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Onderwerp : 
Beantwoording schriftelijke vragen inzake biodiversiteit overgangsgebied duin 
naar polder 

 
 
geachte dames Groen-Bruschke en Krijtenburg, 
 
Wij ontvingen uw schriftelijke vragen inzake biodiversiteit overgangsgebied duin naar polder 
van 11 november jongstleden. Bijgaand vindt u de beantwoording van uw vragen. 
 
1. Wat doet de gemeente om de bossen langs de duinzoom te beschermen? 
 
Antwoord.: Het bos in de duinen zelf heeft in het Bestemmingsplan Duingebied de 
bestemming natuur. Naast de gemeentelijke bescherming maken de duinen onderdeel uit 
van het Natuurnetwerk Nederland en zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Buiten het 
duingebied heeft bos in de meeste gevallen eveneens een natuurbestemming. 
 
2. Kan de gemeente ook voorwaarden scheppen om biodiversiteit behoud of zelfs winst als 

uitganspunt te nemen bij projectontwikkelingen?  
 
Antwoord.: Bij projectontwikkelingen heeft de gemeente de mogelijkheid om voorwaarden te 
stellen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment is het beleid 
hieromtrent niet specifiek gericht op behoud of versterken van biodiversiteit. Toch zijn er 
initiatieven waarbij dit aspect wel wordt meegenomen. Bijvoorbeeld bij de realisatie van de 
nieuwe sportvoorziening in de Egmonden, waar ruimte is gevonden voor een ecologische 
verbinding vanaf de duinen. 
 
3. Ziet de gemeente mogelijkheden om alle soorten in kaart te brengen die zich nu 

bevinden in het overgangsgebied van duin naar polder? 
 
Antwoord.: Alle soorten in kaart brengen is arbeidsintensief en zeer kostbaar. De beheerders 
van het duingebied monitoren de natuurwaarden van hun eigen terreinen, waarbij ook 
aanwezige planten en dieren worden geïnventariseerd. Buiten het duingebied vindt minder 
inventarisatiewerk plaats. De gemeente zelf beheert op dit moment geen overzicht van 
aanwezige planten- en diersoorten in het overgangsgebied van duin naar polder.  
 
Initiatiefnemers van ontwikkelingen in de duinzoom of daarbuiten zijn verplicht om zelf 
aanwezige natuurwaarden in beeld te brengen voor een projectlocatie. Ook bij gemeentelijke 
initiatieven worden de natuurwaarden en effecten op soorten die bescherming genieten 
onder de Wet natuurbeheer vooraf in beeld gebracht. De Omgevingsdienst Noord-Holland 
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Noord adviseert ons daarbij. Handhaving van de Wet natuurbeheer ligt bij de provincie 
Noord-Holland.  
 
Op dit moment wordt nieuw groenbeleid opgesteld. In het groenbeleidsplan wordt onder 
andere ingegaan op het in beeld brengen en monitoren van bijzondere Flora en Fauna. De 
omvang van deze inventarisatie staat nog open. 
 
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 20uit03743 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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