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Geachte dames en heren,

Kern van onze inspraak is dat we u vragen om meer duidelijkheid en meer zekerheid.

Voor de omgevingsvisie van Bergen hebben we vanuit LTO Noord namens de boeren en tuinders in 

deze regio een zienswijze ingediend. En tot onze teleurstelling is hier nauwelijks iets mee gedaan. De 

eerste vragen van ons: hebben jullie als gemeenteraad onze zienswijze ontvangen? En de reactie van 

het College hierop?

We weten dat de bewoners van onze regio en ook de vele toeristen ons agrarisch landschap hoog 

waarderen. Bijvoorbeeld in een groot natuuronderzoek uit 2015 van Noordhollands Dagblad en 

Landschap NH stonden de duinen op 1, de polders op 2, weilanden op 3, het strand op 4 en 

bollenvelden op 5. (bos op 8). 

De ontwikkeling van ons agrarisch landschap staat al jaren onder druk, vooral de beschikbare ruimte. 

De afgelopen 20 jaar hebben we eigenlijk alleen maar ingeleverd en is beloofde compensatiegrond 

niet ingevuld. Wethouder Valkering heeft deze zomer in vakblad Greenity aangegeven 

compensatiegrond beschikbaar te hebben. Maar wij hebben dat nog niet kunnen vinden. We zien 

wel in onze ogen een verspilling van landbouwgrond aan bijvoorbeeld het ‘Ecodorp’ en de niet goed 

genoeg werkende waterberging op het voormalige vliegveld. En dat doet pijn. Zowel vanuit het 

oogpunt van landbouw als vanuit landschap.

Wat verwacht u als gemeenteraad van Bergen van ons, de boeren en tuinders in dit gebied? 

De onzekerheid over ons landbouwgebied wordt alleen maar groter. Voetbalvelden, Regionale 

Energie Strategie, woningbouw, bos en natuurplannen. Allemaal lijken ze naar onze heel goede 

landbouwgrond te kijken. 

Stilstand is achteruitgang. En krimp heeft een ondergrens. 

We hebben jullie als gemeenteraad nodig om ons unieke en gewaardeerde buitengebied te 

beschermen. We vragen waardering terug voor continuïteit van het agrarisch landschap. Niet alleen 

warme woorden maar opgeschreven in deze omgevingsvisie. Daarvoor is duidelijkheid, zekerheid en 

ontwikkelruimte nodig. 

 Bekrachtigen en compenseren van bollengrond.

o (Voorbeeld: vastleggen functie bollengrond ten noorden van de Groeneweg en ten 

zuiden van de Nesdijk; meedenken over uitbreidinglocaties)

 Structuurversterking koppelen aan gebiedsontwikkeling.

o (Voorbeeld: waar functiewijzingen zijn voorzien een gebiedsontwikkeltraject starten 

met ruimte voor functiewijzingen, bijvoorbeeld op een deel van het vliegveld)

 Een proactieve rol gemeente/provincie in gebiedsprocessen.

o (Voorbeeld: Veel processen zijn voorspelbaar, werk daarom aan een gebiedsproces 

waarin structuurverbetering, kavelruil, grondreserveringen, bedrijfsverplaatsingen 

een plek krijgen)

 Behoud vrijheid van ondernemerschap en faciliteer de ondernemer.

o (Voorbeeld: in de omgevingsvisie wordt diverse malen een toekomstbeeld geschetst 

met nadruk op kringloop, circulair, natuur inclusief. Dat vraagt vakmanschap, tijd en 

grond.)



Leden van de gemeenteraad Bergen: het is gebleken dat we voor het behoud van ons mooie 

agrarisch gebied uw hulp nodig hebben. Dan zorgen de ondernemers dat ons open landschap 

behouden en vitaal blijft. Voor een open landschap zijn vitale agrarische bedrijven van belang. Wij 

weten dat in Bergen veel van de bedrijven een opvolger hebben. Een omgevingsvisie is bedoeld om 

hen duidelijkheid en zekerheid  te bieden. 

Laten we samen optrekken om het huidige concept van de omgevingsvisie Bergen aan te passen op 

essentiële punten. Voor een visueel, cultureel en economisch bloeiend agrarisch landschap. 

