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Betreft:

Omvang bloembollenconcentratiegebied gemeente Bergen

Geacht College, geachte heer Valkering, geachte leden van de raad,
LTO Noord en KAVB volgen met zorg de ruimtelijke ontwikkelingen en ambities van de gemeente
Bergen waar dit raakt aan de omvang het bloembollenconcentratiegebied. Om die reden willen wij het
volgende onder uw aandacht brengen.
De begrenzing van het bloembollenconcentratiegebied in de gemeente Bergen is in het verleden
vastgelegd na een (maatschappelijke) discussie over het omzetten van grasland in bollengrond. De
contramal van het bloembollenconcentratiegebied is in de ruimtelijke plannen van de overheid
jarenlang gekenschetst als 'consolideringsgebied'. Het geeft aan dat het bestaande grondgebruik buiten
de bloembollengebieden gehandhaafd moest blijven. Hoewel de benaming 'consolideringsgebied'
inmiddels is losgelaten betekent dit niet dat er meer ruimte is gekomen voor de bloembollenteelt. In
tegendeel. Nog altijd is een uitbreiding van de bloembollenbedrijven buiten het bloembollen
concentratiegebied niet mogelijk. Deze situatie is naar onze mening, zeker met het oog op de
ontwikkelingen in het ruimtelijke krachtenveld, niet meer gerechtvaardigd. Reden waarom LTO Noord
en KAVB de oproep doen aan de gemeente Bergen om de omvang van het bollenconcentratiegebied
intact te houden door het verlies aan areaal bloembollengrond te compenseren.
Deze oproep is juist nu van belang. Het areaal bloembollengrond in de gemeente Bergen staat onder
druk. Niet alleen als gevolg van natuurontwikkeling in de binnenduinrand, en de extra ambitie van de
provincie NoordHolland om 400 ha extra natuur in de binnenduinrand te realiseren, maar ook door
ruimtelijke claims zoals het beoogde voetbalcomplex en de woningbouwontwikkeling in de gemeente.
Een belangrijk deel van deze beoogde ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien op bloembollengrond.
Veelal eersteklas bollengronden die niet eenvoudig vervangbaar zijn. Het betreft ook een
bloembollengebied waar ondernemers en overheid miljoenen euro's geïnvesteerd hebben in de aanleg
van een wateraanvoersysteem om tegemoet te komen aan de wensen van natuur (tegengaan
verdroging duingebied) en toch te borgen dat voldoende water van goede kwaliteit voor de
bloembollenteelt beschikbaar is.
Als deze geschetste ruimtelijke ontwikkelingen worden ingevuld zonder dat het verlies aan
bloembollenareaal in de regio wordt gecompenseerd, dan zal het areaal bloembollenteelt in Bergen
door een 'ondergrens' zakken waardoor de continuïteit vaneen (economisch) duurzame
bloembollenteelt wordt bemoeilijkt.
Voor LTO Noord en KAVB staat echter buiten kijf dat de van oudsher in de gemeente aanwezige
bloembollensector perspectief moet blijven houden. Dat betekent dat wij alleen kunnen instemmen
met een functiewijziging van bloembollengrond als de omvang van deze functiewijziging binnen de
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gemeente gecompenseerd wordt. Niet alleen in omvang maar ook in kwaliteit. En wel zodanig dat
compensatie bij een beoogde functiewijziging direct beschikbaar is en is meegekoppeld in hetzelfde
ruimtelijke plan.
Naast het bedrijfseconomisch belang is het van oudsher in de regio Noord-Kennemerland gevestigde
bloembollencomplex ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang. De landschappelijke samenhang
tussen duinen, binnenduinrand en polders en het hierdoor ontstane landschap hoort bij deze regio,
wordt gewaardeerd en moet gekoesterd worden. Deze waardering blijkt onder meer uit 'Het grote
Natuuronderzoek van Noord-Holland (een initiatief van Landschap Noord-Holland en de regionale
dagbladen). Een ruime meerderheid van de bewoners in Noord-Kennemerland ziet de overgang van
duinen, bloembollen in de binnenduinrand en polders als 'typische Noord-Hollandse natuur'. Dit
beeldbepalende landschap verdient het daarom om ontwikkelingsperspectief te behouden.
Om redenen hierboven genoemd, verzoeken wij de gemeente om te anticiperen op compensatie van
het verlies van bloembollenareaal als toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden ingevuld. Dat
vereist niet alleen inzicht maar ook bestuurlijke durf om buiten de bestaande lijntjes te kleuren. Om
compensatie te kunnen realiseren zal namelijk uitbreidingsruimte voor de bollenteelt gerealiseerd
moeten worden op plaatsen waar dat thans nog niet is toegestaan. Anticiperen betekent ook dat tijdig
moet worden gestart met het realiseren van compensatiemogelijkheden om op het moment van
daadwerkelijke functiewijzigingen direct bloembollengrond beschikbaar te hebben in een kwaliteit die
daarvoor verlangd wordt. Een korte en lange termijnplanning is hiervoor een noodzaak.
Gekoppeld aan de compensatieverplichting is het ook van belang om oog te hebben voor de agrarische
structuur. Het compenseren van bloembollengrond dient waar nodig en mogelijk plaats te vinden
aansluitend aan het bestaande bloembollengebied. Daarbij moet ook worden beoordeeld in hoeverre
de combinatie van functiewijziging met compensatie de bedrijfsstructuur van individuele bedrijven
ondermijnt. Als dit laatste het geval is dan dient een herschikking van een bedrijf (of bedrijven) binnen
het bollenconcentratiegebied naar onze mening tot de mogelijkheden behoren.
Met verwijzing naar het voorgaande verzoeken wij de gemeente Bergen om, samen met ons, een plan
op te stellen en uit te werken om bij beoogde functiewijzigingen van bloembollengronden het verlies
aan bloembollenareaal te kunnen compenseren, waarbij tegelijkertijd wordt gekeken naar het
verbeteren van de agrarische structuur.
Wij zijn graag bereid deze oproep in een gesprek nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Mart Brouwer de Koning,

Cornel van Schagen,

Voomtter

Voorzitter

LTO Noord-afdeling

KAVB Kring

Kennemerland

Kennemerland-Zaanstreek
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Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben signalen ontvangen dat bijgaand schrijven u niet heeft bereikt.
Deze brief is wel door onze Repro-afdeling op 2 1 december 2020 verzonden maar blijkbaar is er
ergens iets misgegaan.
Daarom sturen wij u deze brief hierbij nogmaals met het verzoek deze bij het College en de
gemeenteraad te bezorgen.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn van Diesen
Regio-assistent team West LTO Noord
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