
Conformlijst 

Vergadering van het college d.d. 28 april 2009 
 
Nr. Reg.nr. Afd. Onderwerp Besluit 
 
   Over onderstaande adviezen wordt 

conform het voorstel besloten. 
 

     
1.  0111 BO Vaststellen aanwijzingsbesluit 

loslopende honden op het strand. 
Het college besluit op grond van artikel 2:57, 
tweede lid APV 2009 tot vaststelling van het 
"Aanwijzingsbesluit loslopende honden op 
het strand", inhoudende dat het verbod op 
grond van artikel 2:57, eerste lid, onder a 
APV 2009 om honden te laten lopen zonder 
dat die hond is aangelijnd niet geldt op de 
stranden van de gemeente Bergen  
- gedurende de zomerperiode van 1 mei 

tot 1 oktober voor 10:00 uur 's ochtends 
en na 19:00 uur 's avonds en 

- gedurende de winterperiode van 1 
oktober tot 1 mei gedurende de gehele 
dag. 

2. 0115 B&O Bijdrage aan PWN voor sanering in 
Bergerbos. 

Het college besluit akkoord te gaan met een 
bijdrage van € 16.500,- aan het PWN als 
gemeentelijke bijdrage voor dekking van de 
kosten van een grondsanering in het 
Bergerbos. 

4. 0118 GG Verkoop perceel gemeentegrond. Het college besluit een perceel 
gemeentegrond te verkopen gelegen naast 
de woning Wetering 79, kadastraal bekend 
gemeente Bergen, sectie C nummer 4004 
ged, groot ca. 49.5 m², voor de koopsom 
van € 9.900,= k.k. aan de heer M. 

5. 0119 GG Toestemming overdracht garage. - Het college besluit in te stemmen met de 
eigendomsoverdracht van een 
garagebox nabij de Rooseveltstraat in 
Egmond aan Zee, kadastraal bekend 
gemeente Egmond aan Zee, sectie A 
nummer 4169 aan de heer D. 

- Het college besluit het kettingbeding 
voor goedkeuring door het college bij 
vervreemding van de garage niet meer 
op te nemen in de akte van overdracht. 

6. 0120 GG Te vestigen recht van overweg 
locatie Sunny & Djive. 

Het college besluit in te stemmen met de 
vestiging van een erfdienstbaarheid, zijnde 
het recht van overweg, voor het perceel 
behorende bij de openbare ruimte aan de 
Heereweg te Schoorl, gelegen nabij de 
locatie Sunny en Djive, kadastraal bekend 
gemeente Schoorl, sectie C nummer 3420, 
ten gunste van de gebruikers van de 
percelen Heereweg 25 en 25A en de 
appartementen Heereweg 29 t/m J. 

7. 0122 GG Overname pachtovereenkomst. Het college besluit niet in te stemmen met 
het verzoek tot overname van de 
pachtovereenkomst voor een perceel 
weiland aan de Zandweg in Egmond aan 
den Hoef, zoals dit is verzocht door de VOF 
Bras en mevrouw M.- B. 
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