
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering :  24 juni 2008 
Naam opsteller : Paul Valkering 
Informatie op te vragen bij : Walter de Jong /Edwin de Waard 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
 
 
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 
 
 
Aan de raad, 
 
). 
Beslispunt:  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 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. 
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1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Op basis van artikel 8a lid 1 en 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ( hierna te noemen 
Wvg) wordt de raad voorgesteld, een en ander conform het bij dit besluit behorende 
raadsvoorstel en concept raadsbesluit, een besluit te nemen als bedoeld in artikel 8, lid 1 
van de Wvg tot aanwijzing van de hiervoor vermelde gronden in de gemeente Bergen, 
waarop van toepassing zijn de artikelen 10 tot en 24, 26 en 27, de percelen zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende als zodanig 
gewaarmerkte kadastrale tekening, en de bijbehorende en daarvan deel uitmakende 
perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen 
percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van de eigenaren en rechthebbende 
van de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het 
Kadaster op 14 en 17 april 2008; 
 
 
Na het instemmen met het voorstel tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten door 
de Eerste Kamer d.d. 02-12-2003 is op 01-02-2004 de Wet voorkeursrecht gemeenten voor 
alle gemeenten beschikbaar gekomen. Het voorkeursrecht biedt de gemeenten een extra 
instrument om haar actieve regisserende rol te kunnen spelen bij de realisatie van 
bestemmingsplannen. Ter voorkoming van prijsopdrijving en speculatie is het noodzakelijk 
dat op een aantal in het gebied waarvoor de gebiedsvisie Bergen is ontworpen, gelegen 
gronden een voorkeursrecht als bedoeld in de Wvg wordt gevestigd. 
 
 
De Wvg 
De Wvg geeft gemeenten de mogelijkheid om een (publiekrechtelijk) voorkeursrecht te 
vestigen, wat tot gevolg heeft dat een eigenaar van, of een beperkt gerechtigde tot een 
onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan voordat de betreffende onroerende 
zaak of het beperkte recht aan de gemeente is aangeboden. Door de vestiging van het 
voorkeursrecht krijgt de gemeente dus een recht van eerste koop. Vervolgens kan de 
gemeente al dan niet besluiten om tot aankoop over te gaan. Indien de gemeente niet tot 
aankoop wenst over te gaan heeft de verkoper gedurende een periode van drie jaar de 
vrijheid tot vervreemding aan derden over te gaan. Verkoop mag dan niet in gedeelten 
plaatsvinden. Verder geldt de verkoopvrijheid niet voor de volgende verkrijger. 
 
 
De aanwijzing betekent echter niet dat de eigenaar verplicht wordt om tot verkoop van zijn 
eigendom over te gaan. Slechts in het geval dat hij zelf wil verkopen, is hij verplicht eerst de 
gemeente de gelegenheid te bieden tot aankoop over te gaan. Er is derhalve sprake van 
een vrijwillige verkoopsituatie. Vervolgens kan de gemeente al dan niet besluiten om tot 
aankoop over te gaan. 
 
 
Het doel van de Wvg is de gemeente in het kader van de realisering van 
uitbreidingsplannen een betere positie te verschaffen zodat zij haar doelstellingen ten 
aanzien van grondzaken en ruimtelijke ontwikkeling beter kan realiseren.  
 
 
Toegevoegde waarde van het voorkeursrecht 
Het voorkeursrecht biedt een aanvulling op het instrumentarium dat reeds voorhanden is in 
het kader van het grondbeleid. De gemeente wenst een actieve regisserende rol te spelen 
bij de invulling van haar plannen.  
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Een actieve rol van de gemeente is onder meer mogelijk indien de gemeente grip heeft op 
de verwerving en uitgifte van de grond.  
 
Ten aanzien van deze actieve rol had de gemeente reeds een aantal instrumenten tot haar 
beschikking. Gedoeld wordt op het instrument van onteigening en minnelijke verwerving. De 
Wvg heeft het instrument van het voorkeursrecht daaraan toegevoegd. Het vestigen van het 
voorkeursrecht biedt een aanvullende mogelijkheid om gronden te verwerven.  
 
