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Aan de algemene raadscommissie van 14 januari 2010: 
 
Opmerkingen bij agendapunt 3: Bespreken en vaststellen het Verslag van bevindingen 
structuurvisie Landelijk Gebied Bergen. 
 
Het Verslag van bevindingen is een door de raadsgriffier opgesteld verslag van de wijze 
waarop de raad draagvlak en bruikbaarheid van het door het college aangeboden verslag van 
de Landschapsconferentie, de Opmaat naar de structuurvisie heeft getoetst in de zogenaamde 
Landschapscafés.   
 
De stichting is tevreden over de wijze waarop de raadsgriffier de uitgangspunten, de 
bevindingen in het algemeen en de zestien onderwerpen, waarover de raad vanavond 
gevraagd wordt te reageren en een keuze te maken, heeft samengevat.   
 
Uitgangspunten:  
De stichting BHL is verheugd dat alle nieuwe inrichtingsplannen in het landelijk gebied 
getoetst worden op de mate waarin genoemde kwaliteiten van natuur en landschap zouden 
kunnen worden aangetast. Behoud van de historische openheid van het polderlandschap is 
daarbij een hoofdkenmerk. De vitaliteit van het landschap als uitgangspunt verdient nadere 
precisering, omdat ze strijdig kan zijn met de overige uitgangspunten.  
 
Bevindingen in het algemeen: 
deelgebied 3. Bergermeer en omgeving. Uitgangspunt dient hier primair te zijn behoud van 
openheid.  
deelgebied 4. Sammerpolder . De stichting is het eens met de kritiek op de aantasting van de 
aanwezige openheid van het landschap.  
.  
deelgebied 5. Binnenduinrand-noord (Schoorl en Bergen) is smaller , het lagere deel is 
weidegebied. De stichting is het eens met het voorgestane conserverende ruimtelijk beleid. 
 
Deelgebied 6. Binnenduinrand-zuid, (de Voert tot Egmond Binnen) is breder en heeft aan 
weerszijden van de Herenweg overwegend bollenteelt. Het weidegebied van de polders is in 
de jaren tachtig voor het grootste deel omgegrond voor de bollenteelt. En juist in de zuidelijke 
binnenduinrand, waar in de naastgelegen Sammerpolder en Egmondermeer al zoveel natuur 
en landschap verloren is gegaan en in de binnenduinrand veel nieuwe grote bollenloodsen zijn 
verrezen, moet juist deze binnenduinrand een proeftuin worden met een veelheid aan nieuwe 
functies: zogenaamde verbetering van de overgang bebouwing-buitengebied, nieuwe 
natuurcampings, schaalvergroting en verbreding van de bollenbedrijven, woonunits en 
stacaravans op grotere bouwvlakken, slechts een verbrokkelde natuurontwikkeling aan de 
westzijde van de Herenweg met daarin de mogelijkheid van natuurcampings en last but not 
least een nieuw sportcomplex als entree van Egmond aan Zee. De stichting vraagt zich af 
waarom het beleid zo sterk afwijkt van het beleid voor de noordelijke binnenduinrand. 
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Bevindingen: Zestien onderwerpen waarop de raad dient te reageren en een keuze dient 
te maken.  

1. Eerst de hoofdvisie: Uitgaan van te behouden waarden of uitgaan van het oplossen van 
ruimtevragende probleemsituaties.   

2. Afstemmen op betekent aanpassen aan…Een gemeentelijke hoofdvisie; kiezen voor 
een conserverend natuur- en landschapsbeleid of kiezen voor een sterk ontwikkelings- 
gericht beleid ontbreekt nog steeds.   

3. Rekening houden met de behoeften van het achterland, maar landschappelijk niet tot 
elke prijs.  

4. Mee eens. Maar waarom worden de uitzichten van de dorpsranden van Schoorl en 
Bergen op het polderlandschap niet “verbeterd” en moeten de overgangen van de 
dorpsranden van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen wel worden 
“verbeterd”door nieuwe woningbouw in groene setting? 

5. Mee eens 
6. Draagvlak kweken voor weideveeteelt wordt bevorderd door het inrichten van 

ecologische verbindingszones en het toelaten van wandelpaden, fietsroutes, 
kanoroutes en picknickplaatsen door die gebieden; uiteraard met een vergoeding voor 
de betrokken agrariërs.  

7. Niet te beperkt. De marginale bollenbedrijven in de zuidelijke binnenduinrand zijn 
gebaat bij gesubsidieerde verplaatsing naar de Noordkop, zodat de zuidelijke 
binnenduinrand beschikbaar komt voor natuurontwikkeling.Iets wat in de jaren 80 de 
bedoeling was van de provincie.   

