vast te stellen met daarin het volgende deelbesluit: 
tariefharmonisatie Bergense model vaststellen. 
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  BESPREEKSTUKKEN 
 

 

    
9. 
nr. 01-05 

Visie op hoofdlijnen voor het Slotkwartier en omgeving te 
Egmond aan den Hoef. 
Voorgesteld besluit: 
1. In te stemmen met de, in het raadsvoorstel genoemde 
 uitgangspunten op hoofdlijnen voor herinvulling van het gebied 
 Slotkwartier en omgeving, te Egmond aan den Hoef. 
2. Op basis van deze uitgangspunten het Masterplan Slotkwartier en 
 omgeving, laten opstellen. 
 

 

10. 
nr. 01-06 

Toeristische visie en actieplan 2008-2013 Bergen-Egmond-
Schoorl. 
Voorgesteld besluit: 
1. Kennis te nemen van de Toeristische Visie en Actieplan 2008-
 2013. 
2. De stuurgroep toerisme en recreatie opdracht te geven om de 
 acties integraal uit te werken, een prioritering aan te brengen en te 
 toetsen op haalbaarheid. 
3. In te stemmen met een verlenging van drie jaar voor de activiteiten 
 van de stuurgroep toerisme en recreatie in de periode 2008-2010 
 en de benodigde gelden hiervoor vrij te maken (€ 70.000 per jaar) 
 wat al is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 

 

11. 
nr. 01-07 

Ontwikkeling plandelen 1 en 2 van het Masterplan Bergen 
Centrum. 
Voorgesteld besluit: 
- De ontwikkeling van plandeel 2 van het Masterplan (ondergronds 
 parkeren/paviljoen) wordt niet meer gekoppeld aan de 
 ontwikkeling van plandeel 1 (voormalig Texaco c.a.). 
- Nader te onderzoeken in relatie tot welk plandeel of welke 
 plandelen de realisatie van de parkeergarage onder plandeel 2 
 kan worden gerealiseerd. 
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12. 
nr. 01-08  

Verkoop vier woningbouwlocaties in de kern Bergen. 
Voorgesteld besluit: 
1. Akkoord te gaan met de stedenbouwkundige en 
 volkshuisvestelijke invulling van de locaties Kerkedijk, De Laars, 
 Elkshove 1e fase en Dr. van Peltlaan 5 cf. de “Bieding op vier 
 locaties in Bergen” door de woningstichting Kennemer Wonen en 
 Bouwfonds MAB Ontwikkeling. 
2. De woningbouwlocaties met opstallen De Laars, Kerkedijk (terrein 
 naast De Beeck), Elkshove 1e fase en Dr. van Peltlaan 5 te 
 verkopen aan de woningstichting Kennemer Wonen voor een 
 bedrag van € 3.632.500 een en ander onder de in de bieding 
 gestelde voorwaarden. 
3. Het totale voordeel tussen de opbrengsten en de kosten, zijnde € 
 3.251.500 in de jaren 2008 en 2009 toe te voegen aan de 
 algemene reserve en deze gevolgen in bij het besluit gevoegde 
 begrotingswijziging voor de jaren 2008 en 2009 te accorderen. 
 

 

13. 
nr. 01-09 

Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen het 
voorbereidingsbesluit van 26 juni 2007 waarbij de raad verklaart 
dat een herziening van het bestemmingsplan “Boulevard” wordt 
voorbereid ten behoeve van de Boulevard te Egmond aan Zee. 
Voorgesteld besluit: 
1. Conform het advies van de CB de bezwaarschriften ontvankelijk 
 en ongegrond te verklaren. 
2. Anders dan de CB adviseert niet alleen het deel van het 
 voorbereidingsbesluit dat ziet op de duinbalkons, maar ook het 
 deel dat ziet op de kiosken, en derhalve het gehele bestreden 
 besluit, onder aanpassing van de motivering te handhaven. 
3. Het verzoek voor vergoeding van gemaakte kosten af te wijzen. 
 

 

14. 
nr. 01-10 

Beslissing op bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van 1 
december 2006 van het verzoek van 7 april 2004 van Overwater 
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Grondbeleid Adviesbureau BV, ingediend namens het Sint 
Liobaklooster, om schadevergoeding ex artikel 49 WRO, vanwege 
het wijzigen van de bestemming van gronden nabij het Sint 
Liobaklooster bij de herziening van het bestemming Landelijk 
Gebied 1998 van de bestemming ALN(z) in de bestemming N. 
Voorgesteld besluit: 
1. Het advies van de CB, voor zover het betreft de ontvankelijkheid 
 van het bezwaarschrift over te nemen. 
2. Gelet op het (nieuwe) advies van Sargas het bezwaarschrift 
 ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de 
 motivering zoals in het advies van Sargas is gegeven. 
 

15. 
nr. 01-11 

Verkoop o.b.s. Lucebert en realisatie Nieuwe Bergense School. 
Voorgesteld besluit: 
1. Onder de voorwaarde van goedkeuring van de provincie, wordt 
 ingestemd met de verkoop van de grond inclusief de accommodatie 
 o.b.s. Lucebert, voor het getaxeerde bedrag van € 720.000 aan 
 Kennemer Wonen. Met de verplichting om op die locatie, volgens 
 de bouwvergunning, de Nieuwe Bergense School te ontwikkelen, 
 waarna de gemeente voor 20 jaar (20 jaar, plus 10 jaar, plus 10 
 jaar) de hoofdhuurder wordt van het gehele complex, minus de 
 appartementen. 
2. De incidentele opbrengst van de verkoop ten goede te laten komen 
 aan de algemene reserve. 
 

 

16. Motie inzake parkeerverordening 2008. 
 

 

17. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

