
Sticht ing Mr. Fr i ts Zei ler, 1 Behoud Ďorpsschoon, Landschap en 
voorheen Vereniging Nieuw Bergen Leefbaarheid Bergen 

Van de gemeente Bergen (NH) 
Postbus 175 P o s t b u s : 

1860 AD Bergen (NH) ZAAKNUMMER: 

cX * ý ļ o í ^ f / ao* CL Bergen (NH), 31 mei 2014 

Betreft: Verzoek tot handhaving voor wat betreft de beplanting met houtgewassen op de 
percelen Groeneweg 28a en 30 voor zover in strijd met het vigerende bestemmingsplan. 

Geacht college, 

Op Groeneweg 30 en 28a staat beplanting van houtgewassen en vindt nog steeds dergelijke 
beplanting plaats, die in hoge mate in strijd is met het vigerende Bestemmingsplan Bergen 
Landelijk Gebied Zuid. 
Het gaat hier om twee aaneengesloten percelen van één eigenaar. 
Wij willen hierbij aanvoeren, dat genoemde beplanting in strijd is met de regelgeving van het 
vorige bestemmingsplan, met de overgangsfase naar het huidige en met het huidige 
bestemmingsplan. 

Van belang hierbij is de Oplegnotitie bij bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid als 
vastgesteld in de raad van 2 ju l i 2013. In het overzicht van wijzigingen in punt 3.10 is het 
volgende opgenomen: 
"De artikelen 3.6.1 sub e, 4.6.1 sub e en 5.6.1. (verbodsbepalingen) het verbod sub e. als 
volgt te wijzigen: 
e. het beplanten met houtgewassen van gronden, welke uitsluitend bestemd zijn voor 
agrarische functies (A-BC, A-LB en A-NO) ". 

Er is ter plaatse sprake van een tuinaanleg op grote schaal met houtgewassen - te weten 
bomen, heesters en heggen - op percelen, die in het vigerende bestemmingsplan staan 
aangeduid met A-LB (landschaps-behoud) en met N (natuur). 

Uiteraard blijven de delen - op de plankaart aangeduid met W en T op genoemde percelen -
hier buiten beschouwing. [Al zou in kort bestek o.i. gesteld moeten worden, dat de afwijking 
in de laatst genoemde bestemming - met name T - kijkend naar de huidige invulling van de 
percelen - aanzienlijk is en nog steeds in verschillende richtingen worden 'opgerekt'.] 

Genoemde beplanting is in strijd met de regelgeving in het Bestemmingsplan Bergen 
Landelijk Gebied Zuid waarin expliciete bescherming wordt geboden aan de volgende 
kwaliteiten (die evenwel eigenlijk niet los van elkaar kunnen worden gezien): 

I De openheid van het landschap, 
I I De rijke cultuurhistorie, 
I I I De natuurwaarden van het betrokken gebied. 

In de bijlage noemen we bladzijden en artikelen, waar genoemde beplanting mee in strijd is, 
al of niet begeleid door enige toelichting onzerzijds. 

ad I De openheid van het Landschap. 
De openheid van dit landschap staat garant voor unieke doorzichten, die men heeft - komend 
vanaf Alkmaar - en die een magnifiek uitzicht geeft over het eeuwenoude weidelandschap tot 
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aan de voet van de duinen. Op een substantieel deel van de Groeneweg is dat bij genoemde 
percelen door de beplanting verminderd of verdwenen en zal dit door de onherroepelijke groei 
van de houtgewassen nog meer afnemen. 

ad I I De rijke cultuurhistorie 
Behalve dat het doorzicht over het cultuurhistorisch landschap als geheel wordt aangetast, 
worden ook belangrijke elementen uit dit gebied aan het oog onttrokken. 
Het zicht op de oude molens, zoals de Bosmolen, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog enz. is 
deels verdwenen door de genoemde beplanting. 

