
 

 

 

 

Nota van beantwoording zienswijzen Landschapsontwikkelingsplan Bergen 

12 september 2011 

  



1. Inleiding 

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bergen heeft het ontwerp 

Landschapsontwikkelingsplan Bergen vanaf 2011 voor een periode van zes weken ter 

inzage gelegen. Daarnaast is het plan toegestuurd aan de buurgemeenten en hebben alle 

wijkverenigingen een exemplaar ontvangen. In totaal zijn er twaalf zienswijzen 

binnengekomen. 

 

2. Ontvangen zienswijzen (geanonimiseerd) 

 

 Naam Ontvangen 

1.  27 juni 2011 

2.  29 juni 2011 

3.  14 juli 2011 

4.  18 juli 2011 

5.  19 juli 2011 

6.  19 juli 2011 

7.  19 juli 2011 

8.  20 juli 2011 

9.  20 juli 2011 

10.  21 juli 2011 

11.  11 aug 2011 

12.   16 aug 2011 

 

1.  

Het LOP is tekstueel een overzichtelijk geheel. De weergave op internet is minder goed 

leesbaar. Indiener heeft de volgende opmerkingen: 

a. Kan afronding Catrijpermoor nog gerealiseerd worden wanneer door bezuinigingen 

deel rijkssteun wegvalt? 

b. De gemeente dient Staatsbosbeheer aan te spreken  op haar verantwoordelijkheid 

om vogelkers te bestrijden. 

c. Waarom worden toekomstige wandel- en fietspaden los van het LOP besproken. 

d. Een nadere uitwerking geven van wat onder multifunctioneel wordt bedoeld bij 

„multifunctionele inrichting vroegere vliegveld‟. 

e. IVN kan rol spelen bij natuureducatie. 

 

Beantwoording gemeente 

a. Afronding van de Catrijpermoor is bij het wegvallen van staatssubsidies ongewis. 

b. Prunusbestrijding is een verantwoordelijkheid van de terreinbeheerders zelf. De 

gemeente kan hier geen verplichting opleggen. 

c. De afgelopen jaren is in samenwerking met terreineigenaren en buurgemeenten 

gewerkt aan een wandelpadennetwerk dat in 2011 vrijwel gereed is. Tegelijkertijd 

lopen er initiatieven voor enkele nieuwe fietspaden. Omdat deze initiatieven reeds 

bestaan is er voor gekozen om binnen het LOP juist in te zetten op ruiter- en 

kanoroutes. 

d. Voor het voormalige vliegveld van Bergen in de Bergermeer wordt een plan 

opgesteld waarbij het terrein een functie krijgt als waterbergingslocatie. Tegelijkertijd 

wordt het beheer gericht op natuurwaarden en komen er fiets- en wandelpaden. Het 

gebied krijgt daarmee een multifunctionele inrichting. 



e. De gemeente heeft een Natuur- en Milieueducatieprogramma lopen dat met name 

gericht is op scholen. Het IVN is betrokken bij de uitvoering hiervan. Het IVN zal 

worden toegevoegd als betrokken partij bij project A10 uit het Uitvoeringsprogramma. 

 

2.  

Indiener maakt bezwaar tegen het te ontwikkelen overstappunt aan het einde van de 

Oostveersloot. Deze locatie is ongeschikt om over te stappen op een kano. Aantasting van 

de betreffende locatie is in strijd met de visie om het polderland open te houden. 

 

Beantwoording gemeente: 

De locatie op de visiekaart van het overstappunt betreft een indicatieve aanduiding. Bij de 

uitwerking van de kanoroutes worden tevens de overstappunten nader uitgewerkt. De 

aandachtspunten van de indiener zullen dan ter harte worden genomen. 

 

3.  

