
  
 
 
 
 

 

 
AMENDEMENT 

 

 

AGENDAPUNTNUMMER 04. Voorstel betreft het gewijzigd vaststellen van de 
omgevingsvisie gemeente Bergen  

Onderwerp Binnenduinrand 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
11 november 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 
 
besluit: 
 
de tekst in de alinea, die gaat over de binnenduinrand op p. 33 
van het tekstvoorstel (Omgevingsvisie), aan te vullen, door, 
achter de zin: ‘De beleving van de verschillende landschappen 
naast elkaar is hier een kwaliteit’, het volgende in te voegen:  
 
“Dit gebied behoeft bijzondere bescherming. Kleinschalige 
iniatieven zijn slechts mogelijk als deze kunnen voldoen aan de 
strenge eisen van de provincie.”   
 

Toelichting Het College heeft op 25 mei 2021 raadsvragen van de VVD als 
volgt beantwoord: “Het College staat positief tegenover 
woningbouwontwikkelingen in het BPL, maar hier worden in de 
verordening van de provincie wel voorwaarden aan verbonden. 
Naast de aansluiting bij de kernkwaliteiten, stelt de provincie dat 
deze woningen gelegen moeten zijn aan een kern of lint. Dit 
vormt in veel gevallen een belemmering voor de ontwikkeling.” 
 
Dit positieve beleidsstandpunt, ten aanzien van kleinschalige 
ontwikkelingen in BPL, komt uit de voorgestelde tekst niet helder 
naar voren. In tegendeel, doordat het nergens wordt benoemd, 
zou de tekst aldus kunnen worden uitgelegd dat kleinschalige 
ontwikkelingen in BPL geheel niet mogelijk zijn.  
 
Deelgebied ‘binnenduinrand’ bestaat uit – veelal verdichte - 
lintbebouwing met een aantal kleine kernen/buurtschappen, die 
net als de grote kernen, zijn ontstaan op de strandwallen. Voor 
alle duidelijkheid, het gaat hier niet om het open poldergebied in 
de voormalige strandvlaktes en droogmakerijen:  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De provincie biedt ruimte voor kleinschalige iniatieven juist in dit 
soort gebieden in/aan het lint of kleine kern. Doordat deze 
mogelijkheid in de voorgestelde tekst niet benoemd wordt, 
ontstaat de indruk dat in het gebied ‘binnenduinrand’ geen 
enkele woning mag worden toegevoegd en de gemeente 
voortaan strenger is dan de provincie op dit punt, zélfs als het 
landschap op geen enkele wijze wordt aangetast. De 
woningnood, in combinatie met het bijzondere landschap dat 
beschermd moet worden vereist maatwerk. Het moet helder zijn 
dat de mogelijkheden die de provinciale regelgeving biedt niet 
worden uitgesloten in de Omgevingsvisie. 
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Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie Gemeentebelangen 
Mariëlla van Kranenburg 

 


