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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen inzake de RES 
 
 
Geachte heer Zwart, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u ingediende schriftelijke vragen inzake de 
RES. 
 

1. Is uw college bekend met het bericht in de Alkmaarse Courant van 30 januari 2021 met 
de titel "Boeren vrezen voor hun grond"? 

 
Antwoord: Dit bericht is bij ons bekend. 
 
2. Is uw college bekend met de bijzondere status van 'bollenconcentratiegebied' die de als 

zoekgebied aangewezen gronden in de Sammerpolder vanuit de provinciale 
omgevingsverordening hebben gekregen? 

 
Antwoord: Dit is bij ons bekend. 
 
3. Is uw college bekend met de cultuurhistorische waarde van de Sammerpolder en de 

eeuwenoude Egmondbinnenvaart met naastgelegen Monnikenpad waarmee de Abdij 
van Egmont verbonden is sinds de 10e eeuw? 

 
Antwoord: Dit is bij ons bekend. 
 
4. Is uw college bekend met de recreatieve vaarroute langs de Sammerpolder voor kano’s 

en fluiterbootjes? 
 
 Antwoord: Dit is bij ons bekend. 
 
 
5. Is uw college met de bloembollentelers van mening dat behoud, versterking en 

uitbereiding van die aangewezen bollenconcentratie-gebieden van vitaal belang zijn voor 
de instandhouding van deze bedrijfsgroep? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord: In het buitengebied komen verschillende opgaven samen. Als gemeente staan we 
voor een vitale landbouw. Gelijktijdig wordt ons een bijdrage gevraagd in de Regionale 
Energiestrategie. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het vrijgeven van de 
Sammerpolder voor het participatieproces inzake zoekgebieden voor opwekking van energie 
helpt ons om in beeld te brengen wat er mogelijk is en waar draagvlak voor is. Het is 
uiteindelijk aan uw raad om daar een finale keuze in te maken. 
 
6. Is uw college met de fractie van het CDA van mening dat juist de instandhouding van een 

levensvatbare agrarische sector in onze gemeente belangrijk is voor onze gemeente? Zo 
nee, waarom niet? 

 
Antwoord.: zie de beantwoording bij 5. 
 
7. Is uw college bereid via een antwoord op deze schriftelijk vragen te herbevestigen dat 

wanneer draagvlak van grondeigenaren in meerderheid ontbreekt de aanwijzing als 
zoekgebied voor opwekking van duurzame energie dient uit te blijven? Zo nee, waarom 
niet?  

 
Antwoord: Ons college hanteert het uitgangspunt dat draagvlak voor een zoekgebied onder 
inwoners en grondeigenaren doorslaggevend is voor de besluitvorming. Draagvlak is 
belangrijk om tot initiatieven te komen in de energietransitie. Daarom is een extra gesprek 
gevoerd met de betrokken agrariërs in het gebied. Omdat het finale besluit over de 
zoekgebieden binnen de RES uiteindelijk wordt genomen door de raad kan ons college hier 
geen uitsluitsel over geven.  
 
8. Kan uw college het bericht in diverse media bevestigen dat aanwijzing van dit 

zoekgebied is gedaan nadat uit overleg met de provincie bleek dat deze locatie naast de 
zoeklocatie langs de N9 richting Schoorl de enige locaties zijn die voor de provincie 
bespreekbaar zijn gezien de vele een stringente provinciale beschermingsregimes die in 
onze gemeente zijn 'ingetekend' 

 
Antwoord: Ja, dat kunnen wij bevestigen. Er is gedurende het RES-proces regelmatig 
afstemming geweest met de provincie om tot kansrijke opties te komen. Uit deze 
verkenningen is gebleken dat de Sammerpolder minder beperkingen kent, omdat dit gebied, 
sinds de inwerkingtreding van het provinciale Omgevingsplan in oktober vorig jaar, geen 
planologische bescherming meer geniet als weidevogelkerngebied. Daardoor is de inrichting 
van zonneweides in dit gebied kansrijker geworden. 
 
9. Is uw college met de fractie van het CDA van mening dat de ontstane commotie een 

voorbeeld is van hoe de vele provinciale beschermingsregimes die onze gemeente kent 
het samen met de inwoners oplossen van ruimtelijke vraagstukken fors bemoeilijkt? Zo 
nee, waarom niet? 

 
Antwoord: Het buitengebied van de gemeente heeft bijzondere waarden en kent 
verschillende beschermingsregimes. Dit maakt het oplossen van ruimtelijke vraagstukken 
inderdaad niet eenvoudig. 
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10. Is uw college bereid bij de provincie te pleiten voor meer maatwerk in de provinciale 

beschermingsregimes? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Ja, daartoe zijn wij bereid. Daarnaast zoeken wij regelmatig afstemming met de 
provincie om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om binnen de beschermingsregimes 
initiatieven mogelijk te maken.  
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Pieter Korstanje, beleidsmedewerker beleid 
& vastgoed van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7354. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit00699 vermelden? 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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