De indiener onderschrijft van harte het belangrijkste doel van het LOP, namelijk het 

behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit en samenhang van 

het buitengebied van de gemeente Bergen. De indiener waardeert de aandacht voor 

cultuurhistorie en de manier waarop het in de visie is verwerkt. Enkele aandachtspunten zijn: 

a. Verruiming van agrarische percelen tot 1,5 ha is inbreuk op kleinschaligheid 

b. Grootschalige bebouwing van agrarische percelen in het polderland zoveel mogelijk 

beperken. Bij nieuwbouw de grootte van de oorspronkelijke bebouwing als referentie 

laten dienen. 

c. Rode baksteen als standaardmateriaal bij nieuwbouw van schuren gebruiken. 

d. Geef de doorzichten in de binnenduinrand een beschermde status. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de waardering die wordt uitgesproken. 

a. De mogelijkheid tot verruiming van het bouwblok tot 1,5 ha is neergelegd in de 

Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen en is een doorvertaling van het provinciale 

beleid. In het LOP wordt een handreiking gedaan voor landschappelijke inpassing bij 

o.a. vergroting van een bedrijf. 

b. Het LOP geeft aan dat nieuwbouw in het landelijk gebied op een verantwoorde wijze 

plaats moet vinden. De reguliere bedrijfsvoering vraagt wel om een maat die groter is 

dan de oorspronkelijke bebouwing in het gebied. In hoofdstuk 9 van het LOP, het 

uitvoeringsprogramma, is als project opgenomen het ontwikkelen van ruimtelijke 

kwaliteit van agrarische bedrijfsgebouwen passend in het landschap. Hier vindt 

nadere uitwerking plaats van dit onderwerp. 

c. Zie b. 

d. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord worden doorzichten gevrijwaard van 

bebouwing. In het nog op te stellen bestemmingsplan Landelijk gebied Zuid zal dit 

eveneens een item worden. 

 

4.  

Indiener geeft aan dat ondanks dat de landbouw bij het planproces betrokken is geweest, er 

geen sprake is van volledig draagvlak voor het LOP. Onderdelen die indiener graag 

aangepast ziet, betreffen: 



a. Respecteer de afspraken uit de herinrichting BES, waarbij de realisatie van 

wateraanvoer en natuurontwikkeling in de binnenduinrand met elkaar verbonden zijn. 

Vanuit die optiek niet meer dan vijf duinrellen aanleggen. 

b. Verzoek om de bloembollenconcentratiegebieden in het gemeentelijk beleid, 

waaronder het LOP uit te werken. 

c. In het LOP opnemen dat melkveehouderijbedrijven 20% van de bedrijfsomvang 

kunnen benutten voor maïsteelt. 

d. Recreatieve routes zijn alleen acceptabel als de bedrijfsvoering en ontwikkeling van 

agrarische bedrijven niet wordt geblokkeerd. 

e. In het LOP wordt voorgesteld om buiten het bollenseizoen het landschap 

aantrekkelijk te maken door de bloembollengronden te gebruiken voor nadere 

gewassen. Teelttechnisch is dit niet zonder meer mogelijk, daarnaast gaat het 

voorschrijven van gewaskeuzen aan telers een stap te ver. 

f. De omvang van agrarische bedrijven mag volgens de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 vergroot worden naar 1,5 - 2,0 ha. LTO verzoekt de bouwblokruimte in het 

ruimtelijk beleid van de gemeente uit te werken. Het is niet gewenst dat de gemeente 

aanvullende voorwaarden stelt aan de inrichting van de bouwpercelen. 

 

Beantwoording gemeente 

a. In het uitvoeringsprogramma van Hoofdstuk 9 is de voortgang van lopende 

landinrichtingsprojecten op genomen. De afspraken binnen de voormalig 

landinrichting richtten zich met name op duinrellen rond de Egmonden. In het LOP 

wordt tevens aandacht gevraagd voor de duinrellen in de rest van de gemeente. 

b. De bloembollenconcentratiegebieden zijn overgenomen in onze Structuurvisie 

Landelijk Gebied Bergen. Het LOP doet hier verder geen uitspraken over. 