 
Het voorkeursrecht is een flexibeler instrument dan het instrument van de onteigening. 
Wanneer een voorlopig voorkeursrecht wordt gevestigd, is het voldoende dat uit het beleid 
van de gemeente blijkt dat er een genoegzame planologische grondslag bestaat voor de 
beoogde bestemming. Aldus kan de gemeente veel eerder in actie komen dan op grond van 
de Onteigeningswet mogelijk is. De gemeente kan in een fase waarin het bestemmingsplan 
nog in ontwikkeling is reeds een rol van betekenis spelen, zodat eventuele aankopen door 
derden kunnen worden voorkomen. Daarmee kan de gemeente haar regisserende rol bij de 
planontwikkeling vastleggen en behouden voor de toekomst. Wanneer de gemeente de 
grond heeft verworven en zelf kan uitgeven is de invloed op de planontwikkeling groter. 
Tevens wordt maximaal kostenverhaal mogelijk als de gemeente eigenaar is van de grond. 
Ook houdt de gemeente daardoor een beter zicht op de ontwikkelingen in het plangebied. 
Het vestigen van het voorkeursrecht kan voorkomen dat een derde grond, buiten 
medeweten van de gemeente, doorverkoopt.  
 
 
Het voorkeursrecht is tevens een instrument om mogelijke speculatieve tendensen van 
bepaalde marktpartijen te voorkomen. Het voorkomt prijsopdrijvende effecten als gevolg van 
eventuele strategische aankopen door marktpartijen.  
 
 
Bestemming 
Op grond van artikel 2 Wvg komen alleen gronden in aanmerking voor een aanwijzing 
waaraan een niet agrarische bestemming is toegedacht en waarvan voorts het gebruik 
afwijkt van het plan, ofwel de toekomstige bestemming.  
 
 
Het plangebied valt onder de werking van diverse bestemmingsplannen, welke in 
bijgevoegd document per gebied worden omschreven. De bestemmingsplannen zijn 
vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op uiteenlopende data. 
 
 
Conform artikel 2 van de Wvg zullen de gronden derhalve een niet agrarische bestemming 
krijgen, welke toekomstige bestemming afwijkend is van de huidige bestemming. 
 
 
Grondslag 
De vestiging van een voorkeursrecht kan plaatsvinden op basis van een vastgesteld 
structuurplan of bestemmingsplan. In afwijking hiervan kan de gemeenteraad ingevolge 
artikel 8 Wvg, vooruitlopend op een structuur- of bestemmingsplan, tot vervroegde vestiging 
van een voorkeursrecht overgaan. Het voorkeursrecht als hier bedoeld geldt voor een 
termijn van ten hoogste twee jaren. Binnen deze termijn dient een ontwerp van een 
structuur- of bestemmingsplan ter inzage te worden gelegd. Hierna kan opnieuw worden 
overgegaan tot het vestigen van een voorkeursrecht krachtens artikel 2 van de Wvg (in feite 
is hier dan sprake van een verlenging van het voorkeursrecht). Hierbij dient wel onderscheid 
te worden gemaakt op basis waarvan de nieuwe vestiging geschiedt. Indien de vestiging 
geschiedt op basis van een bestemmingsplan, dan geldt het voorkeursrecht voor 
onbepaalde tijd (reguliere vestiging). Indien echter de vestiging geschiedt op basis van een 
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structuurplan, dan geldt het voorkeursrecht, op grond van artikel 2, vierde lid Wvg, voor ten 
hoogste twee jaar (tijdelijke vestiging). Vanaf 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening in werking. Als gevolg van de bij deze wet behorende invoeringswet wordt ook de 
Wet voorkeursrecht gemeenten aangepast. Voorkeursrechten die zijn gevestigd onder de 
vigeur van de huidige wet vallen hierdoor onder een overgangsregeling. In casu brengt dit 
met zich mee dat de gemeente na 1 juli voor het vestigen van een voorkeursrecht op basis 
van een ontwerpstructuurvisie, 2,5 jaar de tijd heeft om een voorkeursrecht te vestigen op 
basis van een vastgestelde structuurvisie.  
 