Ad I I I . Natuurwaarden 
Het is in dit kader van belang om te weten, dat de percelen voor een substantieel deel gelegen 
zijn in een gebied grenzend aan en deels omsloten door de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en Weidevogel-gebied. 
In 2013 is een inventarisatie gehouden door het bureau Van der Goes en Groot: "Broedvogels 
In de Bergermeer, Inventarisatie 2013" (G&G-rapport 2013-24) 
Minstens 6 rode-lijst-soorten (zie ook de bijlage) komen voor in het onderzoeksgebied, waarin 
genoemde percelen centraal gelegen zijn. Voor deze soorten is het open land een stringente 
voorwaarde voor hun aanwezigheid en broedmogelijkheden. 
De beplanting met houtgewassen verbindt zeker op termijn in meerdere of mindere mate de 
alleen staande oude boomgroepen van de Karperton, de toegestane erfbeplanting van de 
naburige boerderijen en die van het voormalige vliegveld. 
Dit zal leiden tot een toename van nestgelegenheid van (vliegende) predatoren (zwarte 
kraaien, eksters, buizerds e.d.) hetgeen desastreuze gevolgen zal hebben voor de 
weidevogelpopulatie (en m.n. de rode-lij st-soorten), die toch al zo onder druk staat. 
Enkele solitaire boompjes, nu nog van gering formaat, maar wel in strijd met het genoemde 
bestemmingsplan, zullen op termijn ook voor de genoemde kraaiachtigen interessant worden 
als nestgelegenheid en uitvalsbasis richting de weidevogels. 

Wij hebben deze problematiek al vele malen bij u onder de aandacht gebracht. Hieronder treft 
u een overzicht van de stukken, die in dit kader aan u verzonden zijn: 
a. Bergen, 22 ju l i 2005, Betreft Perceel Groenweg 30; 
b. Bergen, 21 mei 2006, Betreft Groeneweg 30; 
c. Bergen, 26 juni 2006, Betreft Groeneweg 30; 
d. Bergen, 31 augustus 2006, Betreft Groeneweg 30; 
e. Bergen, 15 januari 2008, Betreft Groeneweg 30; 
f. Bergen, 15 juni 2008, Betreft Groeneweg 28a en 30. 

Nadien hebben er nog diverse gesprekken over dit onderwerp plaats gevonden tussen onze 
secretaris en de dames Quaedflieg en Verhagen. 

Tot echt concrete stappen van uw kant om in te gaan op onze impliciete verzoeken tot 
handhaving is het tot dusver niet gekomen. 
Wij willen u bij deze dan ook met klem en expliciet verzoeken om tot handhaving over te 
gaan. 

U zult begrijpen, dat wij het ditmaal - met dit breed gemotiveerde verzoek tot handhaving met 
de vele verwijzingen naar bepalingen in het vastgestelde bestemmingsplan - nu niet meer 
akkoord kunnen gaan met het maanden zo niet jaren wachten op een adequate reactie. 
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Wij verzoeken u om een zo spoedig mogelijke reactie op onze brief. Mocht uit die reactie 
onverhoopt blijken, dat u niet handhavend wenst op te treden, dan zullen wij vanzelfsprekend 
gebruik maken van de ons ten dienste staande wettelijke bezwaarmogelijkheden, dit mede 
gelet op het grote belang en de urgentie van deze kwestie. 

Hoogachtend, 
Namens de Stichting Mr. Frits Zeiler, 
voorheen Vereniging Nieuw Bergen', 

Bijgevoegd: bijlage als genoemd 

Kopie aan: 
- Gemeenteraad van Bergen 
- Stichting behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Schoorl 
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BIJLAGE (bij brief 2-6-201 inz. verzoek tot handhaving Groeneweg 28a en 30 te Bergen) 

A. Bestemmingsplan Bergen Landelijk Gebied Zuid. 
N.IMRO.0373.BPG090001andgebzui-C001 (incl. de nota van beantwoording zienswijzen 
en de geamendeerde wijzigingen zoals opgenomen in de Oplegnotitie van 2 ju l i 2013 en 
vastgesteld op dezelfde datum. 

B. Broedvogels in de Bergermeer, Inventarisatie 2013 door T. Damm en F.M. van Groen, 
Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau (G&G-rapport 2013-24) 

1. ad A.p. 15. "2.2 Rijksbeleid "(Het gaat hier om de 'krijtlijnen van de geldende beleidskaders van 
Rijk, provincie en regio' waarvan de bestemmingsplan een gemeentelijke vertaling 
dient te zijn.) 
"Hoofdpunten beleid voor landelijk gebied Bergen 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2011 
(3e) waarborgen kwaliteit leefomgeving 
(5e) behoud en versterken Ecologische Hoofdstructuur 

Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 2011 
(2e) "behoud en versterken ecologische hoofdstructuur 

Het is evident dat hier door de (niet toegestane) beplanting met ' houtgewassen' 
een belangrijke kwaliteit van de leefomgeving: de (met name genoemde) mooie 
doorzichten over het oude polderlandschap naar de duinen en cultuurhistorische 
landschapselementen verloren gaan. 
Zoals aangevoerd, zal het gebied vallend onder de Ecologische Hoofdstructuur 
ter plekke (zie kaart p. 44 )er hinder van ondervinden. 

