


er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden 
in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden  
in plaats van uitbreiden: ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie, 
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt 
bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie 
en de eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 
betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 
openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 
dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 
categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 
kwantitatief en kwalitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 
ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter 
niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u 
neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende 
gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 
gerealiseerd, boven op de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die 
gemeente zijn gebouwd.  

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast 
Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen 
tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was 
geweest om deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de 
locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te 
weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef.  

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het 
dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 
aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020).  



Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het 
plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral 
bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg 
en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. 
Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen 
(kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De 
aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden 
rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 
toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen 
onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen worden in de 
verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie 
zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) 
mogelijk te maken.  

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat 
het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER- 
procedure noodzakelijk is. Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien 



belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een 
milieueffectrapport gemaakt.  

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 
geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben 
is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien.  

Verkeersgeluid van de N512 is op ons adres behoorlijk storend en het verbaast ons 
dan ook dat er geen geluidsonderzoek in het plan is opgenomen.  
Tevens zou de extra aansluiting van de Hogeweg op de N512 ook een aandachtspunt 
moeten zijn. Dit vanwege de kleine ongelukken en de vele bijna-ongelukken door de 
jaren heen.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 
direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 
hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig 
over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden 
in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht.  

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 
geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 
opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 
genoemd.  



In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 
met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter 
(4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter.  

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 
inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 
verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 
gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer 
controle moet komen.  

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 
ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 
Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige 
weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te 
bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden.  

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 
voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 
zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is 
het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 
Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen 
zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 



amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus 
geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of 
deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht.  

Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 
ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op 
deze locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen 
bouwen voor de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. 
Daarom moet het inbreiden op eerdergenoemde locaties zoals de st. Adelbert 
voetbalvelden.  



Geachte wethouder en betrokkenen, 

Bij toeval ontdekte ik het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 op 
ruimtelijke plannen. Een buurtbewoner merkte het op maar het was op dat moment 
niet zichtbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Sommige bewoners waren van mening dat 
het plan dus van tafel geveegd was maar op 11 november stond het er weer op.  

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden 
aan en ontbreken er noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. 
Ik maak bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en 
vraag u het plan te vernietigen om de volgende redenen: 

1. Publicatie en participatie

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u 
inzicht verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis aan huis 
courant, het is slechts als ‘Veegplan Bergen’ genoemd. Normalerwijze worden ook 
locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige belanghebbenden 
mogelijk niet op de hoogte van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen 
dienen. Deze gang van zaken is niet volgens procedure verlopen. 

2. Nut en noodzaak

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd 
bollengebied, er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het 
stedelijk gebied. Als bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het 
respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen 
vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 
woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 
waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 
noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw 
is noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie 
gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan 
Bergen’, 'Geef Egmond-binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 
woningen moeten worden gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te 
vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen 
kunnen binnenstedelijk worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat 
er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden 
in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden 
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in plaats van uitbreiden: ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie, 
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt 
bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie 
en de eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 
betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 
openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 
dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 
categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 
kwantitatief én kwantitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 
ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter 
niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u 
neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende 
gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 
gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die 
gemeente zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast 
Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen 
tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was 
geweest om deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de 
locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te 
weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het 
dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 
aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 



Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het 
plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral 
bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg 
en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. 
Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen 
(kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De 
aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden 
rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 
toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen 
onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen worden in de 
verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie 
zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) 
mogelijk te maken. 

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat 
het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-
procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien 
belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een 
milieueffectrapport gemaakt.  



Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 
geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben 
is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 
aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er 
zit geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 
direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 
hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig 
over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden 
in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 
geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 
opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 
genoemd.  



In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 
met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter 
(4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. 

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 
inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 
verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 
gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer 
controle moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 
ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 
Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige 
weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te 
bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 
voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 
zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is 
het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 
Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen 
zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 
amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus 
geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of 
deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht.  



Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 
ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op 
deze locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen 
bouwen voor de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. 
Daarom moet het inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert 
voetbalvelden. 



Geachte wethouder en betrokkenen, 

Bij toeval ontdekte ik het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 op 
ruimtelijke plannen. Een buurtbewoner merkte het op maar het was op dat moment 
niet zichtbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Sommige bewoners waren van mening dat 
het plan dus van tafel geveegd was maar op 11 november stond het er weer op.  

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden 
aan en ontbreken er noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. 
Ik maak bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en 
vraag u het plan te vernietigen om de volgende redenen: 

1. Publicatie en participatie

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u 
inzicht verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis aan huis 
courant, het is slechts als ‘Veegplan Bergen’ genoemd. Normalerwijze worden ook 
locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige belanghebbenden 
mogelijk niet op de hoogte van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen 
dienen. Deze gang van zaken is niet volgens procedure verlopen. 

2. Nut en noodzaak

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd 
bollengebied, er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het 
stedelijk gebied. Als bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het 
respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen 
vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 
woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 
waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 
noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw 
is noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie 
gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan 
Bergen’, 'Geef Egmond-binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 
woningen moeten worden gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te 
vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen 
kunnen binnenstedelijk worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat 
er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden 
in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden 
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in plaats van uitbreiden: ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie, 
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt 
bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie 
en de eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 
betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 
openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 
dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 
categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 
kwantitatief én kwantitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 
ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter 
niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u 
neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende 
gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 
gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die 
gemeente zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast 
Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen 
tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was 
geweest om deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de 
locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te 
weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het 
dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 
aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 



Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het 
plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral 
bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg 
en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. 
Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen 
(kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De 
aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden 
rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 
toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen 
onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen worden in de 
verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie 
zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) 
mogelijk te maken. 

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat 
het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-
procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien 
belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een 
milieueffectrapport gemaakt.  



Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 
geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben 
is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 
aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er 
zit geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 
direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 
hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig 
over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden 
in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 
geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 
opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 
genoemd.  



In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 
met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter 
(4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. 

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 
inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 
verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 
gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer 
controle moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 
ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 
Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige 
weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te 
bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 
voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 
zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is 
het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 
Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen 
zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 
amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus 
geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of 
deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht.  



Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 
ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op 
deze locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen 
bouwen voor de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. 
Daarom moet het inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert 
voetbalvelden. 
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bestuur dat het respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de 

burgers daar op kunnen vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van 

dit woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord 

van 2019, waarmee slechts naar politieke ambities wordt gerefereerd, en 

u toont hier niet de nut en noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan 

aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke 

woningbouw is noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het 

door de provincie gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet 

ge oe d i  het Veegpla  Berge , 'Geef Eg o d-binders de ruimte' is dat

in Egmond-Binnen circa 100 woningen moeten worden gebouwd. De 

realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 

100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk 

worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het 

stedelijk gebied kan worden gebouw moet er eerst gebouwd worden in 

binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te 

reide  i  plaats a  uit reide : La d a  der Mole , Lo atie Ta a h, 
Rabobank-locatie, Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie 

planlocaties gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u 

betaalbare woningen wilt bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. 

U hoort aan te geven welke categorie en de eventuele mengformule voor 

de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 

62.000 m2. Dit betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de 

ruimte opgaat aan openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare 

woning over. Het lijkt mij dat dit geen betaalbare woningen gaan worden 

wanneer we betaalbaar categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 

200.000 euro. Voor de noodzaak van de woningbouw neemt u de grote 

woningbouwprojecten welke worden gerealiseerd in de naastliggende 

gemeenten Heiloo (Zandzoom: 1300 woningen) en Limmen. 

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder 

Stedelijke ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de 

ontwikkeling kwantitatief én kwantitatief dient te worden onderbouwd. 



Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of 

de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet voorafgaand aan het indienen 

van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in het ontwerp 

bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo 

een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, 

bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente 

zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één 

naast Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel 

verschillen tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en 

voorzieningen) dat het beter was geweest om deze te scheiden. Mijn 

bezwaar zal zich voornamelijk richten op de locatie ten zuiden van Egmond 

Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te weinig informatie heb 

over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 

150 woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en 

toegankelijkheid van het dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee 

kroegen. De laatste zeven jaar is het aantal inwoners jaarlijks afgenomen 

met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het 

verkeer. Het plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 

meter breed en vooral bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) 

richting de dorpskern en de Hogeweg en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al 

heel druk is. Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van 

Egmond-Binnen (kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden 

de afgelopen jaren. De aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en 

heeft ter plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij de andere uitgang 

van het dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg 

Egmond Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan 

dus niet meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. 



Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie zijn onvoldoende om 

de grote toe a e a  o i ge  e  dus e o ers e  auto s  ogelijk te 
maken. 

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt 

gesteld dat het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen 

uitgebreide MER-procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu moeten kunnen worden uitgesloten en in het 

plan gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige gevolgen niet 

kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport 

gemaakt. Er zitten veel hiaten en aannames in het plan, daarom moet dus 

een uitgebreide MER-procedure worden gestart. 

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de 

toelichting geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor 

dit gebied omdat het oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en 

habitattypen uit stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet 

natuurbescherming geldt voor Natura 2000-gebieden: iedereen die kan 

weten dat zijn handelen, gelet op instandhoudingsdoelen, nadelige 

gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is verplicht deze 

handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische 

bestemmingen. Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een 

stikstofdepositieberekening gemaakt moet worden met bollengrond als 

basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal 

aan de aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog 

veel erger zijn. Er zit geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen 

van zee direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op 

circa 500 meter hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en 

Heiloo klagen regelmatig over dit geluid maar er wordt in het plan weinig 



of niets over vermeld en er worden in Egmond-Binnen geen metingen naar 

verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een 

aantal jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk 

is hoe de bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. 

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken 

over de opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond 

binnen ook is genoemd.  

In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of 

rekening gehouden met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke 

bouwlocatie en geldt (4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. 

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het 

gevaar van de inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de 

al eerder aangehaalde verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra 

verkeer is met de ambities van de gemeente om met 450 woning uit te 

breiden van toepassing dat er ook meer controle moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns 

inziens moet er ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer 

men vanaf Bakkum naar Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de 

prachtige bollenvelden in sommige weken) is de abdij die hoog boven het 

dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te bouwen vervalt dit zicht op de 

abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden 

worden voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling 

die past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op 

structuurniveau voorziet, wordt toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit 

per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de 

omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de 

kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het 

onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied



Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied 

wijzigen. Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 

omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie 

Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een 

meerderheid stemde tegen het amendement van het CDA om dit gebied 

uit deze verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij 

gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het 

verlies aan bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen 

melding gemaakt of deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit 

dient nader te worden onderzocht. 

Tot slot 

Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik 

aangetoond dat dit ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het 

zeer onverstandig is om op deze locatie een woningbouwproject van deze 

omvang te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de 

Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. Daarom 

moet het inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert 

voetbalvelden. 