c. Bij de vaststelling van de Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen is tevens 

vastgesteld dat het maïsbeleid nader wordt uitgewerkt. Het LOP geeft hier vanuit 

landschappelijke hoek input voor. Het geeft onder andere een visie op de ruimtelijke 

kwaliteit van het open polderland. 

d. Nieuwe recreatieve mogelijkheden in het buitengebied vergroten de beleefbaarheid 

en daarmee het draagvlak onder inwoners en recreanten. Wanneer nieuwe 

recreatieve routes worden ontwikkeld wordt dit afgestemd met de betreffende 

grondeigenaren en pachters. 

e. De gemeente legt geen verplichte gewaskeuze op aan bollentelers. 

f. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot de bouwblokgrootte en aanvullende 

voorwaarden is vastgelegd in onze Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen. In 

bestemmingsplannen wordt dit beleid juridisch verankerd. 

 

5.  

De indiener is eigenaar van circa 23 ha verpacht weiland in de gemeente Bergen. 

Zienswijzen betreffen de begrenzing van EHS en nieuwe natuur en landgoed wonen in 

relatie tot natuurontwikkeling. 

a. De begrenzing van EHS en ontwikkeling van nieuwe natuur. 

Indiener maakt bezwaar tegen rangschikking van een gedeelte van haar gronden 

onder de EHS. Het bestemmen tot EHS en of wijzigen van de bestaande agrarische 

bestemming naar nieuw te ontwikkelen natuur betekent onmiddellijk een aanzienlijke 

waardedaling voor de eigendommen en de verplichting tot het te zijner tijd betalen 

van een planschadevergoeding door de gemeente. 



b. In het LOP wordt aangegeven dat er in principe geen ruimte is voor nieuwe 

landgoederen. In de Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen wordt echter gesteld dat 

er wel aanleiding kan zijn om vormen van landgoed wonen toe te staan. Indiener ziet 

zijn gronden graag bestemd worden voor wonen buiten bestaand bebouwd gebied 

door het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Indiener heeft hierover in mei 2009 

reeds gesprek gevoerd met wethouder J. Stam.  

Beantwoording gemeente 

a. De begrenzing van de EHS is een verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-

Holland. De gemeente kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

b. De provincie Noord-Holland heeft het ontwikkelen van nieuwe landgoederen in de 

binnenduinrand uit haar beleid geschrapt. 

 

6.  

De indiener heeft met instemming kennis genomen van het Landschapsontwikkelingsplan 

Bergen en waardeert het dat het waardevolle landschap van Bergen op waarde wordt 

geschat en dat de gemeente zich hiermee inzet om de landschappelijke kwaliteiten van het 

buitengebied te behouden, versterken en ontwikkelen. De indiener heeft de volgende 

aandachtspunten: 

a. Paardenhouderij heeft een negatief effect op het landschap. Consequente 

handhaving is nodig. 

b. Geen voorstander van een openluchttheater als dit ten koste gaat van duingebied. 

c. We hopen dat bij het karakter van Bergen passende architectuur wordt gestimuleerd, 

zodat de huidige praktijk waarin megalomane ijspaleizen en boerderettes verrijzen zal 

worden gestopt. 

d. Maak een lijst van beplanting die in deze streek thuishoort. 

e. Het is ongewenst om nieuwe tracés voor een paardentram te ontwikkelen door de 

duinen. 

f. Vanwege het karakter van villawijken t.b.v. bouwaanvragen zo mogelijk 

toetsingscriteria op nemen, zoals soort bebouwing, materiaalgebruik en 

bebouwingsoppervlakte om te voorkomen dat er gebouwen verrijzen die met het 

tijdskarakter van de wijk detoneren. 

g. Toevoegen aan de aanbevelingen voor agrarische erven dat voorkomen moet 

worden dat schuren op een zodanige wijze geplaatst worden dat ze een negatief 

ruimtelijk effect hebben doordat ze de doorkijk naar de polder belemmeren. 

h. De aanbeveling om ook kleurgebruik in de welstandstoetsing over nemen. 

i. Vorm en plaats van bebouwing in de welstandstoetsing overnemen. 

