Reactienota op basis van inspraakbijeenkomsten van 17 respectievelijk 24
februari 2021
In deze reactienota worden de opmerkingen zoveel mogelijk gebundeld en van antwoord voorzien:

1. Bewegen in het park
a. Het plaatsen van meer (picknick) bankjes wordt op prijs gesteld.
b. Het aanbrengen van schommels voor jongeren en ouderen.
c. Het ontwikkelen van natuurspeeltuinen met natuurspeeltoestellen voor verschillende
leeftijdsgroepen.
Antwoord:
De gemeente vindt het van belang dat er meer aandacht is voor bewegen in het park en dat
daar voorzieningen voor worden aangebracht. De aanleg van natuurspeeltuinen kunnen
hierbij een belangrijke rol spelen. Het samenbrengen van jong en oud staat hierbij op de
voorgrond.

2. Schaduwplekken
a. Schaduwplekken voor dieren zoals schapen en koeien in het kader van dierenwelzijn. Dit is
een wettelijke plicht van de gemeente.
Antwoord: deze problematiek speelt voornamelijk in het buitengebied en dit plan beperkt
zich tot de kernen.
b. Open weidevogelgebieden zijn gebieden voor weidevogels en deze vinden hoge bomen niet
prettig
Antwoord: bovenstaande is juist. Indien beplanting wordt gerealiseerd moet dit op locaties
plaatsvinden waarbij geen problemen ontstaan met weidevogels.
c. Schaduw door bomen is milieutechnisch het beste.
Antwoord: het planten van bomen heeft een groot effect op schaduwwerking en wordt door
de gemeente gestimuleerd. Het ontwikkelen van koeltegebieden met groen staat hierbij
voorop. In hoeverre het mogelijk is om maximale schaduwing mogelijk te maken hangt af
van de locatie in relatie tot de boomgrootte
d. In het centrum grotere overkappingen plaatsen. In plaats van luifels en parasols.
Antwoord: het toestaan van overkappingen in het centrum valt binnen de
beleidsverantwoordelijkheid van ruimtelijke ordening en is niet een onderwerp dat thuis
hoort in het groenbeleidsplan.

3. Biodiversiteit
a. Maaien rondom bomen leidt tot beschadigingen aan de bomen. Indien kruiden blijven
bestaan is er minder kans op beschadigingen.
Antwoord: het voorkomen van beschadigen van de bomenstam willen wij voorkomen. Een
oplossing hiervoor is de frequentie rondom het maaien van bomen te verminderen. Hierbij
wordt bekeken of het maaien langs bomen beperkt kan worden tot éénmaal per jaar
rondom de stam waarbij een halve meter vanaf de stam wordt vrijgehouden van het
intensieve gazonmaaien. Dit heeft ook positieve effecten op de biodiversiteit. In het lange
kruidengras kunnen insecten voedsel- en schuilmogelijkheden vinden. Wel zal het beeld van
gazons met bomen met dit maairegime veranderen.
b. Schapen begrazen ook zojuist bloeiende planten en kunnen niet tot wasdom komen.
Gemiste kans voor insecten.
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Antwoord: het begrazen met schapen heeft tot gevolg dat er verschraling optreedt en heeft
een cultuurhistorische- en beeldbepalende functie. Door delen extensiever te begrazen
kunnen meer kruiden in bloei komen wat een positief effect heeft op het insectenleven.
Door monitoring wordt bezien wat de beste methode van schapenbegrazing is.
Implementeren van fruitbomen en bessenstruiken in het bomenplantplan.
Antwoord: de mogelijkheid om fruitbomen en bessenstruiken aan te brengen in het
openbare groen is afhankelijk van de locatie. In plantsoenen is dit mogelijk, echter niet langs
straten en wegen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor een
voedselbos.
Liever maaien na half juli zodat de bloemen kunnen blijven staan.
Antwoord: er wordt éénmaal tot twee maal gemaaid per jaar. Dit is afhankelijk van de
locatie. Op sommige delen is het noodzakelijk twee maal te maaien voor de veiligheid. Ook
vindt er sneller verschraling plaats wat een gunstige invloed heeft op de biodiversiteit. Op
delen die éénmaal gemaaid worden vindt dit altijd plaats na half juli.
Biodiversiteit is verscheidenheid. Daarnaast wordt er zonering in het maaien aangebracht
waardoor delen later worden gemaaid.
Antwoord: door het planten van bomen en heesters te variëren alsmede diversiteit in het
maaien wordt ecologische verbetering en, daaruit voortvloeiend verscheidenheid,
nagestreefd.
Er wordt aandacht gevraagd voorandere organismen dan bijen en vlinders, bijvoorbeeld
korstmossen op bomen.
Antwoord: op bomen zijn tal van organismen aanwezig en deze willen we graag behouden.
Wel moeten er soms bomen gekapt worden als er zwammen en schimmels op de bomen
aanwezig zijn
Kogendijk graag opnieuw inzaaien met bijenlint.
Antwoord: de noodzaak van het inzaaien van deze locatie wordt afgewogen met andere
locaties en is afhankelijk van de ecologische potentie die deze locatie biedt.