Het onderhavige voorstel heeft betrekking op de Voorbescherming I en de vervroegde 
vestiging door uw raad op grond van artikel 8 Wvg. 
 
Tenslotte verkrijgt, door toepassing van artikel 8a Wvg, vooruitlopend op de vaststelling 
door uw raad van een aanwijzingsbesluit, ook het voorstel van ons college aan uw raad tot 
vestiging van een voorkeursrecht, het beoogde rechtsgevolg daags na dagtekening van de 
Staatscourant waarin de nederlegging ter inzage is bekend gemaakt. 
 
De percelen 
Bij de stukken ligt voor u ter inzage een lijst waarop alle eigenaren en beperkt gerechtigden 
van de percelen worden gemeld waarop wij voorstellen het voorkeursrecht zoals bedoeld in 
de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen, alsmede een kadastrale kaart waarop het 
gebied is aangegeven waarbinnen deze percelen zijn gelegen. Voorts worden alle percelen 
genoemd en wordt aangegeven of het voorkeursrecht op het gehele perceel wordt 
gevestigd of slechts op een gedeelte daarvan. 
 
Het gebied kent de volgende begrenzing: 
• Buitengebied Schoorl, kadastrale gemeente Schoorl; 
• Buitengebied Bergen, kadastrale gemeente Bergen (Noord-Holland); 
• Egmond aan Zee, kadastrale gemeente Egmond aan Zee; 
• Egmond aan den Hoef, kadastrale gemeente Egmond-Binnen. 
• Egmond-Binnen, kadastrale gemeente Egmond-Binnen. 
 
In de opgestelde “Gebiedsvisie Bergen” wordt aangegeven waar volgens ons college 
nieuwe woningbouw en bedrijfslocaties, sport, recreatie, transferia en landgoederen, al dan 
niet in combinatie met natuur en/of waterberging ontwikkeld kunnen worden.Voor deze 
gebieden wordt het voorkeursrecht gevestigd. 
 
Bezwaren/zienswijzen 
Uw raad zal omtrent eventuele ingediende zienswijzen en bezwaren nader, vooraf gaande 
aan uw vergadering van 24 juni, worden geïnformeerd. 
 
De duur 
Nadat het voorkeursrecht is gevestigd zal het voorkeursrecht gelden gedurende een periode 
van twee jaar (te rekenen vanaf de datum van het door u te nemen besluit). Binnen deze 
periode dient voor het gebied een (ontwerp)bestemmingsplan of een (ontwerp)structuurvisie 
te worden opgesteld. In casu is de gemeente reeds gestart met de voorbereiding voor het 
opstellen van de structuurvisie, middels de Gebiedsvisie Bergen. Wanneer binnen 
genoemde periode (op basis van de huidige wetgeving) een structuurvisie ter inzage wordt 
gelegd, dient tegelijkertijd het voorkeursrecht te worden verlengd overeenkomstig het 
bepaalde in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Op basis van de wijziging van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten per 1 juli 2008 dient de gemeente binnen een periode van 2,5 
jaar een structuurvisie vast te stellen, op basis waarvan een nieuw voorkeursrecht gevestigd 
dient te worden.  
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In de brief met de kennisgeving van de vestiging van het voorkeursrecht ingevolge het 
besluit van ons college, die aan de eigenaren en andere zakelijk gerechtigden is verstuurd, 
is de mededeling opgenomen dat bezwaren tegen dit besluit, die vanaf de datum van 
tervisielegging bij de gemeente zijn binnengekomen, in verband met de zeer korte periode 
tussen de besluitvorming door ons college en de besluitvorming door uw raad zullen worden 
behandeld als bezwaar ingediend tegen het voorgestelde raadsbesluit. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 

Indien uw college besluit om toepassing te geven aan het vestigen van een tijdelijke 
voorbescherming op basis van de Wet voorkeursrecht gemeente op de betreffende gronden 
welke vallen onder de werking van de Gebiedsvisie Bergen, dan wordt daarmede 
voorkomen dat deze in handen kunnen vallen van andere eigenaren dan degene die thans 
als eigenaar bekend staan. 
 