j. Kanoroutes dienen gevrijwaard te zijn van gemotoriseerde vaartuigen 

k. Het IVN bij voorlichting over projecten uit het LOP te betrekken. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de waardering die wordt uitgesproken. 

a. In het LOP wordt onderschreven dat voorzieningen die samenhangen met 

paardenhouderij tot verrommeling kunnen leiden. In het LOP worden daarom 

aanbevelingen gegeven hoe om te gaan met ordening, kleurgebruik, schaal en 

beplanting bij voorzieningen voor paardenhouderij. Handhaving is daarbij van groot 

belang. In 2012 wordt extra capaciteit ingezet voor handhaving van het buitengebied. 



b. Er is geen locatie benoemt voor een openluchttheater. Mocht dit idee tot een initiatief 

komen dan zal bij een locatiekeuze rekening worden gehouden met de beschermde 

waarden van het duingebied. 

c. In het uitvoeringsprogramma van het LOP is het project agrarische bedrijfsgebouwen 

opgenomen met als doel het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit van agrarische 

bedrijfsgebouwen, passend in het landschap. 

d. In paragraaf 5.3 is een overzicht opgenomen van streekeigen beplanting van drie 

landschapstypen. 

e. Mocht het idee van de paardentram tot een initiatief komen dan zal bij een 

tracékeuze rekening worden gehouden met de beschermde waarden van het 

duingebied. 

f. De Welstandsnota vormt een toetsingskader voor bouwaanvragen. Het 

bestemmingsplan legt de soort bebouwing en de oppervlakte vast. 

g. Beleid met betrekking tot het openhouden van doorzichten in de binnenduinrand is 

vastgelegd in de Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen. Dit is voor wat het noordelijk 

deel van het plangebied vervolgens verankerd in het Bestemmingsplan Landelijk 

Gebied Noord. 

h. Bij een herijking van de welstandsnota zal ook het kleurgebruik worden betrokken. 

i. Criteria voor het uiterlijk van gebouwen worden vastgelegd in de Welstandsnota. 

j. Kanoroutes zullen grotendeels de verbindende waterlopen volgen. Hier is 

gemotoriseerd vaarverkeer toegestaan. 

k. Het IVN is reeds betrokken bij de uitvoering van het gemeentelijke Natuur- en 

Milieueducatieprogramma. Inschakeling van het IVN bij voorlichting bij ander 

projecten zal per project overwogen worden. 

 

7.  

De indiener werkt vanuit haar doelstelling “behoud en herstel van de natuur –en 

landschapswaarden in de gemeente Bergen” van harte mee aan de totstandkoming van de 

Structuurvisie Landelijk Gebied Bergen en het Landschapsontwikkelingsplan. De 

Medewerkers van Brons en partners, maar ook betrokken ambtenaren verdienen 

complimenten voor de snelle procedure. Er is een overzichtelijk en inspirerend plan ontstaan. 

De Stichting heeft de volgende opmerkingen: 

a. Het doel “behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden” kan botsen met het 

doel “gewenste andere ontwikkelingen”. 

b. De indiener dringt er op aan de prioriteitsvolgorde van de provinciale structuurvisie 

landelijk gebied over te nemen in SVLG en LOP. Dat wil zeggen: 1. Wat zijn 

aanwezige cultuurhistorische-, natuur- en landschapswaarden? 2. Wat is nodig om 

bovengenoemde kwaliteiten te behouden, te versterken of te herstellen. 3. Welke 

gewenste functies en ontwikkelingen dragen bij en passen in die gewenste kwaliteit. 

c. De indiener vraagt zich af waarom er geen randvoorwaarden worden gesteld voor de 

gewenste recreatieve structuur, waar dat wel gebeurt voor natuurontwikkeling en 

waterberging. 

d. De relatie tussen de centrale koers en de inrichtingsvoorstellen van hoofdstuk 9 wordt 

onvoldoende duidelijk gemaakt. 