2. ad A. p. 16 "2.3.Provincionaal en regionaal beleid" 
"Uitgangspunten voor het bestemmingsplan: 
(4e.) bescherming cultuurhistorische waarden, bestemmen natuurgebieden en 
groen 
en beschermen waarden ecologische hoofdstructuur en verbindingszone (s) 
(7e.) bescherming waarden weidevogelleefgebied. " 

Voor elementen met cultuurhistorische waarde is het vooral van belang dat ze 
aanwezig en zichtbaar zijn als beleveningselement. 
Het onzichtbaar maken daarvan doet afbreuk aan dit uitgangspunt. 
(Zie ook 4 hieronder). 
Zoals in de brief al is aangegeven staan uitbreiding van nestgelegenheid voor 
predatoren en het verminderen van de openheid van het landschap haaks op de 
bescherming van weidevogels in het weidevogelleefgebied. 

3. ad A. p. 19 "2.4. Gemeentelijk beleid, 
Structuurvisie Landelijk Gebied 2011 - 2015 " -

"De centrale koers van de structuurvisie is het behouden, versterken en herstellen van 
de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten ". 
Zie in deze onze toelichting bij 1. en 2. hierboven. 

Deze kwaliteiten worden gepreciseerd op de volgende pagina (p.20) 

"Landschappelijke kwaliteiten 
» de zichtbare ontwikkelingsgeschiedenis in het landschap; 
« de belevingselementen zoals openheid, doorzichten, duisternis en stilte; 
* de natuurlijke waarden zoals weidevogelgebieden 

Secretariaat: Buerweg 33,1861 C& BERSEN(NH), Tel. 072-5812743 - IBAN: NL93 INÔB 0008 8794 72 



Sticht ing Mr. Fr i ts Zeiler, 
voorheen Vereniging Nieuw Bergen 

2 Behoud Dorpsschoon, Landschap en 
Leefbaarheid Bergen 

Cultuurhistorische kwaliteiten 
» de aanwezige historische structuurlijnen zoals verkavelingstructuren, dijken en 

vaarten; 
» de aanwezige cultuurhistorische objecten zoals molens, stolpboerderijen en het 
« WOIl-erfgoed. 

(') 

Hoofdpunten visie landschap/cultuurhistorie 
» behouden waardevol agrarisch cultuurlandschap; 
« opheffen en tegengaan verrommeling; 
« cultuurhistorisch erfgoed beschermen en zichtbaar en beleefbaar maken. 

(-1 

Hoofdpunten visie natuur 
» (T) bij natuurontwikkeling rekening houden met de rijke cultuurhistorie van 

het gebied; 
» de bijzondere natuur in de gemeente beter zichtbaar en beleefbaar maken. 

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren, dat er door genoemde beplanting in 
ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan genoemde kwaliteiten en de hoofdpunten van 
de visies op landschap, cultuurhistorie en natuur. 
De regelgeving op dit punt (zie genoemde Oplegnotitie, genoemd in het begin van de
ze brief) is juist bedoeld om genoemde kwaliteiten enz. te beschermen. 

4. ad A. p. 21 "Landschapsontwikkelingsplan Bergen - LOP - (2011) 
Het belangrijkste doel van het LOP is het behouden, versterken en ontwikkelen van de 
landschappelijke kwaliteit en samenhang van het buitengebied van de gemeente 
Bergen. 
Hierbij vormen de verschillen tussen de duinen, de binnenduinrand en de 
polder een belangrijk uitgangspunt". 
Het is voor iedereen duidelijk, dat als er percelen in de open polder afgeschermd 
worden door heggen, boomgroepen en tuinstruiken, genoemde verschillen verloren 
gaan. 
(Dit wordt hier momenteel nog versterkt door het aanplanten van boomsoorten, die 
wel in de duinen, maar niet in de polder verwacht worden; te weten een groepje 
grove dennen op een der percelen onlangs aangeplant vlak bij de Groeneweg.). 

5. ad A. p. 22 "Cultuurhistorische Nota Bergen 2009 - 2018 
'De nota beoogt richtinggevend te zijn voor het beleid op het gebied van de nog 
aanwezige cultuurhistorische waarden i het landschap en in de dorpen'. 
» (5e aandachtspunt) "cultuur betreft het object in zijn omgeving, maar ook de 
omgeving als zodanig ". 
Als de passanten/recreanten hun omgeving - met de cultuurhistorische objecten, 
(zoals molens en bunkers uit WO II) die zich daarin bevinden en die daar al heel lang 
zichtbaar waren - niet meer of in sterk verminderde mate kunnen zien en beleven 
door het onttrekken ervan op genoemde wijze, dan is het o.i. noodzakelijk dat op er 
dit punt gehandhaafd wordt. 