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en beperkt gerechtigden, 
wanneer zij hun onroerende zaak willen verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop 
moeten aanbieden (op deze aanbiedingsplicht bestaan overigens een aantal 
uitzonderingen) Vervolgens kan de gemeente al dan niet besluiten om tot aankoop over te 
gaan. Indien de gemeente niet tot aankoop wenst over te gaan heeft de verkoper 
gedurende een periode van drie jaar de vrijheid tot vervreemding aan derden over te gaan.  
 
De Wvg geeft gemeenten de mogelijkheid om een (publiekrechtelijk) voorkeursrecht te 
vestigen, wat tot gevolg heeft dat een eigenaar van, of een beperkt gerechtigde tot een 
onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan voordat de betreffende onroerende 
zaak of het beperkte recht aan de gemeente is aangeboden. Door de vestiging van het 
voorkeursrecht krijgt de gemeente dus een recht van eerste koop.  
 
De aanwijzing betekent echter niet dat de eigenaar verplicht wordt om tot verkoop van zijn 
eigendom over te gaan. Slechts in het geval dat hij zelf wil verkopen, is hij verplicht eerst de 
gemeente de gelegenheid te bieden tot aankoop over te gaan. Er is derhalve sprake van 
een vrijwillige verkoopsituatie. Vervolgens kan de gemeente al dan niet besluiten om tot 
aankoop over te gaan.  
 
Het doel van de Wvg is de gemeente in het kader van de realisering van 
uitbreidingsplannen een betere positie te verschaffen zodat zij haar doelstellingen ten 
aanzien van grondzaken en ruimtelijke ontwikkeling beter kan realiseren.  
 
Het voorkeursrecht biedt een aanvulling op het instrumentarium dat reeds voorhanden is in 
het kader van het grondbeleid. De gemeente wenst een actieve regisserende rol te spelen 
bij de invulling van haar plannen. Een actieve rol van de gemeente is onder meer mogelijk 
indien de gemeente grip heeft op de verwerving en uitgifte van de grond.  
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 

x raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

In verband met het opstellen van de gebiedsvisie en het moment van openbaar maken 
daarvan, wordt openbaar dat de gemeente voornemens is om in bepaalde delen van haar 
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grondgebied bepaalde ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Dit opent de mogelijkheid voor 
andere om bepaalde “winstgevend” locaties op te kopen. Hiermee zal de gemeente haar 
regisserende rol op de ontwikkelingen kunnen kwijtraken. 
 
Het besluit van ons college heeft een maximale werkingsduur van 8 weken, waarbinnen uw 
raad een besluit dient te nemen omtrent de bestendiging van ons besluit, waarna het 
voorkeursrecht voor een periode van twee jaren (na inwerkingtreding wetswijziging twee en 
een half jaar) wordt bestendigd. 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 

Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten hebben zowel ons college als uw raad de 
mogelijkheid om gronden aan te wijzen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van 
toepassing is. Hiermee verkrijgt de gemeente een eerste recht van koop op gronden die als 
zodanig zijn aangewezen.  
Het vestigen van voorkeursrecht zal bij eigenaren waarschijnlijk niet als plezierig worden 
ervaren. Het komt ook als een verrassing. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 

Het alternatief is geen voorkeursrecht vestigen. Daarvoor heeft ons college niet gekozen. 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het Noordhollands Dagblad en 
De Duinstreek. Alle eigenaren c.q. zakelijk gerechtigden worden persoonlijk door middel van 
een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het vestigen van de Wvg op hun 
percelen. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht hebben alle betrokken 
belanghebbenden de gelegenheid om bezwaar en beroep te maken en/of een verzoek tot 
voorlopige voorziening in te stellen. 
 
Het besluit van ons college van 29 april 2008 om uw raad onderhavig voorstel te doen is op 
15 mei 2008 in de Staatscourant gepubliceerd en is op de dag na deze publicatie (zijnde 16 
mei 2008) in werking getreden voor een periode van acht weken. De stukken zijn met 
ingang van 16 mei 2008 ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen ingaande 16 mei 2008 
mondelinge of schriftelijke zienswijzen bij uw raad naar voren brengen. Deze zienswijzen 
worden vervolgens automatisch omgezet in bezwaren, indien uw raad besluit tot 
bestendiging. Op grond van de Awb dienen de belanghebbenden tevens te worden 
uitgenodigd voor een hoorzitting.  
 
