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Geachte College, geachte Raad, 

HISWA-RECRON is de brancheorganisatie voor watersport- en recreatiebedrijven. Zij vraagt naar 
aanleiding van de instemming van het college van de gemeente Bergen met het concept van de Regionale 
energiestrategie voor de regio Noord-Holland Noord én het resultaat van de verdere uitwerking van RES 
1.0 (zoals gepresenteerd op de Participatie-avond van 2 februari), uw dringende aandacht voor het 
volgende. 

Als landelijke organisatie met meer dan 2500 leden spant HISWA-RECRON zich in om een bijdrage te 
leveren aan de energietransitie. Duurzaamheid (waar onder energietranistie) is voor veel leden relevant 
en staat daarmee hoog op de agenda van onze vereniging. Ook in de regio wordt er flink aan de weg 
getimmerd en participeert zij onder andere in de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. 

HISWA-RECRON realiseert zich dat een transitie naar een volledig duurzame energievoorziening een zeer 
grote uitdaging is voor de samenleving. Ruimtelijke implicaties zullen zichtbaar zijn, maar mogelijk ook 
strijdig zijn met het behoud van bepaalde kwaliteiten van het landschap. 
Juist die ruimtelijke kwaliteit is van groot belang voor het toeristisch recreatieve bedrijfsleven, het is het 
decor waarin zij ondernemen. 

Als voorbeeld noemen wij de aanwijzing van het zoekgebied 'Sammerpoldernr. 26'. Voor de aanleg van 
een zonnepark komt hier de zo belangrijke ruimtelijke kwaliteit ernstig in het geding. Het is immers een 
prachtig open gebied met een schitterende historische wandelroute langs de Egmonder Vaart. De 
Egmonder Vaart is een van de oudste vaarten van Nederland en heeft ook bij de bouw van de Abdij van 
Egmond in 950 een belangrijke rol gespeeld als aanvoerroute voor de benodigde bouwmaterialen. De 
wandelroute is een belangrijke onderdeel van het toeristisch product. Ook ligt het het zoekgebied voor 
het zonnepark midden in het bollengebied. Hier komen in het voorjaar veel toeristen en recreanten op af 
komen om te genieten van het landschap met de prachtig bloeiende bollen. Bijkomend voordeel is dat 
het toeristisch seizoen eerder kan beginnen en daarmee wordt verlengd. 

Vrees voor aantasting van de ruimtelijke kwaliteit heeft HISWA-RECRON oók in het overige gebied rond 
Bergen, Schoorl en Groet, waar polders zijn met veel natuurwaarde. Deze gebieden zouden net als de 
Sammerpolder gevrijwaard moeten zijn om grootschalige zonnevelden aan te leggen. Door aantasting van 
de ruimtelijke kwaliteit neemt de attractiviteit van zo'n gebied enorm af. Dit zal negatieve ecomische 
gevolgen hebben voor het toeristisch recreatief bedrijfsleven in de nabije omgeving. Dit is -uiteraard-

ongewenst. 
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Tot slot: als brancheorganisatie denken wij graag met de gemeente mee in de opgaven die voortvloeien 
uit de energietransitie. Wellicht kunnen wij ondersteunen bij het vinden van locaties die meer geschikt 
zijn voor het winnen van duurzame energie en waarbij de aantasting van de ruimelijke kwaliteit het 
toeristisch recreatief product minder raakt. Daarbij denken wij aan windturbines in het open gebied, zoals 
langs de Hondbosche zeewering. 
Ook verwachten wij dat op de bedrijven zelf naar mogelijkheden gezocht kan worden. Recreatiebedrijven 
staan open om de gemeente te praten over (verdere) integratie van zonne-energie op hun bedrijven. 
Daarbij zien wij ook mogelijkheden van aardwarmte als alternatieve bron van duurzame energie, waarbij 
middels een warmtepompinstallatie gebouwen verwarmd kunnen worden. 

Met dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet, 

Gerdina Krijger 
HISWA RECRON 