Met vriendelijke groet, 
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Geachte wethouder en betrokkenen, 

Bij toeval ontdekte ik het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 op 
ruimtelijke plannen. Een buurtbewoner merkte het op maar het was op dat moment 
niet zichtbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Sommige bewoners waren van mening dat 
het plan dus van tafel geveegd was maar op 11 november stond het er weer op.  

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden 
aan en ontbreken er noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. 
Ik maak bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en 
vraag u het plan te vernietigen om de volgende redenen: 

1. Publicatie en participatie

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u 
inzicht verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis aan huis 
courant, het is slechts als ‘Veegplan Bergen’ genoemd. Normalerwijze worden ook 
locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige belanghebbenden 
mogelijk niet op de hoogte van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen 
dienen. Deze gang van zaken is niet volgens procedure verlopen. 

2. Nut en noodzaak

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd 
bollengebied, er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het 
stedelijk gebied. Als bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het 
respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen 
vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 
woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 
waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 
noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw 
is noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie 
gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan 
Bergen’, 'Geef Egmond-binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 
woningen moeten worden gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te 
vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen 
kunnen binnenstedelijk worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat 
er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden 
in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden 



in plaats van uitbreiden: ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie, 
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt 
bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie 
en de eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 
betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 
openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 
dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 
categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 
kwantitatief én kwantitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 
ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter 
niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u 
neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende 
gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 
gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die 
gemeente zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast 
Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen 
tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was 
geweest om deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de 
locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te 
weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het 
dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 
aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 



Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het 
plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral 
bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg 
en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. 
Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen 
(kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De 
aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden 
rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 
toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen 
onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen worden in de 
verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie 
zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) 
mogelijk te maken. 

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat 
het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-
procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien 
belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een 
milieueffectrapport gemaakt.  



Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 
geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben 
is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 
aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er 
zit geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 
direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 
hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig 
over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden 
in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 
geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 
opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 
genoemd.  



In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 
met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter 
(4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. 

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 
inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 
verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 
gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer 
controle moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 
ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 
Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige 
weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te 
bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 
voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 
zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is 
het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 
Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen 
zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 
amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus 
geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of 
deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht.  



Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 
ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op 
deze locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen 
bouwen voor de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. 
Daarom moet het inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert 
voetbalvelden. 



























In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, 

er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het stedelijk gebied. Als 

bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de 

provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 

woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 

waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 

noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is 

noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie gefinancierde 

o derzoek a  Atri é, o erige s iet ge oe d i  het Veegpla  Berge , 'Geef Eg o d-

binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 woningen moeten worden 

gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 

100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk worden 

gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied kan 

worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden in binnenstedelijke ruimte. Op de 

olge de lo aties is het ogelijk o  i  te reide  i  plaats a  uit reide : La d van der

Mole , Lo atie Ta a h, ‘a o a k-locatie, Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 

gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen 

maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie en de 

eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 

betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 

openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat dit 

geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 

categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 

ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 

kwantitatief én kwalitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 

ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 

ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet 

voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in 

het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo 



een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de 

honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast Egmond 

Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen tussen de drie 

locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was geweest om deze 

te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de locatie ten zuiden van 

Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te weinig informatie heb over de 

andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 woningen 

geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. Er is 

maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het aantal 

inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan 

moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral bedoeld 

voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg en de 

aansluiting met de N512. 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er 

hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen (kruising 

N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting van 

de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij 

de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg 

Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan dus niet 

meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de 

voorzieningen en de verkeerssituatie zijn onvoldoende om de grote toename van 

o i ge  e  dus e o ers e  auto s  ogelijk te ake .

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het 

niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-procedure 

noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten kunnen 



worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige 

gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport 

gemaakt.  

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 

geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 

oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 

stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 

Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 

instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is 

verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 

Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 

gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 

aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er zit 

geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 

direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 

hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over 

dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden in 

Egmond-Binnen geen metingen naar verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 

geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 

bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 

opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 

met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 

milieucategorie) een contour van 200 meter. 



6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 

inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 

verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 

gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer controle 

moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 

ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 

Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) 

is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te bouwen 

vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 

voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 

bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 

toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 

zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten 

van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk 

om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 

Echter hebben ze recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een omgevingsverordening 

waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen zuid als Bijzonder 

Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het amendement van het CDA 

om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij 

gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 

bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of deze 

gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht.  



Aan de hand van deze overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit ontwerp 

bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op deze locatie 

een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de 

Egmonders, niet ten koste van de Egmonders en de natuur. Daarom moet het inbreiden 

op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert voetbalvelden. 

Van:  @quicknet.nl> 

Verzonden: Monday, December 7, 2020 4:11:19 PM 

Aan: buurtgroepkruiskroftlimmerweg@gmail.com <buurtgroepkruiskroftlimmerweg@gmail.com> 

Onderwerp: Na versturen bezwaarschrift  

Na het versturen van het bezwaarschrift kreeg ik een mail dat ze de bijgevoegde bijlage niet konden 

openen.... 

Is dit al eerder gemeld?  

Groetjes  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 





er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden 
in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden  
in plaats van uitbreiden: ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie, 
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.  

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt 
bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie 
en de eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 
betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 
openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 
dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 
categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 
kwantitatief en kwalitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 
ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter 
niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u 
neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende 
gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 
gerealiseerd, boven op de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die 
gemeente zijn gebouwd.  

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast 
Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen 
tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was 
geweest om deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de 
locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te 
weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef.  

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het 
dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 
aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020).  



Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het 
plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral 
bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg 
en de aansluiting met de N512.  

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. 
Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen 
(kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De 
aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden 
rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 
toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen 
onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen worden in de 
verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie 
zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) 
mogelijk te maken.  

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat 
het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER- 
procedure noodzakelijk is. Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien 



belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een 
milieueffectrapport gemaakt.  

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 
geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben 
is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien.  

Verkeersgeluid van de N512 is op ons adres behoorlijk storend en het verbaast ons 
dan ook dat er geen geluidsonderzoek in het plan is opgenomen.  
Tevens zou de extra aansluiting van de Hogeweg op de N512 ook een aandachtspunt 
moeten zijn. Dit vanwege de kleine ongelukken en de vele bijna-ongelukken door de 
jaren heen.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 
direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 
hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig 
over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden 
in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht.  

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 
geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 
opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 
genoemd.  



In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 
met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter 
(4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter.  

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 
inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 
verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 
gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer 
controle moet komen.  

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 
ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 
Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige 
weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te 
bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden.  

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 
voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 
zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is 
het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 
Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen 
zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 



amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus 
geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of 
deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht.  

Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 
ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op 
deze locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen 
bouwen voor de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. 
Daarom moet het inbreiden op eerdergenoemde locaties zoals de st. Adelbert 
voetbalvelden.  







bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en vraag u het 

plan te vernietigen om de volgende redenen: 

1. Publicatie en participatie

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u 

inzicht verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis aan huis 

oura t, het is sle hts als Veegpla  Berge  ge oe d. Nor aler ijze orde  ook 
locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige belanghebbenden 

mogelijk niet op de hoogte van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen 

dienen. Deze gang van zaken is niet volgens procedure verlopen. 

2. Nut en noodzaak

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, 

er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het stedelijk gebied. Als 

bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de 

provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 

woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 

waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 

noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan.  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is 

noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie gefinancierde 

onderzoek van Atrivé, o erige s iet ge oe d i  het Veegpla  Berge , 'Geef Eg o d-

binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 woningen moeten worden 

gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 

100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk worden 

gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied kan 

worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden in binnenstedelijke ruimte. Op de 

volgende locaties is het mogelijk om in te breide  i  plaats a  uit reide : La d a  der 
Mole , Lo atie Ta a h, ‘a o a k-locatie, Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden.

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 

gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen 

maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie en de 

eventuele mengformule voor de diverse locaties zal zijn.  



De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 

betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan 

openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat dit 

geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als 

categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro.  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 

ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling 

kwantitatief én kwantitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale 

ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 

ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet 

voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in 

het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo 

een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de 

honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn gebouwd. 

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast Egmond 

Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen tussen de drie 

locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was geweest om deze 

te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de locatie ten zuiden van 

Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te weinig informatie heb over de 

andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. 

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 woningen 

geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. Er is 

maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het aantal 

inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan 

moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral bedoeld 

voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg en de 

aansluiting met de N512. 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er 

hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen (kruising 

N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting van 



de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij 

de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg 

Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan dus niet 

meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de 

voorzieningen en de verkeerssituatie zijn onvoldoende om de grote toename van 

woningen (en dus e o ers e  auto s) ogelijk te ake .

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het 

niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-procedure 

noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten kunnen 

worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige 

gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport 

gemaakt.  

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting 

geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het 

oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 

stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 

Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 

instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is 

verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 

Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 

gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 

aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er zit 

geen geluidsonderzoek in het plan.  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee 

direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter 

hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over 

dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden in 

Egmond-Binnen geen metingen naar verricht. 



Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar 

geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 

bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid.  

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de 

opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 

met de NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 

milieucategorie) een contour van 200 meter. 

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de 

inactieve gasput direct grenzend aan het plangebied en de al eerder aangehaalde 

verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 

gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer controle 

moet komen. 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er 

ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar 

Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) 

is de abdij die hoog boven het dorp uit tornt. Door direct aan de N512 te bouwen 

vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden 

voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de 

bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt 

toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door 

zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten 

van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk 

om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. 

Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 



omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen zuid 

als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het amendement 

van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid 

bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 

bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of deze 

gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht.  

Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit 

ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op deze 

locatie een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor 

de Egmonders, maar niet ten koste van de Egmonders en de natuur. Daarom moet het 

inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert voetbalvelden. 









             
                

               
     
                

                
              
       

           

               
             

                
            

          
              

   

        
               

            
              

            
              

            
  

              
        

              
              
            
          

               
 

          
            

              
             

              
 

           
        
              
               



               
            

             
               

               
               

    

      
      

   
     
     

           
            
    

               
                

     

           
           

     
  

  
   

             

               
             

       
   

       
     

      
    

     
        

               
           

              



           
 

           
              

       

           
   

           
               

             
           

             
     

            
              

            
             

      

          
       

             
          

           
            

             
           

           
               

             
    

             
             

 
               

           
              

          
           
     







U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties van het Veegplan gerealiseerd moeten 

gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven 

welke categorie en de eventuele mengformule er voor de diverse locaties zal zijn. 

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit betekend 400m2 per woning. Zelfs 

wanneer de helft van de ruimte opgaat aan openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat 

dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro. 

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de 

behoefte van de ontwikkeling kwantitatief én kwalitatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale ruimtevraag in 

beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit 

onderzoek heeft echter niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in het ontwerp 

bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt 

gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn gebouwd.