e. Het bollenconcentratiegebied is verkeerd weergegeven. Sommige percelen zijn nu 

niet in gebruik voor de bollenteelt. 

f. Om de sluipende aantasting van de openheid van het gebied een halt toe te roepen 

stelt de Stichting voor om in het LOP de volgende aanbevelingen op te nemen: 



- In het open polderlandschap geen heggen, bosschages, lichtmasten e.d. toe 

staan buiten agrarische bouwvlakken 

- Het patroon van Middeleeuwse bedijkingen is onduidelijk weergegeven of 

ontbreekt 

- De Stichting herhaalt haar verzoek voor sloop van het MOB-complex Bergen, 

gevolgd door teruggave aan het agrarische areaal. 

- Nieuwvestiging van bollenbedrijven verwijzen naar bedrijventerreinen elders. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de waardering die wordt uitgesproken. 

a. Bij nieuwe ontwikkelingen die gewenst zijn vanuit een samenhangende 

landschapsstructuur zal rekening worden gehouden met cultuurhistorische en 

ecologische waarden. 

b. De SVLG is vastgesteld beleid en zal naar aanleiding van het LOP geen 

wijziging ondergaan. 

c. Natuurontwikkeling en de aanleg van waterbergingslocaties hebben een 

grotere impact hebben op het landschap dan het realiseren van recreatieve 

routes. 

d. De projecten in de uitvoeringsparagraaf leveren een bijdrage aan behoud en 

herstel van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden en 

het verder ontwikkelen van de recreatieve structuur en zijn daarom conform 

de geformuleerde doelstellingen van het LOP in par. 5.3. 

e. De kaart op pagina 48 geeft niet het bollenconcentratiegebied weer, maar 

geeft een impressie van het huidige gebruik. Fouten op de kaart ter hoogte 

van Alkmaar worden hersteld. 

f. De regels voor plaatsen van lichtmasten, aanleggen van Bosschages e.d 

liggen vast in de bestemmingsplannen.  

Het patroon van Middeleeuwse dijken zal worden overgenomen op de kaart. 

Een visie op de toekomst van de MOB-complexen is verwoord in de 

Structuurvisie landelijk gebied, dit geldt tevens voor nieuwvestiging van 

bedrijven. 

 

8.  

Indiener waardeert het zeer dat de gemeente via het LOP aandacht besteedt aan het zeer 

bijzondere landschap in de gemeente. Het LOP, dat in nauwe samenwerking met de OLGB 

tot stand is gekomen, wordt onderschreven. Indiener vraagt aandacht voor enkele 

onderdelen: 

 

a. Er staat op de plankaarten een ruiterroute aangegeven tussen de polder en het duin 

ter plaatse van de grootste niet-doorsneden natuurkern van het Noord-Hollands 

Duinreservaat. Dit is niet gewenst. 

b. De genoemde zes duinrellen zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Ten oosten van de 

Herenweg is er nog geen enkele uitgevoerd. Kan de afgesproken verbetering worden 

opgenomen in het LOP. 

c. Voortgang lopende landinrichtingsprojecten: ruiling met zuidkant Herenweg moet zijn: 

ruiling met oostkant Herenweg. Bij de betrokken partners s.v.p. PWN toevoegen.  

d. Het idee voor de paardentram is niet uitgewerkt, maar er wordt een verband met de 

oude tramlijn naar Bergen aan Zee genoemd. Dit tracé is grotendeels niet meer 



toegankelijk. De vraag is of een paardentram een oplossing biedt voor de congestie 

op de weg tijdens drukke stranddagen. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de waardering die wordt uitgesproken 

a. De opmerking over de ruiterroute zal worden meegenomen bij de uitwerking van het 

project ruiterroutes. 

b. In het LOP wordt aandacht geschonken aan herstel van duinrellen. Uitvoering van de 

nog niet gerealiseerde duinrelprojecten uit de landinrichting maakt hier onderdeel van 

uit. 

c. De tekstuele correcties worden doorgevoerd. 

d. Mocht het idee van de paardentram tot een initiatief komen dan zal bij een 

tracékeuze rekening worden gehouden met de beschermde waarden van het 

duingebied. 