4. Neerslag en wateropslag
a. Bestaande parkeerplekken heel graag vervangen door grastegels.
Antwoord: vergroening van parkeerplaatsen kan een optie zijn. Op parkeervakken zelf
zinvol als er overdag voldoende lichttoetreding is (grastegels of rasters met gras). Dit is
afhankelijk van de locatie.
b. Weeg mee dat bij kappen ook veel opgeslagen water verloren gaat.
Antwoord: kappen van bomen is soms helaas noodzakelijk bij ziekte, stormschade en bij
herinrichting en nieuwbouw. Door herplant van nieuwe bomen zal bij de groei opnieuw
water worden vastgehouden
c. Wadi’s zijn een goede manier om water af te voeren maar niet om water vast te houden.
Antwoord: bij wadi’s gaat het om vertraagde afvoer van water. Hierdoor hebben bomen,
heesters en andere beplanting meer mogelijkheden om water op te nemen en zodoende
verdroging tegen te gaan. Daarnaast kunnen wadi’s bijdragen aan een verhoging van de
biodiversiteit.
d. Sommige bomen hebben tapwortels dus minder last voor tegels.
Antwoord: we houden rekening met de eigenschappen van specifieke bomen in relatie
tot de standplaats zoals bestrating, plantsoen en bermen.
e. Bij parkeerplaatsen bomen planten. Is dat een mogelijkheid?
Antwoord: het is van belang om parkeerplaats te omzomen met groen of bomen op de
parkeerplaats aan te brengen. De mogelijkheden hiertoe hangen af van de locatie.
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Water kan door middel van kratten ook onder de verharding worden opgevangen en
vertraagd worden afgegeven.
Antwoord: de verschillende maatregelen om water vertraagd af te voeren wordt per
locatie bekeken. Het aanbrengen van kratten is hiervan een goed voorbeeld.
g. Sommige bomen lenen zich beter voor parkeerplaatsen dan andere.
Antwoord: bomen die op parkeerplaatsen worden gebruikt dienen geen overlast te
geven door overmatige afval van vruchtlichamen en dienen zo weinig mogelijk de
bestrating op te drukken. Een goede plantinrichting is bij het laatste een belangrijke
voorwaarde.
5. Fruit plukken in de wijk
a. Voedselbos of voedselbosrand is educatief en goed. Aan het eind van het Zakedijkje staan
struiken met vruchten voor jam.
Antwoord: wij onderschrijven het belang van een voedselbos voor educatie en gezondheid
en sluiten hierbij aan op het beleid van de rijkoverheid. Ook voor jongeren is het belangrijk
om in aanraking te komen met gezond voedsel wat lokaal geproduceerd is. Zodoende wordt
aangesloten bij de wens dat jongeren meer in de buitenlucht vertoeven waarbij
natuureducatie eveneens belangrijk is. Wij zullen initiatieven verwelkomen binnen de
randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten van het beleid zoals verwoord in het vast te
stellen groenbeleidsplan.
b. Educatie omtrent wat je wel en niet kunt eten is belangrijk, ook voor de jeugd, om buiten te
zijn. Naast cultuureducatie ook natuureducatie.
Antwoord: zie a.
c. Voedselbos in samenhang met educatie. Jongeren komen meer buiten zo en leren meer
over gezondheid en gezond eten. Hele goede aanvulling op onderwijs.
Antwoord: zie a.
d. Prachtige plannen om meer bomen te planten en de biodiversiteit te bevorderen. Is het
mogelijk om fruitbomen en bessenstruiken te implementeren in dit bomenplantplan.
Antwoord: het aanplanten van bomen- en bessenstruiken is mogelijk op locaties waar geen
hinder kan optreden door vallend fruit en wespenplagen. Indien tot plaatsing wordt
besloten zal dit om deze reden gebeuren in plantsoenen en niet in straten of lanen.
e. Vervang repeterend struikgewas door bijvoorbeeld bessenstruiken waarvan je kunt plukken
en eten. Niet alleen in het buitengebied maar ook in de wijken.
Antwoord: zie d.
f. In Schoorl was er een initiatief maar dit werd gefrustreerd door beleid/formaliteiten van de
gemeente. Dus gemeente: maak beleid dat particuliere initiatieven ondersteund.
Antwoord: zie a. en d.
g. In Den Haag is er vanuit de gemeente een initiatief waarbij de bewoners gratis bomen
kunnen aanvragen om zo vergroening van de stad te bewerkstelligen. Een idee voor hier?
Antwoord: de Stichting ‘Meer Bomen Nu’ heeft als doelstelling meer bomen te planten In de
particuliere- en publieke ruimte. Zij hebben ook mogelijkheden om bomen gratis te leveren.
Di laatste geldt ook voor particulieren.
6. Schoolpleinen
a. Het kost geld maar het levert veel op in de toekomst. Jongeren moeten meer leren over
groen en het belang ervan. Dan gaan al deze items die we vanavond bespreken in de
toekomst vanzelf! En dus educatie van schoolbesturen dat dit belangrijk is.