 

EINDE INSPRAAK

Achtergrondinformatie uit de zienswijze LTO Noord 

-Bekrachtigen en compenseren bollengrond 

Met het aanwijzen eind jaren tachtig van de bloembollenconcentratiegebieden is de 

uitbreidingsruimte voor de bollensector zeer beperkt. Het is daarmee van groot belang om het 

bestaande areaal te behouden. LTO Noord constateert dat bestaande bollengrond nog niet 

voldoende erkend/ beschermd wordt. Zo zijn de bestaande bollengebieden ten noorden van de 

Groeneweg en ten zuiden van de Nesdijk niet als zodanig gekwalificeerd. Wij vragen hier nadrukkelijk 

aandacht voor. Daarnaast zien wij dat de compensatie (kwalitatief en/of kwantitatief) van 

bollengrond bij ruimtelijke ontwikkelingen dikwijls niet op orde is. Voor de continuïteit van het 

bollencomplex is compensatie van bollengrond absoluut nodig indien bollengrond wordt omgezet 

naar andere functies. De Omgevingsvisie moet daar op voorsorteren door compensatielocaties voor 

bollenteelt te begrenzen. 

- Structuurversterking koppelen aan gebiedsontwikkeling 

Naast het op peil houden van het areaal aan bollengebied is het ook van belang dat de structuur van 

dit gebied op orde blijft. Te veel versnippering van gronden als gevolg van functiewijzigingen in het 

agrarisch gebied heeft grote gevolgen voor de efficiëntie van de bedrijfsvoering. LTO Noord pleit er 

daarom voor om in gebieden waarbinnen functiewijzigingen voorzien zijn 

gebiedsontwikkelingstrajecten op te starten met aandacht voor de structuurversterking van het 

agrarisch areaal. Voor het toekomstbestendig (areaal en structuur) maken van het agrarisch complex 

in uw gemeente is het van belang om nieuwe ontwikkelingsgebieden voor de bloembollenteelt aan 

te wijzen. Het belang daarvan is bij het vorige punt al benadrukt. Deze gebieden zijn in Bergen zeker 

voorradig. Als voorbeelden van kansrijke locaties draagt LTO Noord het voormalige Vliegveld Bergen, 



de omgeving Hoeverweg en de omgeving Bakkum aan. Het voormalige vliegveld, dat thans is 

begrensd als natuurgebied, is in het verleden gecultiveerd. Er hebben dus al ingrepen in 

gebied/bodem plaatsgevonden. Dit gebied kan relatief eenvoudig geschikt worden gemaakt voor de 

bloembollenteelt. Met verwijzing naar de ambitie van de provincie om onder meer door het 

ontgrenzen van bestaande natuurgebieden extra natuur in de binnenduinrand te begrenzen is het 

vliegveld een mogelijkheid voor uitbreiding van de bollensector. Voor het aanwijzen van andere 

uitbreidingsgebieden voor de bollenteelt heeft aansluiting op de bestaande begrenzing van het 

bollenconcentratiegebied de voorkeur. 

- Proactieve rol gemeente/provincie in gebiedsprocessen 

Het is helder dat de ambities van de gemeente/provincie voor het buitengebied hoog zijn. Ook LTO 

Noord en haar leden onderkennen de veranderende omstandigheden. Veel processen zijn al 

decennia gaande en zijn in dat opzicht voorspelbaar. Het is daartoe belangrijk dat er geanticipeerd 

wordt op de ruimtelijke effecten van deze ontwikkelingen. Het mag niet zo zijn, zoals eerder gesteld, 

dat de agrarische sector door gebrek aan visie en anticiperende maatregelen keer op keer het kind 

van de rekening is. LTO Noord verzoekt de gemeente en de provincie als bevoegde en leidende 

partijen daarom om proactief te handelen en de agrarische sector een prominente rol te geven in 

processen. Concreet vragen wij de gemeente en de provincie om nadrukkelijk aandacht te schenken 

aan de agrarische structuur en deze door het opstarten van één of meerdere gebiedsprocessen 

(structuurverbetering/kavelruil/grondreserveringen/bedrijfsverplaatsingen) al dan niet in relatie tot 

ruimtelijke ontwikkelingen toekomstbestendig te maken. LTO Noord benadrukt dat kavelruil en 

structuurversterking juist sturende kracht kunnen hebben bij en positieve effecten kunnen hebben 

op gebiedsprocessen. Het is wat LTO Noord betreft ook van belang dat de gemeente de regie houdt 

in gebiedsontwikkelingsprocessen. 

- Behoud vrijheid van ondernemerschap en faciliteer de ondernemer 

In de omgevingsvisie wordt voorts diverse malen een toekomstbeeld geschetst van de agrarische 

sector. De nadruk ligt daarbij op een ontwikkeling van de sector in de richting van kringloop, circulair,  

en natuurinclusieve landbouw. LTO Noord en haar leden erkennen en ondersteunen deze gewenste 

ontwikkeling vanuit onze verantwoordelijkheid en als onderdeel van de maatschappij. Wel 

benadrukken wij daarbij dat deze ontwikkelingsrichting en het ontwikkelingstempo realistisch dienen 

te zijn. LTO Noord pleit voor een inclusief-speelveld, waarbij voor elke professionele agrarische 

ondernemer die past binnen het open agrarische landschap ruimte moet zijn.


