
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
 
 
Onderwerp: Besluit tot aanwijzing van gronden gelegen in de locaties: 
 
 
 
• Locatie  Heereweg-Kleiweg, Schoorl 
• Locatie  Hargerweg – Binnenweg, Groet 
• Locatie  Smeerlaan, Schoorl 
• Locatie  Voorweg Zuiderweijdt, Schoorl 
• Locatie  Onderweg – Esdoornweg – Ribesweg, Schoorl 
• Locatie  Zuidlaan Zuid, Bergen 
• Locatie  Zuidlaan Noord, Bergen 
• Locatie  Saenegeest, Bergen 
• Locatie  Boendermakerweg, Bergen 
• Locatie  Berdos terrein, uitbreiding, Groeneweg, Bergen 
• Locatie  MOB Bergen 
• Locatie  Transferium Fransman Bergen 
• Locatie  Van Balen terrein, Sportlaan 2, Egmond aan Zee 
• Locatie  Tiggelaan, Egmond aan den Hoef 
• Locatie  MOB Egmond aan den Hoef, Hoeverweg 
• Locatie  Hoek Herenweg en Heilooerzeeweg Transferium, Egmond aan den Hoef 
• Locatie  Egmond aan den Hoef West 
• Locatie  Egmond aan den Hoef, Delverspad 
• Locatie Landgoed wonen ten westen van de Herenweg, ten noorden van Egmond aan den 

Hoef 
• Locatie Egmond aan den Hoef oost (Prins W. Alexanderlaan en S. van Beierenlaan) 
• Locatie Sportveld de Kwekerij, Luilaantje, Egmond Binnen 
• Locatie Vennewatersweg, Limmerweg, Kruiskroft Egmond Binnen 
 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 29 april 2008; 
 
 
gelezen het advies van de commissie ruimte en beheer van 20 mei 1008; 
 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 8 Wvg, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
b e s l u i t: 
 
 
Aan te wijzen, voor de maximale duur van twee jaren, als percelen waarop de artikelen 10 tot 
en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de percelen, 
gelegen in de gemeente Bergen, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en 
als zodanig gewaarmerkte grondplantekening en perceelslijst, houdende de kadastrale 
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aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een en ander 
volgens de openbare registers van het Kadaster per 20 juni 2008, met de aantekening dat deze 
percelen niet eerder in een aanwijzing door de raad betrokken zijn geweest. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op 24 juni 
2008 
 
 
de griffier, de voorzitter, 