3. Diverse locaties

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast Egmond Binnen en twee buiten Egmond aan de 

Hoef). Er zijn zoveel verschillen tussen de drie locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was geweest 

om deze te scheiden. Mijn bezwaar richt zich voornamelijk op de locatie ten zuiden van Egmond Binnen omdat ik daar 

belanghebbende ben en te weinig informatie heb over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef.

4. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 extra woningen geeft een te grote belasting op de 

leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het 

aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020).

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan moet ontsloten worden door de 

Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de 

Hogeweg en de aansluiting met de N512.

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er hebben diverse grote ongelukken bij de 

andere uitgang van Egmond-Binnen (kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting 

van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In 

het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan 

dus niet meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de verkeerssituatie zijn 

onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en auto’s) mogelijk te maken. 
En dan nog niet te spreken over de ontbrekende nabijheid van openbaar vervoer als trein en bus waarbij het plan nog verder 

afgelegen ligt dan de reeds bestaande woonkern en inbrei locaties.

5. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en 

dat daarom geen uitgebreide MER-procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten 

kunnen worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden 

uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport gemaakt. 

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting geeft u slechts aan dat het geen nadelige 

gevolgen heeft voor dit gebied omdat het oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft. 

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en 

habitattypen uit stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet Natuurbescherming geldt voor Natura 2000-gebieden: 

iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan 

hebben is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. 

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. Daarom ben ik van mening dat er wel 

bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien.



Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de aangrenzende rand van het plangebied wat 

grenst aan de weg nog veel erger zijn. Er zit geen geluidsonderzoek in het plan. 

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee direct over de zuidelijke rand van Egmond-

Binnen aanvliegen op circa 500 meter hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over 

dit geluid maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden in Egmond-Binnen geen metingen naar verricht.

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. 

Niet duidelijk is hoe de bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. 

De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij 

de locatie Egmond binnen ook is genoemd. 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden met de NAM-locatie die direct grenst aan de 

mogelijke bouwlocatie. Daar geldt echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter.

6. Veiligheid

De algemene veiligheid in het plan wordt niet behandeld. Behalve het gevaar van de inactieve gasput, direct grenzend aan het 

plangebied, en de al eerder aangehaalde verkeersveiligheid in de afwikkeling van het extra verkeer is met de ambities van de 

gemeente om met 150 woningen uit te breiden van toepassing dat er ook meer controle moet komen.

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de 

N512 wanneer men vanaf Bakkum naar Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) 

is de abdij die hoog boven het dorp uit torent. Door direct aan de N512 te bouwen vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van 

de Egmonden.

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien in een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, 

wordt toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de omgeving, 

rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het 

onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden. 

8. Bollenconcentratiegebied

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 

2020, gestemd voor een omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen Zuid als Bijzonder 

Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te 

halen.) Er is dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemmingswijziging zal steunen. 

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan bollenconcentratiegebied te compenseren. 

Echter wordt er geen melding gemaakt of deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht. 

Aan de hand van deze acht overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit ontwerp bestemmingsplan zeer inconsistent is, 

en dat het zeer onverstandig is om op deze locatie een woningbouwproject te starten. 

Gemeente Bergen moet huizen bouwen vóór de Egmonders, maar niet ten koste ván de Egmonders en de natuur. Daarom moet 

het inbreiden op eerder genoemde locaties zoals de St. Adelbert voetbalvelden.

In het vertrouwen u hiermee op correcte wijze en tijdig te hebben geïnformeerd,



Met vriendelijke groet, 







zichtbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Sommige bewoners waren van mening dat het plan 
dus van tafel geveegd was maar op 11 november stond het er weer op. Waarom is het 
van ruimtelijke plannen afgehaald? Wat is er veranderd aan het plan? 

In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast Egmond 
Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen tussen de drie 
locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was geweest om 
deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de locatie ten zuiden 
van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te weinig informatie heb 
over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef.   

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden aan 
en ontbreken er noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. Ik maak 
bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en vraag u het 
plan te vernietigen om de volgende redenen: 

Publicatie en participatie 

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website 
waar u inzicht verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een 
huis aan huis courant, het is slechts als ‘Veegplan Bergen’ genoemd. 
Normalerwijze worden ook locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor 
zijn sommige belanghebbenden mogelijk niet op de hoogte van uw plan en 
hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen dienen. Deze gang van zaken is 
niet volgens procedure verlopen. Waarom zijn omwonenden niet 
geïnformeerd? Worden de Egmond-Binders ook geinformeerd over de 
kansen van dit plan? 

Leefbaarheid 

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 
woningen geeft een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid 
van het dorp. Er is maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste 
zeven jaar is het aantal inwoners jaarlijks afgenomen met 3% (van 2700 in 
2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het 
verkeer. Het plan moet ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 



meter breed en vooral bedoeld voor fietsers en landbouw voertuigen) richting 
de dorpskern en de Hogeweg en de aansluiting met de N512. Hoe denkt u 
het knelpunt van de limmerweg op te lossen en geen verkeersinfarct te 
veroorzaken in Egmond-Binnen? 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel 
druk is. Er hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van 
Egmond-Binnen (kruising N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de 
afgelopen jaren. De aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter 
plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het 
dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen 
genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan dus niet 
meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de 
voorzieningen en de verkeerssituatie zijn onvoldoende om de grote toename 
van woningen (en dus bewoners en auto’s) mogelijk te maken. Kunt u
uitleggen waarom het volgens u geen problemen oplevert? 

Milieu 

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt 
gesteld dat het niet in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen 
uitgebreide MER-procedure noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan 
gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen 
worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport 
gemaakt. Waarom krijgt het plan dan toch een vrijstelling van 
uitgebreide MER-procedure? 

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de 
toelichting geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit 
gebied omdat het oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft. Hoe komt 
u bij deze aanname? Heeft u gedacht aan de ruim 300 auto's van de 
bewoners, en de verkeersbewegingen die er in totaal bij komen? Gezien 
er geen goede OV-verbinding is zullen deze mensen zich allemaal met 
de auto gaan verplaatsen. 

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen 
uit stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming 
geldt voor Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, 
gelet op instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-
gebied kan hebben is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te 
beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische 
bestemmingen. Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een 



stikstofdepositieberekening gemaakt moet worden met bollengrond als basis 
en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal 
aan de aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog 
veel erger zijn. Waarom zit er geen geluidsonderzoek in het plan? 

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen 
van zee direct over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op 
circa 500 meter hoogte, sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en 
Heiloo klagen regelmatig over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of 
niets over vermeld en er worden in Egmond-Binnen geen metingen naar 
verricht. Heeft u ervaring met geluidsoverlast? Ik nodig u uit om een keer 
om half 6 's ochtends te komen kijken.  

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal 
jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit 
moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van CO2 
in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. In 
het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening 
gehouden met deze NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke 
bouwlocatie en geldt echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 
meter. Waarom is deze put niet meegenomen in het plan? 

Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit 

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens 
moet er ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf 
Bakkum naar Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige 
bollenvelden in sommige weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit 
toornt. Door direct aan de N512 te bouwen tot 12 meter hoogte vervalt dit 
zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden 
worden voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die 
past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau 
voorziet, wordt toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste 
gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met 
de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen 
worden gebouwd is het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand 
te houden. Hoe bent u van plan om de ruimtelijke kwaliteit te behouden? 

Nut en noodzaak 



In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd 
bollengebied, er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het 
stedelijk gebied. Als bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat 
het respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers daar 
op kunnen vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit 
woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 
2019, waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet 
de nut en noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan. Kunt u de nut en 
noodzaak ook aantonen wetende dat in de regio veel gebouwd wordt en 
Egmond Binnen zuid op een zeer ongunstige plek ligt met betrekking tot 
de infrastructuur? 

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke 
woningbouw is noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door 
de provincie gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in 
het ‘Veegplan Bergen’, 'Geef Egmond-binders de ruimte' is dat in Egmond-
Binnen circa 100 woningen moeten worden gebouwd. De realisatie dient 
gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen 
gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk worden gebouwd 
op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied kan 
worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden in binnenstedelijke ruimte. 
Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden in plaats van 
uitbreiden: Deka, ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie,
Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden. Waarom ligt er geen prioriteit bij 
de voetbalvelden? Hoe zit het met de andere inbreidingslocaties, welke 
woningbouw is inmiddels al gepland, zijn de circa 100 woningen niet al 
bijna gebouwd of in de planning? 

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie 
planlocaties gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare 
woningen wilt bouwen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te 
geven welke categorie en de eventuele mengformule voor de diverse locaties 
zal zijn. De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 
62.000 m2. Dit betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de 
ruimte opgaat aan openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare 
woning over. Het lijkt mij dat dit geen betaalbare woningen gaan worden 
wanneer we betaalbaar categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 
200.000 euro. Hoe ziet u deze inschatting? Hoe wilt u het gaan 
aanpakken? 

 Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder 
stedelijke ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de 
ontwikkeling kwantitatief én kwalititatief dient te worden onderbouwd. 
Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de 



voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 
behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet voorafgaand aan het indienen van 
dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in het ontwerp 
bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo een 
woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de 
honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn 
gebouwd. Denkt u dat dit plan kan voldoen aan de toetsing ladder 
stedelijke ontwikkeling en waarom? 

Bollenconcentratiegebied 

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied 
wijzigen. Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een 
omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-
Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde 
tegen het amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te 
halen.) Er is dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze 
bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het 
verlies aan bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen 
melding gemaakt of deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient 
nader te worden onderzocht. In de voetbalverenigingenfusie is er veel te 
doen over de compensatie van bollenvelden. Het Adelbertterrein wordt 
zelfs als compensatie gebruikt. Waarom niet meteen bestemming wonen 
van deze voetbalveldgrond maken? 

Archeologie 

Het gebied heeft archeologische waarde 3, op deze grond mogen bij de bouw van 

bouwwerken groter dan 500M2 geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm. of 

heiwerkzaamheden  plaatsvinden. Mogelijk worden appartementencomplexen en 

rijtjeshuizen gebouwd met een grotere oppervlakte dan 500m2. Gezien de zeer nabije 

locatie van de Abdij van Egmond zijn er zeer waarschijnlijk 

nog archeologische waarden aanwezig, en moet aan eerder beschreven regels 

mbt archeologische waarde worden voldaan. Hoe gaat u dit aanpakken als er wel 

betaalbare complexen moeten gebouwd worden? 

Aan de hand van deze overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit ontwerp 
bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op deze locatie 
een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de 



Egmonders, niet ten koste van de Egmonders en de natuur. Daarom moet het inbreiden 
op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert voetbalvelden.  

Tenslotte is het echt van belang om de Egmonders goed in te lichten over 
de geringe kansen van het project op zuid omdat het voor grote teleurstelling, verlies 
van vertrouwen in de overheid en verlies van stemmen voor gevestigde partijen kan 
zorgen. 

Graag ontvang ik uw reactie op deze zienswijze. 