8. Mee eens of aankopen en verpachten voor een natuurrijk agrarisch beheer. 
9. Nee, de historische openheid handhaven heeft absolute prioriteit. 
10. Willen de voetbalverenigingen van de drie Egmondse kernen concentratie van de 

velden of wil het gemeentebestuur dat opleggen?  Is woningbouw op vrijkomende 
velden belangrijker dan een sportveld in elke kern?  

11. Amoveren van het MOB-complex Groeneweg en herstel van de oude bestemming 
weideveeteelt heeft onze voorkeur.  

12. Het transformatiegebied tussen Heiloo en Limmen vraagt om aansluiting op de A9. 
Het verkeer van de A9 naar de kust dient te lopen via de westelijke bosrand van 
Heiloo en niet door de kern van Egmond-Binnen of de Sammerpolder.  

13. In een structuurvisie de bestemmingen globaal, dus indicatief aangeven. In het 
bestemmingsplan. L.G. de bestemmingen preciseren. 

14. De provincie streefde in het Landinrichtingsproject BES, tevens Strategisch 
Groenproject naar meer EHS. Bergen heeft dat tot nog toe tegengewerkt. Wilde in 
2005 ook niet aansluiten bij het Nationaal Landschap Laag-Holland. Een gemiste 
kans! Castricum is op haar verzoek wel toegelaten.    

15. We hopen dat het gemeentebestuur zich aanpast aan de provinciale structuurvisie of  
liever nog zich houdt aan het Streekplan Ontwikkelingsbeeld NHN, 2004-2014, waarin 
de gemeente Bergen als Landschapsparel en Uitsluitingsgebied wordt getypeerd.  

16. Op het gemeentebestuur rust een grote verantwoordelijkheid voor het bewaren en 
versterken van de natuur- en landschapskwaliteiten van het Landelijk gebied nu de 
nieuwe Wro van kracht is en de provincie minder invloed heeft op de gemeentelijke 
structuur- en bestemmingsplannen. Aan een landelijk gebied dat steeds meer gaat 
lijken op de verrommelde landschappen elders in Nederland hebben zowel inwoners 
als bezoekers geen enkele behoefte.    
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De nieuwe burgerparticipatie is maar ten dele geslaagd.  
 
De Opmaat naar de structuurvisie, tevens verslag van de Landschapsconferentie, is in 
opdracht van het college verzorgd door de externe bureaus SAB/Brons en partners en 
voorzien van teksten en zes deelgebiedskaarten. Deelnemers aan de Landschapsconferentie 
constateerden aanzienlijke veranderingen in de deelgebiedskaarten bij de presentatie van 2 
oktober ten opzichte van de ingediende wensen van 24 en 25 september.  
Dat wordt vooral veroorzaakt door toevoeging van het Kaderbesluit van 28 oktober 2008.  
Daarnaast zijn in de uitwerkweek een aantal aanvullingen en veranderingen aangebracht.   
  
Het Kaderbesluit, raadsbesluit van 28 oktober 2008, is gebaseerd op uitvoeringselementen uit 
de niet door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie 2008. Dit Kaderbesluit is tijdens de 
eerste twee Landschapsconferentiedagen niet aan de orde geweest als reeds vastliggende 
besluiten. Het kaderbesluit is ook niet in de inspraak geweest. De tien  bouwlocaties, zes in 
het buitengebied van de Egmonden en vier in het buitengebied van Schoorl, zijn zonder 
onderbouwing van een volkshuisvestingsbeleid gehandhaafd, maar staan niet duidelijk op de 
kaarten. De conferentiegangers zijn hier niet goed voorgelicht.  
 
De Opmaat dateert van november 2009. Waarom is zijn deze teksten en kaarten niet bij de 
uitnodiging van 20 november voor de Landschapschapscafés gevoegd, maar pas aan het  
einde van de Landschapscafés van 9 tm. 12 december uitgereikt aan de bezoekers.  
 
Bij navraag bleek dat een meerderheid van de werkgroep van raadsleden, die de 
landschapscafés organiseerde, het toezenden van de bijbehorende deelgebiedskaarten naar de 
conferentiedeelnemers niet nodig of niet gewenst achtte. We horen graag waarom de 
werkgroep dit niet nodig of niet gewenst achtte.   
 
Niet-deelnemers aan de Landschapsconferentie zagen de deelgebiedskaarten pas tijdens de 
Landschapscafés en kon daardoor hoogstens een eerste voorlopige reactie geven op het 
gepresenteerde plannen in plaats van een weloverwogen advies aan de raadsleden. .  
 
Er kan bij dit inspraakcircus zeker gesproken worden van “een landelijke primeur van 
burgerparticipatie”, zoals werd aangekondigd in de Alkm. Courant van 14 jan. 2009, maar 
niet van “forse trajecten van een open burgerparticipatie” zoals in dit stuk gesteld.     
 
 
Egmond aan Zee, 14 januari 2010, 
 
C.L. Barten                                   voorzitter 
 
P.G.T. Heere                                 bestuurslid. 