6. ad A. p. 24 "2.5. Conclusie " 
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In het kader van het onderwerp van deze brief zijn de volgende punten van belang: 
"Het landelijk gebied van Bergen ligt op de overgang van de binnenduinrand naar de 
Polders. De ruimtelijke karakteristiek laat zich als volgt samenvatten: 
» relatief open polders in contrast met de meer besloten binnenduinrand; 

» overwegend agrarisch van karakter; " 

(-) 

"Kernpunten van het beleid voor dit gebied zijn: 
» behoud van de openheid van het landelijk gebied; 
» behoud en ontwikkeling van natuurlijke waarden; " 
(-) 

6. ad A. p. 27 "Bergermeer en omgeving (deelgebied 3) 
Het streven is erop gericht een doorlopend weidelandschap te creëren 
en in stand te houden tussen de duinen en de Westrand van Alkmaar. " 

7. ad A. p. 62. "Flora- en faunawet" (Uit hoofdstuk "4.5 Ecologie") 
Volgens de normstelling is hier de genoemde wet van toepassing, die "gericht is op 
bescherming van dier- en plantsoorten in hun natuurlijk leefgebied". 
We hebben hier in de nabijheid van de genoemde percelen te maken hebben met 
dieren (vogels) van de rode lijst *) dus vallend binnen de categorie "zwaar be
schermde soorten". 
Bij deze vogels geldt dan m.b.t. hun broedplaatsen; "inclusief de functionele 
omgeving om het broeden succesvol te doen zijn " 
Volgens de geschetste kaders zijn er m.b.t. de genoemde situatie geen gronden 
om in dit geval ontheffing te verlenen. 

* Voor deze rode lijst soorten verwijzen we naar de gegevens van B. 'Broedvogels in de Bergermeer, 
Inventarisatie 2013' (hieronder) 

8. ad B. . 'Broedvogels in de Bergermeer, Inventarisatie 2013' 
Inleiding. 
Dit onderzoek wordt gehouden om het effect van de boringen door TAQA 
op de broedvogels van de Bergermeer en het gebruik van het tijdelijk com-
pensatiegebied te monitoren. 
De percelen waar dit verzoek tot handhaving zich op richt liggen centraal 
in het onderzoeksgebied. 
De inventarisatie van het afgelopen jaar geeft ons het meest recente inzicht 
in verband met de soorten, die hier voorkomen; vandaar de keuze voor dit rapport. 
We hebben bekeken welke 'rode-lijst-soorten' er in de nabijheid van genoemde 
percelen gebroed hebben en hebben hier een grens van ongeveer 500 meter gehan
teerd. 
Deze broedvogels horen thuis in een open poldergebied, waar zij ruim zicht hebben. 
Bovendien hangt hun broedsucces ook af van het aantal en het soort predatoren, 
in hun omgeving. 

Binnen deze kaders is bovengenoemde grens reëel te noemen. 

Literatuur. 
Voor de criteria wat betreft het wel of niet behoren bij de rode-lijst-soorten baseren 
de auteurs van deze Inventarisatie zich op: 
"Beusekom, R. van, Huigen P., Hustings F., De Pater K., ŵ Thissen J. (red.), 
Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels, Baarn, 2005. 
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Rode Lijst soorten 
In het onderzoeksgebied horen 10 van de 54 vastgestelde broedvogels op deze lijst. 
Hiervan zijn 6 soorten afhankelijk van het open gebied en in de omgeving van de 
onderhavige percelen als broedvogel geconstateerd 

p. 43 Slobeend (kwetsbaar), 
p. 48. Kemphaan (ernstig bedreigd), 
p. 49. Grutto (gevoelig), 
p. 50. Tureluur (gevoelig), 
p. 54. Graspieper (gevoelig), 
p. 55. Gele Kwikstaart (gevoelig. 

Daarnaast broeden er ook Scholeksters en Kieviten, waarvan landelijk wordt aangegeven, dat hun 
aantallen zo sterk afhemen,zo dat zij in de gevarenzone dreigen te komen. 

Uitgaande van wat hiervoor is aangegeven over het behoud van de bijzondere natuurkwaliteiten en 
met name wat er in het Bestemmingsplan Bergen Landelijk Gebied Zuid wordt aangegeven m.b.t. 
de Flora- en faunawet (zie punt 7.), de openheid van het landschap en het behoud en beleven van de 
cultuurhistorische waarden, moet worden geconstateerd, dat door genoemde beplanting op de percelen 
Groeneweg 28a en 30 (ook bezien in de nabije en verdere toekomst) deze kwaliteiten worden 
bedreigd. 
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