Bij voorbaat dank, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 







              
           

  
               

         
               

    
             

         

        
              

           
              

             
              

                  
            

              
    

     
             

  

  
           

                
             

 

  
                

         

         
      

               
             
          

              
              

     

       
           

               
            



      
               

       

         

               
  

          
               

          
             

 
             

          
  

       

         

         

               
         

          
  

            

              
    

         
              

                  
             

                
       

                

       

          
 

          
           

             



           
              

  
          

          
           

  
             

              

   
                
               

 

    
                 

 

  
             
      

  
                  

  

       
               

            
           

     
                 
                  

             
        

    
                 

            
            

            
             

          

  
                 

               







               
         

            
         

             
           

            
             

                
             

               
         

          
    

     
            

        

   
   

  
    
   

  
  
  
  
  

                
           
           
         
             
             

              
         

     
             

  

               
 









In het ontwerp bestemmingsplan worden drie locaties aangegeven (één naast Egmond 
Binnen en twee buiten Egmond aan de Hoef). Er zijn zoveel verschillen tussen de drie 
locaties (denk aan milieu, verkeer en voorzieningen) dat het beter was geweest om 
deze te scheiden. Mijn bezwaar zal zich voornamelijk richten op de locatie ten zuiden 
van Egmond Binnen omdat ik daar belanghebbende ben en te weinig informatie heb 
over de andere twee locaties in Egmond aan de Hoef. Waarom is er geen apart 
bestemmingsplan gemaakt voor Egmond-Binnen zuid? 

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden aan 
en ontbreken er noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. Ik maak 
bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en vraag u het 
plan te vernietigen om de volgende redenen: 

 Publicatie en participatie 

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u inzicht 
verleent in het plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis aan huis courant, het is 
slechts als ‘Veegplan Bergen’ genoemd. Normalerwijze worden ook locaties in een
aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige belanghebbenden mogelijk niet op de hoogte 
van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen dienen. Deze gang van zaken is 
niet volgens procedure verlopen. Waarom zijn omwonenden niet geïnformeerd? Worden 
de Egmond-Binders ook geinformeerd over de kansen van dit plan? 

Leefbaarheid 

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 woningen geeft 
een te grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. Er is maar één 
kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het aantal inwoners jaarlijks 
afgenomen met 3% (van 2700 in 2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan moet 
ontsloten worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral bedoeld voor 
fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg en de aansluiting met 
de N512. Hoe denkt u het knelpunt van de limmerweg op te lossen en geen 
verkeersinfarct te veroorzaken in Egmond-Binnen? 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er 
hebben diverse grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen (kruising N512 
en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting van de 
Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse geen gescheiden rijbanen zoals wel bij de 
andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-
Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en kan dus niet meegenomen 
worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen en de 
verkeerssituatie zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en 
auto’s) mogelijk te maken. Kunt u uitleggen waarom het volgens u geen problemen
oplevert? 

Milieu 



Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het niet 
in kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-procedure 
noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten kunnen 
worden uitgesloten en in het plan gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige gevolgen 
niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport gemaakt. Waarom 
krijgt het plan dan toch een vrijstelling van uitgebreide MER-procedure? 

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting geeft u 
slechts aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het oorspronkelijk 
een agrarische bestemming heeft. Hoe komt u bij deze aanname? Heeft u gedacht aan de 
ruim 300 auto's van de bewoners, en de verkeersbewegingen die er in totaal bij 
komen? Gezien er geen goede OV-verbinding is zullen deze mensen zich allemaal met 
de auto gaan verplaatsen. 

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstelling 
voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit stikstofgevoelige delen in dit gebied. 
Volgens de wet natuurbescherming geldt voor Natura 2000-gebieden: iedereen die kan 
weten dat zijn handelen, gelet op instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 
2000-gebied kan hebben is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. Daarom 
ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening gemaakt moet 
worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de 
aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Waarom 
zit er geen geluidsonderzoek in het plan? 

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee direct 
over de zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter hoogte, 
sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over dit geluid 
maar er wordt in het plan weinig of niets over vermeld en er worden in Egmond-Binnen geen 
metingen naar verricht. Heeft u ervaring met geluidsoverlast? Ik nodig u uit om een keer 
om half 6 's ochtends te komen kijken.  

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar geleden 
een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de bodemvervuiling zich in het 
plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig 
gesproken over de opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen 
ook is genoemd. In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening 
gehouden met deze NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt 
echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. Waarom is deze put niet 
meegenomen in het plan? 

Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit 

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er ook een 
zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar Bergen rijdt. Het 
eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) is de abdij die hoog 
boven het dorp uit toornt. Door direct aan de N512 te bouwen tot 12 meter hoogte vervalt dit 
zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 



Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien 
in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de bestaande 
gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt toegestaan mits de 
ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de 
omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als 
er 150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in 
stand te houden. Hoe bent u van plan om de ruimtelijke kwaliteit te behouden? 

Nut en noodzaak 

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, er 
kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het stedelijk gebied. Als bewoner 
mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de provinciale 
afspraken en moeten de burgers daar op kunnen vertrouwen.   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit woningbouwplan 
op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, waarmee naar politieke 
ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en noodzaak van dit ontwerp 
bestemmingsplan aan. Kunt u de nut en noodzaak ook aantonen wetende dat in de regio 
veel gebouwd wordt en Egmond Binnen zuid op een zeer ongunstige plek ligt met 
betrekking tot de infrastructuur? 

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is 
noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie gefinancierde 
onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan Bergen’, 'Geef Egmond-
binders de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 woningen moeten worden gebouwd. De 
realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen 
gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk worden gebouwd op diverse 
beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er 
eerst gebouwd worden in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om 
in te breiden in plaats van uitbreiden: Deka, ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, 
Rabobank-locatie, Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden. Waarom ligt er geen prioriteit 
bij de voetbalvelden? Hoe zit het met de andere inbreidingslocaties, welke 
woningbouw is inmiddels al gepland, zijn de circa 100 woningen niet al bijna gebouwd 
of in de planning? 

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties 
gerealiseerd moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen maar 
dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie en de eventuele 
mengformule voor de diverse locaties zal zijn. De oppervlakte van de locatie ten zuiden van 
Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft 
van de ruimte opgaat aan openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning 
over. Het lijkt mij dat dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar 
categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro. Hoe ziet u deze inschatting? 
Hoe wilt u het gaan aanpakken? 

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke 
ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling kwantitatief én 
kwalititatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan 
worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet voorafgaand aan het indienen van dit 
bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat 
er in de aangrenzende gemeente Heiloo een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen 
wordt gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente 



zijn gebouwd. Denkt u dat dit plan kan voldoen aan de toetsing ladder stedelijke 
ontwikkeling en waarom? 

Bollenconcentratiegebied 

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter 
hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een omgevingsverordening waar een 
meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. 
(Een meerderheid stemde tegen het amendement van het CDA om dit gebied uit deze 
verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze 
bestemming zal wijzigen. Waarom zet u dit plan dan toch door? 

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 
bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of deze 
gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht. In de 
voetbalverenigingenfusie is er veel te doen over de compensatie van bollenvelden. Het 
Adelbertterrein wordt zelfs als compensatie gebruikt. Waarom niet meteen 
bestemming wonen van deze voetbalveldgrond maken? 

Archeologie 

Het gebied heeft archeologische waarde 3, op deze grond mogen bij de bouw van 
bouwwerken groter dan 500M2 geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm. of 
heiwerkzaamheden  plaatsvinden. Mogelijk worden appartementencomplexen en 
rijtjeshuizen gebouwd met een grotere oppervlakte dan 500m2. Gezien de zeer nabije locatie 
van de Abdij van Egmond zijn er zeer waarschijnlijk nog archeologische waarden aanwezig, 
en moet aan eerder beschreven regels mbt archeologische waarde worden voldaan. Hoe 
gaat u dit aanpakken als er wel betaalbare complexen moeten gebouwd worden? 

Aan de hand van deze overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit ontwerp 
bestemmingsplan zeer inconsistent is, en het zeer onverstandig is om op deze locatie 
een woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de 
Egmonders, niet ten koste van de Egmonders en de natuur. Daarom moet het inbreiden 
op eerder genoemde locaties zoals de st. Adelbert voetbalvelden. Waarom is er in dit 
plan niet nagedacht over de achteruitgang van infrastructuur, milieu en 
ruimtelijke kwaliteit voor de huidige bewoners, terwijl een meerderheid van de 
nieuwe bewoners waarschijnlijk van buiten Egmond zullen komen? 

Tenslotte is het echt van belang om de Egmonders goed in te lichten over 
de geringe kansen van het project op zuid omdat het voor grote teleurstelling, verlies 
van vertrouwen in de overheid en verlies van stemmen voor gevestigde partijen kan 
zorgen. 

Graag ontvang ik uw reactie op deze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 

 





Daarnaast is bodemonderzoek nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal 
jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment 
inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van CO2 in de 
aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. In het ontwerp 
bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden met deze NAM-
locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 
milieucategorie) een contour van 200 meter. Waarom is deze put niet meegenomen 
in het plan? 

Graag uw reactie en bevestiging van ontvangst. 

Vriendelijke groet, 

 





gehouden met deze NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en hier geldt 
echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. Waarom is deze put niet 
meegenomen in het plan? 

Graag uw reactie en bevestiging van ontvangst. 

Hoogachtend, 

 

 

 





Ondertussen kunnen mensen op de N512 niet veilig oversteken omdat er aaneensluitend auto's 

rijden en is de weg 'savonds een racebaan waar gemiddeld 110 km per uur wordt gereden met 

omwonenden op die 2,5 meter afstand van de weg op hun bank voor de tv zitten. Hoe denkt u 

het dat er nog meer verkeer veilig door en ten zuiden van Egmond-Binnen kan rijden? Een 

eventueel toekomstige zuidelijke ringweg lost ook dat probleem niet op en ten koste van 

hoeveel historische bollengrond en natuur ontwikkeling zal dit gehele plan uiteindelijk 

gaan? Dit gebied tussen Limmen en Egmond-Binnen is het laatste stukje dat gebied met 

landelijke weggetjes en waar we nog een enkele kievit over hebben, nu Limmen en Heiloo door 

de strandwal en tot aan het spoor huizen hebben gebouwd. Welke gevolgen heeft dit voor de 

achteruitgang van biodiversiteit? We hebben er allemaal belang bij dit juist te herstellen.  

Milieu  
Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar geleden een 

boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de bodemvervuiling zich in het 

plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig 

gesproken over de opslag van CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is 

genoemd. In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden 

met deze NAM-locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 

milieucategorie) een contour van 200 meter. Deze put dient meegenomen te worden in het 

plan evenals een geluidsonderzoek  

Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit  
In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend, daarin ontbreekt de zichtlijn vanaf de 

N512 vanaf Bakkum naar Egmond aan Zee. De abdij die hoog boven het dorp uit toornt. Door 

direct aan de N512 te bouwen tot 12 meter hoogte vervalt dit zicht op de abdij, de bakermat van 

de Egmonden.  