Voorts bestaat de mogelijkheid om tegen het voorstel van ons college bezwaar te maken 
(gedurende een periode van zes weken na inwerkingtreding) en beroep instellen. Deze 
periode heeft een aanvang genomen op 16 mei 2008. Voorts heeft degene die bezwaar 
tegen het voorstel van ons college of het raadsbesluit heeft gemaakt, de mogelijkheid om 
een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar te vragen 
indien onverwijlde spoed dat vereist. 
 
Binnen acht weken na dagtekening van onderhavig voorstel dient uw raad het voorstel te 
bestendigen om het voorkeursrecht voor een periode van twee jaren te verzekeren. Het 
besluit van uw raad zal op 25 juni in de Staatscourant worden gepubliceerd en zal op de 
dag na deze publicatie (zijnde 26 juni 2008) in werking treden voor een periode van twee 
jaren. De stukken zullen met ingang van 26 juni 2008 ter visie worden gelegd.  
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6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 

Met het voorstel zijn nog geen middelen gemoeid. Pas als gronden te koop worden 
aangeboden en de gemeente gaat daar op in zullen er middelen mee gemoeid zijn. Wel zijn 
extra kosten te verwachten in 2009 en volgende jaren voor begeleiding van aankoop, 
projectleiding en ruimtelijke planvorming . Voorstellen daartoe zullen we bij de 
perspectiefnota/begroting doen. 
 
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 

Kort samengevat luiden onze overwegingen om u voor te stellen over te gaan tot vestiging 
van het voorkeursrecht op percelen grond op de hiervoor genoemde gebieden als volgt: 

 
Het voorkeursrecht kan als een passief verwervingsinstrument de gemeente ondersteuning 
bieden bij het voeren van haar verwervingsbeleid. Door de vestiging van het voorkeursrecht 
wordt de positie van de gemeente op de vastgoedmarkt sterker. Het voorkeursrecht werkt 
dan als strategisch instrument. 
Daarnaast wordt de gemeente door de vestiging van het voorkeursrecht in staat gesteld 
ongewenste transacties te voorkomen. Door de vestiging van het voorkeursrecht kan 
worden voorkomen dat derden de gronden in het betreffende gebied kopen. Op deze 
manier werkt het voorkeursrecht als beschermingsinstrument. 
 
Vestiging van het voorkeursrecht kan prijsopdrijving van tegen elkaar opbiedende 
marktpartijen voorkomen. Een prijsopdrijving die wellicht een nadelige invloed zou kunnen 
hebben op de financiële en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van het gebied 
wordt tegengegaan. Door het vestigen van het voorkeursrecht kan sprake zijn van een 
prijsbeheersingeffect. 
 
De gemeente Bergen kan dus, gelet op het hiervoor gestelde, door middel van de vestiging 
van het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten de regie houden bij 
de verdere planontwikkeling in dit gebied. 
 
Voorstel 
Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, om met toepassing van de artikelen 2, 8 en alle 
overige van toepassing zijnde artikelen van de Wvg, de gronden aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van toepassing zijn, een en ander zoals is aangegeven 
in het bijgevoegde concept raadsbesluit. 
 
 
 
 
Bijlagen: 
( in verband met de kopieerbaarheid van de stukken is gekozen om de kaartjes op A4 aan u 
toe te zenden. De kaartbeelden van de locaties op de juiste schaal liggen bij de stukken ter 
inzage in de raadsleeszaal) 
• Locatie Heereweg-Kleiweg, Schoorl 
• Locatie Hargerweg – Binnenweg, Groet 
• Locatie Smeerlaan, Schoorl 
• Locatie Voorweg Zuiderweijdt, Schoorl 



- 8 - 
 

• 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 
• Perceelslijsten met daarop de grootte alsmede de namen van de eigenaren en 

rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, 
 
 
 
 
Bergen,  29 april 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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