 

9.  

Indieners hebben een agrarisch bedrijf aan de Heereweg 208 te Schoorl en percelen in 

eigendom in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. 

Indieners melden dat de communicatie rondom het LOP een compliment verdient. Het LOP 

geeft in het algemeen een goed beeld van de kwaliteiten en kansen die aanwezig zijn in het 

landschap van Bergen. Het document is helder opgezet en ruim voorzien van goed 

beeldmateriaal. De resolutie van de digitale versie is te beperkt. 

Indiener heeft de volgende opmerkingen: 

a. Over de Harger- en Pettemerpolder wordt geschreven dat de kenmerkende openheid 

wordt bepaald doordat het landschap in gebruik is als natuurgebied. Dit is niet juist 

aangezien de polder grotendeels een agrarisch gebruik heeft. 

b. In het LOP staat bij recente ontwikkelingen dat diverse polders worden teruggegeven 

aan de natuur. Voor de Harger- en Pettemerpolder is dit te stellig geformuleerd. Het 

nieuwe Rijksbeleid geeft juist meer ruimte voor particulier en agrarisch beheer. 

c. De definitieve begrenzing van de EHS aanhouden. 

d. Bij kamperen bij de boer zoeken naar maatwerk. Landschappelijke inpassing mag de 

openheid van het gebied niet teniet doen. 

e. Graag een meer concrete uitwerking voor de overgang bebouwing buitengebied bij 

de locatie Camperduin. 

f. De prioriteit die aan het project G6 wordt gegeven is te laag. 

g. Bij de tekst op pagina 120 waarin wordt gesproken over aanvulling met een andere 

functie die past binnen het  bestemmingsplan en de structuurvisie de woorden „het 

bestemmingsplan‟ weglaten. De structuurvisie moet hier leidend zijn voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Beantwoording 

Dank voor de uitgesproken waardering. 

a. De tekst zal worden aangepast. 

b. Vooralsnog is het grootste deel van de Harger- en Pettemerpolder als EHS begrensd. 

c. Gebruikt is de versie van de EHS van april 2011, die door de provincie is verstrekt. 

d. Bij elke locatie waar kamperen bij de boer wordt toegestaan moet maatwerk worden 

geleverd.  De handreiking die het LOP geeft Een half open karakter biedt 

vakantiegangers tijdens het seizoen zicht op het aangrenzende landschap. 



e. Uitwerking van de overgangslocaties dorp – buitengebied is opgenomen als een van 

de projecten in de uitvoeringsparagraaf. 

f. Wij zien geen noodzaak om de prioritering aan te passen. 

g. De structuurvisie legt het ruimtelijk beleid vast. In het bestemmingsplan volgt de 

bestemmingsoplegging. Beide documenten zijn met elkaar verbonden. 

 

10.  

Indiener waardeert het zeer dat de gemeente via het LOP aandacht besteedt aan het zeer 

bijzondere landschap in de gemeente. Het LOP, dat in nauwe samenwerking met de OLGB 

tot stand is gekomen,  wordt onderschreven. De voorgenomen inzet op de gebieden van 

cultuurhistorie in het landschap en recreatieve routes biedt prachtige mogelijkheden om de 

gemeente zo natuur- en cultuurrijk te houden en waardes nog meer beleefbaar te maken. 

Indiener is verder blij met de aandacht voor duinrellen en vraagt om haar organisatie te 

betrekken bij verbetering van de duinrel in Harger- en Pettemerpolder. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de uitgesproken waardering. 

De uitvoering van het LOP doen wij graag in samenwerking met gebiedspartijen waaronder 

indiener. 

 

11.  

Indiener geeft in haar zienswijze aan dat het LOP voldoet aan de uitgangspunten van de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040. Verder wordt waardering uitgesproken over de 

inspanningen om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. 