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien in 

een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de bestaande 

gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt toegestaan mits de 

ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de 

omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 

150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk om de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te 

houden. Hoe bent u van plan om de ruimtelijke kwaliteit te behouden?  

Nut en noodzaak    
In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, er kan 

dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het stedelijk gebied. Als bewoner mag je 

verwachten van een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de provinciale afspraken en 

moeten de burgers daar op kunnen vertrouwen.    

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit woningbouwplan op 

rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, waarmee naar politieke ambities 

wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan 

aan. Kunt u de nut en noodzaak ook aantonen wetende dat in de regio veel gebouwd wordt 



en Egmond Binnen zuid op een zeer ongunstige plek ligt met betrekking tot de 

infrastructuur?  

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is 

noodzakelijk. Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie gefinancierde 

onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan Bergen’, 'Geef Egmond-binders

de ruimte' is dat in Egmond-Binnen circa 100 woningen moeten worden gebouwd. De realisatie 

dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen gefaseerd 

bouwen. Deze woningen kunnen binnenstedelijk worden gebouwd op diverse beschikbare 

percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd 

worden in binnenstedelijke ruimte. Op de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden in 

plaats van uitbreiden: Deka, ‘Land van der Molen’, Locatie Tambach, Rabobank-locatie,

Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden. Hoe zit het met de inbreidingslocaties, welke 

woningbouw en hoeveel woningen zijn inmiddels ingepland? 

In de onderbouwing ontbreekt welke woningen er op de drie planlocaties gerealiseerd moeten 

gaan worden. U geeft alleen aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen en daarbij ontbreekt de 

categorie en de eventuele mengformule voor de diverse locaties. De oppervlakte van de locatie 

ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Hoeveel m2 per woning zijn deze 

woningen en in welke categorie valt een betaalbare woning volgens u?  

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling kwantitatief én kwalititatief dient 

te worden onderbouwd. Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of 

de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit 

onderzoek heeft na het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden en verzuimt te kijken 

naar de ontwikkelingen binnen de regio te kijken. Daarmee wordt bedoeld wat aangrenzende 

gemeenten inmiddels hebben gebouwd zoals gemeente Heiloo waar een woningbouwplan ter 

grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren 

al in die gemeente en in de gemeente Castricum zijn gebouwd. Wilt u een integrale toetsing 

ladder stedelijke uitvoeren?  

Bollenconcentratiegebied  

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter 

hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een omgevingsverordening waar een 

meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. 

(Een meerderheid stemde tegen het amendement van het CDA om dit gebied uit deze 

verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming 

zal wijzigen.   

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 

bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of deze gronden 

wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht. In de 

voetbalverenigingenfusie is er veel te doen over de compensatie van bollenvelden. Het 

Adelbertterrein wordt zelfs als compensatie gebruikt. Waarom niet meteen bestemming 

wonen van deze voetbalveldgrond maken?  



Archeologie  

Het gebied heeft archeologische waarde 3, op deze grond mogen bij de bouw van bouwwerken 

groter dan 500M2 geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm. of heiwerkzaamheden 

plaatsvinden. Mogelijk worden appartementencomplexen en rijtjeshuizen gebouwd met een 

grotere oppervlakte dan 500m2. Gezien de zeer nabije locatie van de Abdij van Egmond zijn er 

zeer waarschijnlijk nog archeologische waarden aanwezig, en moet aan eerder beschreven regels 

mbt archeologische waarde worden voldaan. Hoe gaat u dit aanpakken als er wel betaalbare 

complexen moeten gebouwd worden?  

Aan de hand van bovengenoemde argumenten maak ik bezwaar tegen een woningbouwproject 

onder Veegplan Bergen locatie Egmond Binnen zuid.  

Graag ontvang ik uw reactie, 

  

  

  





In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan geeft u een aantal onjuistheden aan en ontbreken er 

noodzakelijke onderdelen welke ik in deze brief zal benoemen. Ik maak bezwaar tegen het ontwerp 

bestemmingsplan Veegplan Bergen 2020 en vraag u het plan te vernietigen om de volgende redenen: 

Publicatie en participatie  

Zoals hierboven geschetst is het plan niet zichtbaar geweest op de website waar u inzicht verleent in het 

plan. Ook is de locatie niet gepubliceerd in een huis-aan-huis oura t, het is sle hts als Veegpla  Berge  
genoemd. Normalerwijze worden ook locaties in een aankondiging benoemd. Hierdoor zijn sommige 

belanghebbenden mogelijk niet op de hoogte van uw plan en hebben hierdoor geen bezwaar in kunnen 

dienen. Deze gang van zaken is niet volgens procedure verlopen. Waarom zijn omwonenden niet 

geïnformeerd? Worden de Egmond-Binders ook geïnformeerd over de kansen van dit plan? 

Leefbaarheid 

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 woningen geeft een te 

grote belasting op de leefbaarheid en toegankelijkheid van het dorp. Er is maar één kleine supermarkt 

e  t ee afé s. De laatste ze e  jaar is het aa tal i o ers jaarlijks afge o e  et % a  700 i  
2013 naar 2600 in 2020). 

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan moet ontsloten 

worden door de Limmerweg (B-weg 3,5 meter breed en vooral bedoeld voor fietsers 

en landbouwvoertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg en de aansluiting met de N512. Hoe 

denkt u het knelpunt van de Limmerweg op te lossen en hoe voorkomt u een verkeersinfarct in 

Egmond-Binnen? 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er hebben diverse 

grote ongelukken bij de andere uitgang van Egmond-Binnen (kruising N512 en de St Adelbertusweg) 

plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting van de Hogeweg ligt in een bocht en heeft ter plaatse 

geen gescheiden rijbanen zoals wel bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een 

toekomstige zuidelijke ringweg Egmond-Binnen genoemd maar deze is geen onderdeel van dit plan en 

kan dus niet meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen 

en de verkeerssituatie zijn onvoldoende om de grote toename van woningen (en dus bewoners en 

auto s  ogelijk te ake . Kunt u uitleggen waarom het volgens u geen problemen oplevert?

Milieu 

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het niet in 

kwetsbaar gebied gelegen is, en dat daarom geen uitgebreide MER-procedure noodzakelijk is.  Echter, 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten kunnen worden uitgesloten en in het plan 

gemotiveerd worden. Indien belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het 

plan een milieueffectrapport worden gemaakt. Waarom krijgt het plan dan toch een vrijstelling van 

uitgebreide MER-procedure? 

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting geeft u slechts 

aan dat het geen nadelige gevolgen heeft voor dit gebied omdat het oorspronkelijk een agrarische 

bestemming heeft. Hoe komt u bij deze aanname? Heeft u gedacht aan de ruim 300 auto's van de 

bewoners, en de verkeersbewegingen die er in totaal bij komen? Gezien het feit dat er geen goede 

OV-verbinding is zullen deze mensen zich allemaal met de auto gaan verplaatsen.  

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstelling voor de 

kwalificerende soorten en habitattypen uit stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet 



natuurbescherming geldt voor Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet 

op instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is verplicht 

deze handelingen achterwege te laten of te beperken.  

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. Daarom ben ik van 

mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening gemaakt moet worden op basis van 

bollengrond en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de aangrenzende rand 

van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger zijn. Waarom zit er geen geluidsonderzoek in 

het plan?  

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee direct over de 

zuidelijke rand van Egmond-Binnen aanvliegen op circa 500 meter hoogte, sommige nog lager. De 

gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over dit geluid maar er wordt in het plan weinig of 

niets over vermeld en er worden in Egmond-Binnen geen metingen naar vliegtuigoverlast verricht. Heeft 

u ervaring met geluidsoverlast? We nodigen u uit om een keer om half 6 's ochtends te komen 

luisteren. De vliegtuigen vliegen als het ware de kamer binnen.  

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar geleden een boorput 

door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de bodemvervuiling zich in het plangebied heeft 

verspreid. De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van 

CO2 in de aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. In het ontwerp 

bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden met deze NAM-locatie die direct 

grenst aan de mogelijke bouwlocatie, er geldt echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 

meter. Waarom is deze put niet meegenomen in het plan? 

Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit 

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er ook een zichtlijn 

blijven bestaan vanaf de N512 wanneer men vanaf Bakkum naar Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet 

(naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) is de abdij die hoog boven het dorp uittorent. Door 

direct aan de N512 te bouwen tot 12 meter hoogte v dit zicht op de abdij, de bakermat van de 

Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien in een 

nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar 

wijziging op structuurniveau voorziet, wordt toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten 

minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart. Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk om 

de huidige ruimtelijke kwaliteit in stand te houden. Hoe bent u van plan om de ruimtelijke kwaliteit te 

behouden? 

Nut en noodzaak   

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, er kan dus geen 

stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten het stedelijk gebied. Als bewoner mag je verwachten van 

een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers erop 

kunnen vertrouwen dat deze afspraken worden geëerbiedigd..   

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit woningbouwplan op berust. 

U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, waarmee naar politieke ambities wordt 



gerefereerd, en u toont hier niet het nut en de noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan. Kunt u 

het nut en de noodzaak ook aantonen wetende dat in de regio veel gebouwd wordt en Egmond 

Binnen zuid op een zeer ongunstige plek ligt met betrekking tot de infrastructuur? 

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is noodzakelijk. 

Een van de conclusies en adviezen van het door de provincie gefinancierde onderzoek van Atrivé, 

overigens niet ge oe d i  het Veegpla  Berge , 'Geef Eg o d-binders de ruimte' is dat in Egmond-

Binnen circa 100 woningen moeten worden gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te 

vinden. Het advies luidt daarom 100 woningen gefaseerd bouwen. Deze woningen kunnen 

binnenstedelijk worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk 

gebied kan worden gebouwd moet er eerst gebouwd worden in binnenstedelijke ruimte. Op de 

volgende locaties is het mogelijk om in te breiden in plaats va  uit reide : Deka, La d a  der Mole , 
Locatie Tambach, Rabobank-locatie, Kerklocatie en St. Adelbert voetbalvelden. Waarom ligt er geen 

prioriteit bij de voetbalvelden? Hoe zit het met de andere inbreidingslocaties, welke woningbouw is 

inmiddels al gepland, zijn de circa 100 woningen niet al bijna gebouwd of in de planning? 

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties gerealiseerd 

moeten gaan worden. U geeft aan dat u betaalbare woningen wilt bouwen maar dat is in Bergen een 

ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie en de eventuele mengformule voor de diverse 

locaties zal zijn. De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit 

betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte opgaat aan openbare voorzieningen 

blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat dit geen betaalbare woningen gaan worden 

wanneer we betaalbaar categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro. Hoe ziet u deze 

inschatting? Hoe wilt u het gaan aanpakken? 

