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Beantwoording schriftelijke vragen art. 40 Reglement van Orde Van Dam 
Limmerweg Egmond Binnen 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U heeft ons op 12 maart 2021 verzocht een aantal vragen te beantwoorden over de 
planontwikkeling van een agrarisch bloembollenbedrijf aan de Limmerweg in Egmond 
Binnen. Dit in het kader van artikel 40 van het Reglement van Orde.  
 

1. Wat is de startdatum van ontwikkelen van de visie op BPL binnen de provincie Noord-
Holland? 

De startdatum van het ontwikkelen van een visie op BPL is niet te duiden. Wel kan worden 
gesteld dat met het vaststellen van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie in 2018 door 
de provincie de basis hiervoor is gelegd. In deze leidraad worden de kernkwaliteiten in het 
landschap Noord-Kennemerland gegeven. 

2. Op welke datum is op de visie BPL een bekrachtiging uitgesproken en hoe heeft deze 
plaatsgevonden? 

De Omgevingsverordening NH2020 is op 22 oktober 2020 door de Provinciale Staten van 
Noord-Holland vastgesteld. Deze is op 17 november 2020 in werking getreden. In deze 
Omgevingsverordening is de term Bijzonder Provinciaal Landschap geïntroduceerd. Per 
gebied is aangegeven welke bijzondere kernkwaliteiten aanwezig zijn. Dit kunnen 
ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden zijn. 

3. Is de gemeente Bergen hiervan op de hoogte gesteld? 

Ja, de gemeente was hiervan op de hoogte en heeft ook een zienswijze ingediend op de 
Omgevingsverordening. 

4. Zo nee, waarom niet? 

N.v.t. 

5. Zo ja, hoe had de raad hiervan kennis kunnen nemen?  

De gemeenteraad is in kennis gesteld van de zienswijze van ons college en de 
regiogemeenten ook hebben diverse raadsleden, waaronder van uw fractie, ingesproken bij 
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de commissiebehandeling van Provinciale Staten om te pleiten tegen invoering van het 
beschermingsregime BPL.  

6. Wat is de startdatum van de ontwikkeling “van Dam”. M.a.w. vanaf wanneer is deze bij de 
gemeente Bergen bekend 

Eind 2017 is er een concreet verzoek gekomen om te verkennen of bedrijfsverplaatsing 
mogelijk is. 

7. Waarom is voor de ontwikkeling “van Dam” niet het BPL van toepassing? 

Het BPL is ook van toepassing voor de bedrijfsvestiging van de firma van Dam. Als de 
kernkwaliteiten niet worden aangetast, is een ontwikkeling onder voorwaarden mogelijk. In 
de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels opgesteld over hoe toegestane 
ontwikkelingen ingepast kunnen worden in het BPL. 

8. Is er door aanvrager / provincie / gemeente gesproken met direct aanwonenden 
(gemeente Limmen) en wat waren hiervan de resultaten? 

In februari 2019 heeft de firma van Dam de direct omwonenden en de OLGB uitgenodigd op 
de bedrijfslocatie in Heiloo om hen te informeren over de plannen en inzicht te geven in de 
bedrijfsvoering. N.a.v. hiervan heeft initiatiefnemer op 15 maart 2019 de direct omwonenden 
aan de Limmerweg 58 en Groenelaantje 3 thuis bezocht. De bewoners van Limmerweg 5 
zeiden het gesprek af. 
Op 18 november 2020 heeft initiatiefnemer het plan toegelicht tijdens de 
bestuursvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. 
Recent nog op 9 februari 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst belegd om het 
definitieve bouwplan toe te lichten aan omwonenden en genodigden van de 
Dorpsvereniging. 

De gemeente is bij alle informatieve momenten als toehoorder aanwezig geweest, alleen niet 
bij de gesprekken door initiatiefnemer bij de families thuis. De verslaglegging en 
beeldvorming over de participatie is onderdeel geweest van de besluitvorming door college 
en raad. 

De resultaten hiervan zijn meer inzicht in de ontwikkeling en een gesprek over diverse 
aspecten. Een aantal omwonenden is hiermee voldoende geïnformeerd en volgen de 
ontwikkeling met belangstelling. Enkele omwonenden zien de ontwikkeling niet zitten. 

9. Is er door aanvrager / provincie / gemeente gesproken met omwonenden welke een 
significante verandering van hun uitzicht gaan krijgen? 

Zie onder 8. 

10. Is er door aanvrager / provincie / gemeente gesproken met aanwonenden van de 
Limmerweg welke een veelvoud van landbouwverkeer gaan krijgen op deze smalle weg / 
dijk? 
 

Zie onder 8. In deze vraag zit een aanname dat er een veelvoud van het landbouwverkeer 
gaat komen op de Limmerweg. Uit het verkeeronderzoek blijkt dat de hoeveelheid 
bedrijfsgebonden vrachtverkeer op de Limmerweg afneemt als gevolg van de vestiging van 
het bedrijf. De verkeersaantrekkende werking van de planlocatie is beperkt, de Limmerweg 
kan het verkeer goed verwerken. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Leonie Kok van het team Plannen en 
Projecten via telefoonnummer 088 909 7495 . Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
21uit01399 vermelden? 
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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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