Indiener heeft de volgende opmerkingen: 

a. Onder financieringsmogelijkheden van de projecten in het Uitvoeringsprogramma 

wordt veelvuldig de provincie genoemd. Vanwege de forse bezuinigingen op natuur, 

recreatie en landschap is financiering vanuit de Provincie onzeker. 

b. Er zijn verschillende initiatieven actueel, waaronder Egmond aan den Hoef Oost met 

verplaatsing sportvelden en MAG-Egmond. Indien een ontwikkeling van Egmond aan 

den Hoef Oost mogelijk zou worden gemaakt, heeft dat aanmerkelijke consequenties 

voor het landschap. Het lijkt daarom gewenst hierop in het LOP explicieter in te gaan 

en aanbevelingen mee te geven. 

c. Het verdient de aanbeveling het LOP op een aantal punten te actualiseren: Het 

Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie is vervangen door de Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie; het Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke Kwaliteit; 

de passage over de ondergrondse gasopslag. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de uitgesproken waardering. 

a. Wij hopen dat de provincie in de toekomst, ondanks de bezuinigingen, projecten ter 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit financieel kan blijven ondersteunen. 

b. De ontwikkeling Egmond aan den Hoef Oost heeft een eigen traject waarin ruimtelijke 

kwaliteit een belangrijke plek krijgt. Het LOP zal hierbij een rol spelen, onder andere 

in de analyse van landschappelijke waarden en zal tevens bouwstenen aandragen 

voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 

c. Waar nodig zal de tekst geactualiseerd worden. 

 



12.  

Indiener spreekt zijn complimenten uit en geeft aan de structuurvisie Westrand en het LOP 

goed op elkaar aansluiten. 

Indiener heeft de volgende opmerkingen: 

a. Bergen en Alkmaar werken samen aan fiets- en wandelroutes. Graag deze routes op 

kaart aangegeven. Indiener wil graag betroken worden bij het verbeteren en 

versterken van kanoroutes. 

b. Indiener is teleurgesteld over de aanwijzing van grote delen van de Sammerpolder 

als bollenconcentratiegbied en verzoekt concrete stappen op te nemen om de polder 

jaarrond aantrekkelijk te houden en door afwisseling met graslanden variatie te 

behouden. 

 

Beantwoording gemeente 

Dank voor de uitgesproken waardering 

a. De aanleg van wandel- en fietsroutes zijn projecten die reeds lopen. In het LOP 

vragen wij daarom extra aandacht voor de ruiter- en kanoverbindingen. Bij het 

verbeteren van het kanoroutenetwerk zal zeker afstemming worden gezocht met 

Alkmaar. 

b. Het bollenconcentratiegebied is aangewezen door de Provincie Noord-Holland en 

vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2014. Weidebouw blijft in het 

bollenconcentratiegebied mogelijk.  De gewaskeuze is een verantwoordelijkheid van 

de betreffende ondernemers. 

 

 

3. Wijzigingen in het Landschapsontwikkelingsplan 

 

De inspraak leidt tot de volgende wijzigingen in het plan: 

- Toevoegen IVN als betrokken partij bij project A10 uit het Uitvoeringsprogramma. 

- Fouten op de kaart Landgebruik, pag. 48, ter hoogte van Alkmaar worden 

hersteld. 

- Het patroon van Middeleeuwse dijken, zoals aangeleverd door de Stichting 

Behoud BES zal worden overgenomen op de kaart. 

- Bij de betrokken partners van de uitvoering van de landinrichtingsprojecten wordt 

PWN toegevoegd. 

- Bij de beschrijving van de Harger- en Pettemerpolder wordt aangegeven dat de 

polder grotendeels nog een agrarisch gebruik heeft. 

 

Ambtelijke wijzigingen 

- Enkele kleine tekstuele wijzigingen. 

- Actuelere informatie opgenomen over erven naar aanleiding van het verschijnen 

van de definitieve studie naar boerenerven in de binnenduinrand. 

- Informatie opgenomen over de versterking van de Hondsbossche Zeewering. 