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke ontwikkeling. In dit 

hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de ontwikkeling kwantitatief én kwalititatief dient te worden 

onderbouwd. Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de 

voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft 

echter niet voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in het 

ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo een woningbouwplan 

ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de honderden huizen die de afgelopen jaren al 

in die gemeente zijn gebouwd. Denkt u dat dit plan kan voldoen aan de toetsing ladder stedelijke 

ontwikkeling en waarom? 

Bollenconcentratiegebied 

Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter hebben ze 

recentelijk, 22 okt. 2020, gestemd voor een omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor 

locatie Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde tegen het 

amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij 

gedeputeerde staten die deze bestemming zal wijzigen.  

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan 

bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding gemaakt of deze gronden wel 

geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht. In de voetbalverenigingenfusie is 

er veel te doen over de compensatie van bollenvelden. Het Adelbertterrein wordt zelfs als 

compensatie gebruikt. Waarom niet meteen bestemming wonen van deze voetbalveldgrond maken? 

Archeologie 



Het gebied heeft archeologische waarde 3, op deze grond mogen bij de bouw van bouwwerken groter 

dan 500 m2 geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm. of heiwerkzaamheden  plaatsvinden. Mogelijk 

worden appartementencomplexen en rijtjeshuizen gebouwd met een grotere oppervlakte dan 500 m2. 

Gezien de zeer nabije locatie van de Abdij van Egmond zijn er zeer waarschijnlijk 

nog archeologische waarden aanwezig, en moet aan eerder beschreven regels 

mbt archeologische waarde worden voldaan. Hoe gaat u dit aanpakken als er wel betaalbare 

complexen moeten gebouwd worden? 

Aan de hand van deze overkoepelende argumenten hebben wij aangetoond dat dit ontwerp 

bestemmingsplan zeer inconsistent is, en dat het zeer onverstandig is om op deze locatie een 

woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de Egmonders, niet ten 

koste van de Egmonders en de natuur. Daarom moet het inbreiden op eerder genoemde locaties 

plaatsvinden zoals de st. Adelbert voetbalvelden.  

Tenslotte is het echt van belang om de Egmonders goed in te lichten over de geringe kansen van het 

project op zuid omdat het voor grote teleurstelling, verlies van vertrouwen in de overheid en verlies van 

stemmen voor gevestigde partijen kan zorgen. 

Graag ontvangen wij uw reactie op deze zienswijze. 

  

  

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 4 november 2020 constateerden wij dat het 

ontwerpbestemmingsplan "Veegplan Bergen 2020" vanaf 30 oktober 

2020 voor 6 weken ter inzage is gelegd, met de mededeling dat binnen 

deze termijn zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden. 

Gelet op de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) dienen wij de in deze brief 

opgenomen zienswijze tegen dit plan in. 

Planinhoud 

Het ontwerp bestemmingsplan betreft drie woningbouwlocaties, 

namelijk Egmond-Binnen Zuid (150 woningen) en Egmond a/d Hoef 

Noord (50) en Oost (150).  

Vooroverleg 

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 30 oktober 2020. 

De laatste concrete ambtelijke contacten over deze woningbouwlocaties 

betreft een mailwisseling van 9 februari 2018, waarin de gemeente 

aangeeft de locatie Egmond a/d Hoef oost op de lange baan te 

schuiven. Er heeft dus geen vooroverleg over het bestemmingsplan 

plaatsgevonden. Dat is niet alleen onzorgvuldig, omdat het ingaat tegen 

de afspraken die provincie en gemeente met elkaar hebben, maar is ook 

in strijd met de overlegverplichting uit artikel 3.1.1, lid 1, Besluit 

ruimtelijke ordening. Dit geldt temeer nu het niet gaat over enkele 

ondergeschikte planologische wijzigingen, maar het drie nieuwe 

woningbouwlocaties in landelijk gebied betreft. 

20ip.04389
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Zienswijze 

Algemeen 

Na bestudering van het ontwerpplan komen wij tot de conclusie dat een 

goede ruimtelijke onderbouwing ontbreekt en het niet getuigt van een  

goede ruimtelijke ordening. Het plan is een canvas en dermate 

onvolledig dat wij het ter inzage leggen van een ontwerp in dit stadium 

onzorgvuldig achten. Nu is immers al duidelijk dat het plan substantieel 

zal moeten worden aangevuld voordat het kan worden vastgesteld. Dat 

ontneemt belanghebbenden de mogelijkheid om op die punten een 

zienswijze in te dienen. Het lijkt erop dat dit canvas van een 

ontwerpplan puur ter inzage is gelegd om niet getoetst te hoeven 

worden aan de Omgevingsverordening, die twee weken later inwerking 

is getreden. In de Omgevingsverordening vallen alle drie de locaties in 

bijzonder provinciaal landschap (BPL), waardoor nieuwe (grootschalige) 

stedelijke ontwikkelingen niet zijn toegestaan (mits sprake is van groot 

openbaar belang). 

In algemene zin is dit ontwerpplan onvolledig. Op alle aspecten mist 

onderbouwing. Bovendien constateren wij dat het plan in strijd is met 

artikel 5a, 8, 15 van de PRV. Hieronder een overzicht van de 

belangrijkste aspecten: 

 Landschap en ruimtelijke kwaliteit: de waarde van landschap is

niet (volledig) meegenomen in dit plan;

 Artikel 8 PRV: In het bestemmingsplan wordt  geen

rekening gehouden met de in het plangebied

voorkomende aardkundige waarden.

 Artikel 15 PRV: het bestemmingsplan bevat geen

motivering waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de

ruimtelijke kwaliteitseis of dat de Leidraad Landschap en

Cultuurhistorie is betrokken bij de onderbouwing.

 Woningbouw: onderbouwing en invulling ontbreekt of is

onvoldoende;

 Artikel 5a PRV: regionale afspraken

 Ontsluiting: onderbouwing ontbreekt m.b.t. effecten op lokale

en provinciale wegen;

 Natuur: niet aanwezig en/of onvoldoende gemotiveerd;

 Eisen m.e.r.-beoordeling: niet voldaan aan wettelijke eisen;

 Benaming bestemmingsplan: onzorgvuldig gekozen;

 Besluit college Bergen: de provincie heeft geen

voorovereenkomst getekend.

Hieronder lichten we deze punten nader toe. 

Landschappelijke waarden en ruimtelijke kwaliteit 

Het bestemmingsplan bevat geen motivering waaruit blijkt dat rekening 

gehouden is met de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Er wordt 

niet voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen zoals neergelegd in 

artikel 15 van de PRV. 

In het ontwerpbestemmingsplan is de occupatiegeschiedenis en het 

ontstaan van de bebouwing van de ‘Egmonden’ beschreven. De kwaliteit 

van het landschap is buiten beschouwing gelaten.  
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Wetende dat deze locaties in de Omgevingsverordening zijn aangeduid 

als bijzonder provinciaal landschap (BPL), maakt het buiten 

beschouwing laten van dit aspect het plan eenzijdig en onvolledig.  

Een deel van het plangebied is deels (locatie Egmond aan den Hoef 

Oost) in aardkundig waardevol gebied (artikel 8 en kaart 10 PRV) 

gelegen. In het bestemmingsplan wordt er geen rekening gehouden met 

de in het plangebied voorkomende aardkundige waarden. 

Woningbouw 

Wij streven naar een goede samenwerking tussen gemeenten, waarbij 

woningbouwplannen in een vroeg stadium besproken worden. Het doel 

hiervan is om een zorgvuldige afweging te maken vanuit verschillende 

belangen en deze vervolgens regionaal af te stemmen. Naast dat het 

plan niet voldoet aan artikel 5a van de PRV en artikel 2 van de 

Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen, biedt het ook geen inzicht in de totstandkoming en 

invulling van deze locaties om woningbouw te realiseren. 

In het bestemmingsplan ontbreekt het volledig aan een ruimtelijke 

analyse van de locaties en een onderbouwing waarom juist hier 

woningbouw zou moeten plaatsvinden. De onderbouwing van de Ladder 

van duurzame verstedelijking geeft hier geen antwoord op. Bovendien 

geeft de planbeschrijving geen helder beeld van het kwalitatieve 

woningbouwprogramma van de locaties. Er wordt geen inzicht gegeven 

in hoe de woongebieden er mogelijk uit gaan zien. 

Ontsluiting 

Het plan geeft onvoldoende onderbouwing om aan te nemen dat de 

additionele verkeerstoename leiden tot (ontsluitings)problemen op het 

lokale of provinciale wegennet.  

Voor de locaties wordt verwezen naar een directe ligging aan een 

provinciale weg (N521 en N511) en dat deze het verkeer goed kunnen 

afwikkelen. Hiervoor ontbreekt een onderbouwing. Daarnaast wordt 

gesteld dat aftakking op provinciale wegen geen vereiste is voor de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Zonder nieuwe aansluitingen 

op de provinciale wegen komt het verkeer dus door de dorpen via de 

bestaande aansluitingen de provinciale weg op. Of deze aansluitingen 

voldoende capaciteit hebben of leiden tot knelpunten wordt niet 

beschreven of onderbouwd.  

Ten slotte geldt voor alle locaties dat er ten aanzien van verkeer alleen 

wordt gesproken over autobereikbaarheid en parkeernormen. 

Bereikbaarheid van voorzieningen per fiets, voet of OV wordt nergens 

genoemd.  

Kortom te weinig informatie om het echt te kunnen beoordelen en vrij 

ongeloofwaardig dat dit allemaal zou kunnen zonder aanpassingen van 

infrastructuur of nieuwe aansluitingen op provinciale wegen. 
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Natuurnetwerk Nederland 

De in het ontwerpbestemmingsplan mogelijk gemaakte 

woningbouwlocaties zijn weliswaar niet gelegen in het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), maar zij liggen wel in de directe nabijheid daarvan. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld 

of de ontwikkelingen aanvaardbaar zijn gelet op de ligging nabij NNN. 

Dat is ten onrechte niet gedaan. 

Natuurwetgeving 

In de toelichting op het ontwerp wordt opgemerkt dat de op grond van 

de Wet natuurbescherming (Wnb) benodigde onderzoeken nog moeten 

plaatsvinden. Ook dit getuigt er weer van dat het ontwerp niet klaar is 

om in procedure te gaan. De vereiste onderzoeken ontbreken immers.  

Het ontbreken van de onderzoeken ten aanzien van soorten-

bescherming kan niet worden ondervangen door het opnemen van een 

voorwaardelijke verplichting. De conclusie ten aanzien van de in de 

nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden dat het veronderstelde 

bestaande en toegestane agrarisch gebruik niet tot een hogere 

depositie leidt, is voorbarig en niet onderbouwd. De conclusie dat 

natuurwetgeving geen belemmering vormt voor het planvoornemen, is 

ongegrond en voorbarig. 

Onvoldoende gemotiveerd is of voor het plan al dan niet een passende 

beoordeling moet worden gemaakt. Gelet op artikel 7.2a, eerste lid, Wet 

natuurbescherming, is daarmee evenmin voldoende gemotiveerd dat 

het plan niet m.e.r.-plichtig is.  

