
Afdeling Bergen 
 
Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Bergen 
Postbus 175 
1860 AD  BERGEN NH 
 
Betreft: Fusielocatie Egmondse voetbalclubs Egmondia (Egmond aan 
Zee),  Zeevogels (Egmond aan den Hoef) en  Adelbert (Egmond-Binnen) 
 
Schoorl, 24 november 2015 
 
Geacht college / geachte gemeenteraad, 
 
Als afdeling Bergen van RECRON hebben wij de behoefte om onze bezwaren 
tegen het realiseren van een nieuw voetbalcomplex - in het open landschap van 
de Tijdverdrijflaan, nabij de Egmonderstraatweg - over het voetlicht te brengen. 
 
Hoewel wij begrip hebben voor de noodzaak tot samenvoeging en concentratie 
van de voetbalclubs en de lastige zoektocht zoals die de afgelopen jaren met de 
verschillende clubs is gemaakt, vinden we de beoogde locatie niet geschikt 
vanwege de aantasting van het landschap. Het is die landschappelijke waarde  
waar onze gemeente en recreatieve bedrijven het vanuit toeristisch oogpunt van 
moeten hebben. 
 
U hebt als gemeente inmiddels een verzoek bij de Provincie voor medewerking 
ingediend, ondanks dat de beoogde locatie de bestemming 
“bollenconcentratiegebied” heeft, zoals recent nog aangeduid in het vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid (medio 2013)’ van de gemeente Bergen 
evenals is bestemd in de Provinciale Structuurvisie 2040. 
 
Voor de recreatiesector is het open en cultuurhistorisch landschap in Noord-
Holland het decor waarvoor de toeristen naar N-Holland en Bergen in het 
bijzonder komen. Hier moeten we dus zuinig op zijn. De bollenvelden in het 
voorjaar zijn een specifieke en bijzondere verschijning die jaarlijks veel 
dagjesmensen trekt, maar ook ondersteunend werkt ten behoeve van het 
verblijfsrecreatieve product.  
 
RECRON Bergen vindt de locatie - als sportcomplex en naar wij hebben begrepen 
ook als transferium voor bezoekers aan Egmond aan Zee - in die zin niet passend 
en ook strijdig met de Provinciale verordening, artikel 14. Het is en blijft de 
uitdaging – en dat is ook de onderliggende doelstelling van dit artikel – om de 
oplossing te zoeken in de verstedelijkte gebieden, in plaats van in het open 
landschap tussen de verschillende Egmondse kernen. 
 
Het bollengebied vormt samen met het duinlandschap, de bossen en het 
agrarische achterland ‘het beeld’ waarvoor toeristen naar ons gebied komen. Dat 
moeten we koesteren. Een goede ruimtelijke ordening staat naar onze mening 
een oplossing op deze locatie in de weg. 
 
Wij vragen de gemeente Bergen én de Provincie N-Holland vast te houden aan 
het eerder vastgestelde ruimtelijk kader. 
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Afdeling Bergen 
 
 
Hoogachtend, 
 
Ronald Zander, voorzitter RECRON Bergen 
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