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

Datum   7 maart 2023 

Aanwezig Dhr. L. Hj. Voskuil – burgemeester, Dhr. E. Briët - wethouder, Mw. Y. Roos-Bakker - 

wethouder, M.N. Schroor - secretaris,  

Afwezig Dhr. M.R.F. Wiesehahn – wethouder, Mw. T.J. Engelsbel - assistent secretaris 

Locatie    

 

Openbare besluitenlijst 

 
Zaakkenmerk: Z22 103108  
Documentnummer: D579286  
Onderwerp: Nieuwe overeenkomst voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen 
tussen de gemeente Bergen en waterleidingbedrijf PWN.  
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. De overeenkomsten uit 1925 en 1992 met Waterleidingbedrijf PWN inzake de aanleg, instandhouding 
en opruiming van kabels en leidingen te beëindigen;  

2. Een overeenkomst met het PWN aan te gaan over de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels 
en leidingen. 

 
 
 
Zaakkenmerk: Z23 113090  
Documentnummer: D601069  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake hertenkamp  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

- De beantwoording van de schriftelijke vragen over het Hertenkamp vast te stellen en via de griffie te 
delen met de steller en de overige raadsleden.  

 

 
Zaakkenmerk: Z23 112120  
Documentnummer: D600143  
Onderwerp: Nieuwsbrief aan de raad over de Huisvestingsverordening  
 
Besluit: 
Het college besluit: 

- De tekst over de nieuwe huisvestingsverordening en het daarbij behorende proces vast te stellen en 
op te nemen in de digitale nieuwsbrief aan de raad. 
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Zaakkenmerk: Z23 112587  
Documentnummer: D597301  
Onderwerp: Ontwerp geluidsaneringsprogramma Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen  
 
Besluit: 
Het college besluit: 

1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen vast te stellen;  
2. Het ontwerp saneringsprogramma en besluit te publiceren.  

 
 
Zaakkenmerk: Z22 100309  
Documentnummer: D597190  
Onderwerp: Aanpassen indieningstermijn en beslistermijn Fonds Inwonersinitiatieven.  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

1. De Subsidieregeling Fonds Inwonersinitiatieven gemeente Bergen 2023 vast te stellen en de 
subsidieregeling Fonds inwonersinitiatieven gemeente Bergen 2022 in te trekken. 

2. Voor het jaar 2023, op basis van artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling Fonds 
inwonersinitiatieven gemeente Bergen 2023, het subsidieplafond vast te stellen op € 20.480. 

 

 
Zaakkenmerk: Z23 109897  
Documentnummer: D590537  
Onderwerp: Collegeadvies Participatie, Adviesrecht en Delegatie inzake de Omgevingswet en de lijst VVGB 
 
Besluit:  
Het college besluit:  

1. Gevallen waarvoor een advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad over een aanvraag 
omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking van het omgevingsplan door de raad te laten 
vaststellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. Gevallen waarvoor participatie verplicht is bij een aanvraag omgevingsvergunning met een 
buitenplanse afwijking van het omgevingsplan door de raad te laten vaststellen conform bijgevoegd 
raadsvoorstel. 

3. Het 'Delegatiebesluit omgevingsplan Bergen 2023' ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
4. Gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist conform 

bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
5. Om duidelijk te maken dat het voorstel meerdere onderwerpen behelst wordt ‘de lijst VVGB’ expliciet 

genoemd in het onderwerp.  
 
 

 
Zaakkenmerk: Z23 109688 
Documentnummer: D589936  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake slotkwartier  
 
Besluit: 
Het college besluit:  

- De beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de voortgang ontwikkeling Slotkwartier vast te 
stellen 

- Het antwoord op vraag 2 op enkele technische punten aan te passen.  
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Zaakkenmerk: Z23 107458  
Documentnummer: D597580  
Onderwerp: Collegeadvies startnotitie woonvisie  
 
Besluit:  
Het college besluit:  
Aan de raad voor te stellen:  

- De startnotitie woonvisie Bergen 2023 – 2028 vast te stellen.  
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente BERGEN 
van 14 maart 2023  
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
 

 
 
 
 
 