Wettelijke eisen m.e.r.-beoordeling 

De omvang van de voorgenomen ontwikkelingen is kleiner dan de 

drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling (2000 woningen of 100 ha). 

Op basis daarvan zou op zich volstaan kunnen worden met een 

zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

In de onderstaande toelichting in de paragraaf uit het 

ontwerpbestemmingsplan wordt terecht geconstateerd dat in dat geval 

de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling in beschouwing moeten worden genomen 

worden. Deze omstandigheden betreffen (1) de kenmerken van het 

project, (2) de plaats van het project en (3) de kenmerken van de 

potentiële effecten.  

Het plan moet expliciet getoetst worden aan deze criteria. Het 

ontwerpplan is dit onvoldoende verwerkt en daarmee voldoet de m.e.r.-

beoordeling niet aan de eisen die de wet en jurisprudentie daar aan 

stellen. Ordentelijk onderzoek met een duidelijke conclusie ontbreekt. 

Benaming bestemmingsplan: Veegplan 

De benaming van het ontwerpbestemmingsplan achten wij 

onzorgvuldig gekozen. Met een Veegplan worden immers doorgaans 

verschillende kleinschalige verzoeken voor een aanpassing van het 

bestemmingsplan tegelijkertijd behandeld.  
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Dit uit een oogpunt van efficiëntie. In dit geval gaat het niet om 

verschillende kleinschalige verzoeken, maar het mogelijk maken van 

drie woningbouwlocaties, die elk een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

betreffen. De gekozen naam dekt dus niet de lading van het 

ontwerpbestemmingsplan. Daarmee bestaat het risico dat 

belanghebbenden op het verkeerde been worden gezet en mogelijk ten 

onrechte geen aanleiding zien om een zienswijze tegen het plan in te 

dienen.  

College besluit: tekenen voorovereenkomst grondeigenaren 

Op 27 oktober 2020 heeft het college van Bergen besloten om dit 

ontwerp ter visie te leggen indien en nadat van alle betrokken 

grondeigenaren bijgaande voorovereenkomst ondertekend is 

ontvangen. Perceel EMD02C 2473, aan de zuidkant van Egmond-Binnen 

Zuid, is eigendom van de provincie Noord-Holland en wordt beheerd 

door PWN. Wij en PWN zijn niet bekend met deze overeenkomst. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande brengen wij zienswijzen naar voren omtrent 

het ontwerp van het bestemmingsplan "Veegplan Bergen 2020". Het 

ontwerpplan ontbreekt aan een goede ruimtelijke onderbouwing en is in 

strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Wij verzoeken u de 

het bestemmingsplanprocedure, vanwege de vele en grote 

onvolkomenheden en het onjuiste proces, te beëindigen.  

Indien het vastgestelde bestemmingsplan niet in overeenstemming is 

met de verordening, dan zullen wij een reactieve aanwijzing conform 

artikel 3.8 lid 6, gelezen in verbinding met artikel 4.2, van de Wro 

overwegen.  

Wij gaan ervanuit dat deze bestemmingsplanprocedure wordt 

stopgezet. Mocht dit niet het geval zijn dan ontvangen wij graag de 

door u vastgestelde Nota van Antwoord en het concept-raadsvoorstel. 

Graag ontvangen wij de documenten tijdig, zodat een provinciale 

reactie opgenomen kan worden bij stukken van het raadsvoorstel.  

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 





verkeersbewegingen die er in totaal bij komen? Gezien er geen goede OV-
verbinding is zullen deze mensen zich allemaal met de auto gaan verplaatsen. 

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is 
verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Waarom is deze wet 
niet in acht genomen? 

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. 
Daarom ben ik van mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening 
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. Waarom 
heeft u de stikstofdepositie niet serieus onderzocht alvorens een plan in te 
dienen?  

Daarnaast is bodemonderzoek nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal 
jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment 
inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van CO2 in de 
aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. In het ontwerp 
bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden met deze NAM-
locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 
milieucategorie) een contour van 200 meter. Waarom is deze put niet meegenomen 
in het plan? 

Graag uw reactie en bevestiging van ontvangst. 

Met vriendelijke groeten, 

 





               
            

              
               

               
              

                 
              

                
                 

              
               

              
                
              
              

               
               

                
                 

                
                 

              
               

               
                
                  

             
               
 

             
             

               
                

                
             

                
             

             
              
       

                   
              

                
                

 

 



     

                
               

               
               

              
                
 

            
            
    

              

           
     

              

             

           

          

     

    
  

   
 

   
  

  

 

  
  

   

  

                
            

               
               

          
         

 



    

                  
             

             
                    

                
               
                  

               
                 

                
               

              
              
        

            
                

                 
                

                  
             

                 
             

             
               

                
             
             
       

      

              
                

              
                 
              

             
               

             
               

                  
                

             

 



            
             

           
       

   

           
            

             
             

             
            

             
            
              
             

             
              

            
                

                 
               

              
                

               
   

                
           

  

             
               

               
          

                
             

            
      

        

               
              

             
               

                 
   

 







geïnformeerd? 

2. Nut en noodzaak

In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als beschermd bollengebied, er 
bewoner mag je verwachten van een degelijk bestuur dat het respect heeft voor de provinci

In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van dit woningbouwpla
politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en noodzaak van dit ontwerp
de regio veel gebouwd wordt? 

De vraag naar woningbouw bestaat in Egmond-Binnen. Binnenstedelijke woningbouw is noo
gefinancierde onderzoek van Atrivé, overigens niet genoemd in het ‘Veegplan Bergen’, 'Gee
worden gebouwd. De realisatie dient gespreid tot 2030 plaats te vinden. Het advies luidt daa
worden gebouwd op diverse beschikbare percelen. Voordat er buiten het stedelijk gebied ka
de volgende locaties is het mogelijk om in te breiden in plaats van uitbreiden: ‘Land van der 
voetbalvelden. Waarom ligt er geen prioriteit bij de voetbalvelden? 

U laat in de onderbouwing ook niet zien wat voor woningen er op de drie planlocaties gerea
maar dat is in Bergen een ruim begrip. U hoort aan te geven welke categorie en de eventue

De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 62.000 m2. Dit beteke
voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt mij dat dit geen betaalbar
2 dus tot circa 200.000 euro. Hoe ziet u deze inschatting? Hoe wilt u het gaan aanpakken? 

Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst aan de Ladder stedelijke ontwikkeli
kwalititatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de regionale ruimtevraag in beeld is, kan
actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet voorafgaand aan het indienen va
bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo een woningbouwpla
die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn gebouwd. Denkt u dat dit plan kan voldoen aa

3. Leefbaarheid

De kern Egmond Binnen bestaat uit 1100 woningen. Het toevoegen van 150 woningen geef



maar één kleine supermarkt en twee kroegen. De laatste zeven jaar is het aantal inwoners j

Er is in het plan ook weinig onderbouwing over de afwikkeling van het verkeer. Het plan moe
voor fietsers en landbouw voertuigen) richting de dorpskern en de Hogeweg en de aansluitin
verkeersinfarct te veroorzaken in Egmond-Binnen? 

Voor deze laatste ontsluiting geldt dat dit een provinciale weg is die nu al heel druk is. Er he
N512 en de St Adelbertusweg) plaatsgevonden de afgelopen jaren. De aansluiting van de H
bij de andere uitgang van het dorp. In het plan wordt een toekomstige zuidelijke ringweg Eg
meegenomen worden in de verkeersafwikkeling van het plan. Conclusie: de voorzieningen e
dus bewoners en auto’s) mogelijk te maken. Hoe ziet u dit? Kunt u uitleggen waarom het vo

4. Milieu

Aan het plan is een MER- beoordelingsbesluit toegevoegd. Daarin wordt gesteld dat het nie
noodzakelijk is.  Echter, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten kunnen word
gevolgen niet kunnen worden uitgesloten moet bij het plan een milieueffectrapport gemaakt.

Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-2000 gebied en in de toelichting geeft 
oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft. 

Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstelling 
gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor Natura 2000-gebieden: iedereen die 
voor een Natura 2000-gebied kan hebben is verplicht deze handelingen achterwege te laten

Daarnaast zijn er veel verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. Daaro
gemaakt moet worden met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal aan de aangrenz
geen geluidsonderzoek in het plan. 

Geluid van vliegtuigen op deze locatie is erg storend. De vliegtuigen komen van zee direct o  



sommigen nog lager. De gemeenten Castricum en Heiloo klagen regelmatig over dit geluid 
Binnen geen metingen naar verricht. 

Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal jaar geleden e
in het plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment inactief maar er wordt regelm
Egmond binnen ook is genoemd. In het ontwerp bestemmingsplan wordt geen melding gem
mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 milieucategorie) een contour van 200 meter. 

5. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit

In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen getekend maar mijns inziens moet er ook ee
rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de prachtige bollenvelden in sommige weken) is de abdij d
zicht op de abdij, de bakermat van de Egmonden. 

Volgens artikel 6.9 van de Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien 
bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt toegestaan m  
inbedding in de omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de kwaliteitsk
ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.  

6. Bollenconcentratiegebied

 Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter 
waar een meerderheid stemde voor locatie Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal L
gebied uit deze verordening te halen.) Er is dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten d

Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het verlies aan bollen
gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden onderzocht. 

Aan de hand van deze overkoepelende argumenten heb ik aangetoond dat dit ontwerp bestemmingsp
woningbouwproject te starten. Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de Egmonders, niet ten ko
genoemde locaties zoals de st. Adelbert voetbalvelden. 



Tenslotte is het echt van belang om de Egmonders goed in te lichten over de geringe kansen van het 
overheid en verlies van stemmen voor gevestigde partijen kan zorgen". 

********************************************************************************************************************

Voorts wil ik de volgende zorgen onder de aandacht brengen in relatie tot het Veegplan Bergen. 

- Hoe gaat u waarborgen dat de betaalbare woningen exclusief terecht komen bij de Egmond-Binders 

-In het Veegplan wordt beargumenteerd dat er geen consequenties blijken voor de structuurvisie van het Rijk. Di   

 Namelijk: 

150 woningen erbij betekenen 1290 verkeersbewegingen per dag erbij. Een groot deel ervan zal niet a
Limmerwerg en de Zanddijk gaan op weg naar Limmen of aansluiting zoekend naar de Kennemerstra
gemaakt voor zoveel verkeer en hebben een grote recreatieve waarde (veel fietsers, mensen met paa
natuurlijke landschap (duinen, bollenvelden en weilanden) . Ook deze waarde moet worden meegenom
recreanten wegblijven omdat deze wegen te druk worden? Dit lijkt mij dus wel in strijd met de structuu
en cultuurhistorische waarden binnen het plangebied.Een rondweg rond Egmond-Binnen is hiervoor g

- Hoe verhoudt het gasloos bouwen zich tot de gasopslagplaats in het perceel ernaast? In het plan lee   
woningen hiernaast. 

-Aansluiting van de nieuwe wijk zou volgens het Veegplan op het bestaande rioleringsnetwerk moeten
problemen veroorzaken. Ik merk dit persoonlijk als zodra er veel regen valt de rioleringsputten de hoev

Graag ontvang ik uw reactie op deze zienswijze, vragen en opmerkingen 

Met vriendeljke groeten, 
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[Bericht is afgebroken]  Hele bericht weergeven 

BeantwoordenDoorsturen





milieueffectrapport gemaakt. Waarom krijgt het plan dan toch een vrijstelling van 
uitgebreide MER-procedure? Het plangebied ligt op enkele meters van een Natura-
2000 gebied en in de toelichting geeft u slechts aan dat het geen nadelige gevolgen 
heeft voor dit gebied omdat het oorspronkelijk een agrarische bestemming heeft. Welke 
berekeningen liggen hier aan de grondslag van deze aanname? Bedenk dat ruim 
300 auto's van de bewoners en de verkeersbewegingen die er in totaal bij komen ook 
impact hebben op het milieu. Gezien er geen goede OV-verbinding is zullen deze 
mensen zich allemaal met de auto gaan verplaatsen. 

4. Stikstof. Het neerdalen van stikstof zal negatieve effecten hebben op de
instandhoudingsdoelstelling voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit 
stikstofgevoelige delen in dit gebied. Volgens de wet natuurbescherming geldt voor 
Natura 2000-gebieden: iedereen die kan weten dat zijn handelen, gelet op 
instandhoudingsdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben is 
verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Daarnaast zijn er veel 
verschillen tussen de verschillende agrarische bestemmingen. Daarom zijn wij van 
mening dat er wel bijvoorbeeld een stikstofdepositieberekening gemaakt moet worden 
met bollengrond als basis en niet grazende koeien. 

5. Geluid. Verkeersgeluid van de N512 is op mijn adres al behoorlijk storend, het zal
aan de aangrenzende rand van het plangebied wat grenst aan de weg nog veel erger 
zijn. Waarom zit er geen geluidsonderzoek in het plan? Is de 
gemeente voornemens om een geluidswal langs de N512 te bouwen om te 
voldoen aan de huidige strenge eisen van de Wet Geluidshinder? 

6. Bodem. Bodemonderzoek is nodig omdat er aan de oostkant van het plan een aantal
jaar geleden een boorput door de NAM is aangelegd. Niet duidelijk is hoe de 
bodemvervuiling zich in het plangebied heeft verspreid. De boorput is op dit moment 
inactief maar er wordt regelmatig gesproken over de opslag van CO2 in de 
aardgasvelden waarbij de locatie Egmond binnen ook is genoemd. In het ontwerp 
bestemmingsplan wordt geen melding gemaakt of rekening gehouden met deze NAM-
locatie die direct grenst aan de mogelijke bouwlocatie en geldt echter (4.1 
milieucategorie) een contour van 200 meter. Waarom is deze put niet meegenomen 
in het plan? 

7. Zichtlijnen en ruimtelijke kwaliteit. In het plan zijn richting de abdij twee zichtlijnen
getekend maar mijns inziens moet er ook een zichtlijn blijven bestaan vanaf de N512 
wanneer men vanaf Bakkum naar Bergen rijdt. Het eerste wat je ziet (naast de 
prachtige bollenvelden in sommige weken) is de abdij die hoog boven het dorp uit 
toornt. Door direct aan de N512 te bouwen tot 12 meter hoogte vervalt dit zicht op de 
abdij, de bakermat van de Egmonden. Volgens artikel 6.9 van de 
Omgevingsverordening kan onder voorwaarden worden voorzien in een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die past binnen de bestaande 
gebiedsidentiteit, maar wijziging op structuurniveau voorziet, wordt toegestaan mits de 
ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding in de 
omgeving, rekeninghoudend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. 



Echter, als er 150 woningen worden gebouwd is het onmogelijk om de huidige 
ruimtelijke kwaliteit in stand te houden. Hoe denkt de gemeente de ruimtelijke 
kwaliteit te behouden op deze locatie? 

8. Nut en noodzaak. In de provinciale verordening zijn de gebieden aangewezen als
beschermd bollengebied, er kan dus geen stedelijke ontwikkeling plaatsvinden buiten 
het stedelijk gebied. Als bewonerw mogen wij verwachten van een degelijk bestuur dat 
het respect heeft voor de provinciale afspraken en moeten de burgers daar op kunnen 
vertrouwen. In de toelichting toont u op geen enkele wijze aan waar de noodzaak van 
dit woningbouwplan op rust. U verwijst slechts naar het formatieakkoord van 2019, 
waarmee naar politieke ambities wordt gerefereerd, en u toont hier niet de nut en 
noodzaak van dit ontwerp bestemmingsplan aan. Kunt u de nut en noodzaak ook 
aantonen wetende dat in de regio veel gebouwd wordt en Egmond Binnen zuid op 
een zeer ongunstige plek ligt met betrekking tot de infrastructuur? 

9. Betaalbaar? In het Veegplan Bergen 2020 laat de gemeente niet zien wat voor
woningen er op de drie planlocaties gerealiseerd moeten gaan worden. Het plan 
beweert dat er betaalbare woningen komen maar dat is in Bergen een ruim begrip. U 
hoort aan te geven welke categorie en de eventuele mengformule voor de diverse 
locaties zal zijn. De oppervlakte van de locatie ten zuiden van Egmond Binnen is circa 
62.000 m2. Dit betekend 400m2 per woning. Zelfs wanneer de helft van de ruimte 
opgaat aan openbare voorzieningen blijft er 200m2 per betaalbare woning over. Het lijkt 
ons dat dit geen betaalbare woningen gaan worden wanneer we betaalbaar 
categoriseren als categorie 1 en 2 dus tot circa 200.000 euro. Hoeveel woningen 
bouwt de gemeente in de categorie tot circa 200.000 euro? Hoeveel moet de 
gemeente investeren om het bouwplan voor betaalbare woningen rendabel te 
maken? 

10. Regionale afstemming. Volgens uw toelichting dient het plan te worden getoetst
aan de Ladder stedelijke ontwikkeling. In dit hoofdstuk schrijft u dat de behoefte van de 
ontwikkeling kwantitatief én kwalititatief dient te worden onderbouwd. Wanneer de 
regionale ruimtevraag in beeld is, kan worden beoordeeld of de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Dit onderzoek heeft echter niet 
voorafgaand aan het indienen van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. En u neemt in 
het ontwerp bestemmingsplan niet mee dat er in de aangrenzende gemeente Heiloo 
een woningbouwplan ter grootte van 1300 huizen wordt gerealiseerd, bovenop de 
honderden huizen die de afgelopen jaren al in die gemeente zijn gebouwd. Denkt u dat 
dit plan kan voldoen aan de toetsing ladder stedelijke ontwikkeling en waarom? 

11. Bollenconcentratiegebied. Gedeputeerde staten moeten de begrenzing van
bollenconcentratiegebied wijzigen. Echter hebben ze dat recentelijk, 22 okt. 2020, 
gestemd voor een omgevingsverordening waar een meerderheid stemde voor locatie 
Egmond-Binnen zuid als Bijzonder Provinciaal Landschap. (Een meerderheid stemde 
tegen het amendement van het CDA om dit gebied uit deze verordening te halen.) Er is 
dus geen meerderheid bij gedeputeerde staten die deze bestemming zal 
wijzigen. Daarnaast stelt u in het plan dat er reeds gronden zijn aangekocht om het 



verlies aan bollenconcentratiegebied te compenseren. Echter wordt geen melding 
gemaakt of deze gronden wel geschikt zijn voor bollenteelt. Dit dient nader te worden 
onderzocht. In de voetbalverenigingenfusie is er veel te doen over de compensatie van 
bollenvelden. Het Adelbertterrein wordt zelfs als compensatie gebruikt. Waarom niet 
meteen bestemming wonen van deze voetbalveldgrond maken? 

Wij vinden het zeer onverstandig om op deze locatie een woningbouwproject te starten. 
Gemeente Bergen moet huizen bouwen voor de Egmonders, niet ten koste van de 
Egmonders en de natuur. Daarom moet het inbreiden op eerder genoemde locaties 
zoals de st. Adelbert voetbalvelden.  

Tenslotte is het echt van belang om de Egmonders goed in te lichten over 
de geringe kansen van het project op zuid omdat het voor grote teleurstelling, verlies 
van vertrouwen in de overheid en verlies van stemmen voor gevestigde partijen kan 
zorgen. 

Graag ontvangen wij uw reactie op deze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

Email: .com 

Tel:  









worden gecompenseerd.". 

Hier wil ik op reageren en opmerken dat dit, zeker voor primaire watergangen, niet zonder 

ingrijpende inrichtingsmaatregelen buiten de begrenzing van de planlocaties te compenseren 

is. Zoals het er staat worden indrukken en - verwachtingen gewekt. Te veel ruimte voor 

eigen interpretatie zou voorkomen kunnen worden. Van belang is dat de waterhuishouding 

in het bestemmingsplan/ Veegplan met een passend abstractieniveau wordt omschreven, 

met de intentie om in samenwerking met de stakeholders, de deeluitwerkingen binnen de 

geldende beleidskaders van een nadere invulling en detaillering te voorzien. 

Kunt u de tekst hierop aanpassen? 

Tevens wil ik er voor de mogelijke verdere uitwerking na vaststelling op wijzen dat het 

hoogheemraadschap in een vroegtijdig stadium betrokken wil worden bij de 

(deel)uitwerkingen. In de binnenduinrand is het voorts niet ondenkbaar dat ter motivatie 

van het 'Stand Still' principe en het waterneutraal bouwen bijvoorbeeld ook nader onderzoek 

en onderbouwing nodig is voor bijvoorbeeld de effecten van de ontwikkelingen op het 

grondwater en de grondwaterstromingen. Wellicht ten overvloede om te benoemen dat er 

voor de uiteindelijke realisatie na het volledige uitwerkingsproces, naast een 

omgevingsvergunning, ook een watervergunning van het hoogheemraadschap nodig is. 

Tot slot; Graag verneem ik van u hoe u voornemens bent deze waterparagraaf verder 

compleet te maken en hoe u wenst hier nadere invulling aan te geven, zodat de 

waterbelangen in een vroegtijdig stadium voldoende geborgd blijven. Desgewenst kan voor 

de verdere duiding van de waterparagraaf nader contact met mij worden opgenomen, ik ben 

vanzelfsprekend bereid om u hierover te adviseren. 

Hiermee vertrouw ik er op u van een passende zienswijze te hebben voorzien. 

Hoogachtend en 

Met vriendelijke groet, 

 
Regioadviseur  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

Afdeling Watersystemen, Cluster Kennis & Ontwikkeling 

Stationsweg 136, 1703 WC te Heerhugowaard 

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 

t. (072)

m. +31 

e. @hhnk.nl 
w. www.hhnk.nl

 Is het echt nodig om deze e-mail te printen? Denk Groen!



Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij. 
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met 
ons op of kijk op onze website.