Antwoord: de verantwoordelijkheid voor de vergroening van de schoolpleinen ligt bij de
schoolbesturen. In het groenbeleidsplan wordt voorgesteld elke jaar een bedrag ter
beschikking te stellen voor één schoolplein
b. Volkstuin-activiteiten in samenwerking met scholen. Gemeente maakt extra geld vrij
zodat scholen daar invulling aan kunnen geven.
Antwoord: zie a.
7. Overige opmerkingen en aandachtspunten van inwoners
a. Laat de gemeente zich aansluiten bij Stichting Steenbreek. De gemeente kan een
percentage verplicht onbestraat laten. Verbod op tuin volledig bestraten. Veel
strakkere controle op bomenkap in tuinen aangaande opgegeven dikte.
Antwoord: de gemeente zal het vergroening van tuinen door middel van
informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld een brochure, onder de aandacht
brengen bij de inwoners. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de Stichting
Steenbreek. Wij staat op het standpunt dat voorgaande meer bijdraagt aan
gedragsbeïnvloeding dan een wettelijke regeling, mede in het licht van de
handhaving.
b. Gemeente kan wel meer doen om verstening te voorkomen. Bijvoorbeeld
aansluiten bij Steenbreek. Er zijn beleidsontwikkelingen waar heel veel gemeenten
aan meedoen, behalve Bergen!
Antwoord: zie a.
c. In 30er jaren stond in een bestemmingsplan bij de Meerweg dat het betegelde
areaal rond een woning maar een bepaald percentage mocht hebben.
Antwoord: zie a.
d. Ook voor klimaat belangrijk tuin groen te houden. Proactief cursus aanbieden.
Antwoord: zie a.
e. Irritatie over kappen van bomen door particulieren op eigen perceel. Kan de
gemeente hier iets tegen doen? Kap voorkomen en hele grote huizen op kleine
percelen terugbouwen.
Antwoord: de gemeente heeft een generiek kapvergunningstelsel voor bomen met
een doorsnede van 20 cm en meer. Wij gaan het beschermingsbeleid versterken
door middel van de vast te stellen monumentale- en bijzondere bomenlijst. Voor
kap van deze bomen zullen strengere eisen gaan gelden.
f. Bergen is een echt bomendorp!...maar in de tuinen zie ik steeds minder bomen.
Zie e.
g. Suggestie: folder door de bus doen bij mensen met informeren over verstening en
bomenkap.
Antwoord: wij ondersteunen deze suggestie en wij gaan onderzoeken of het
mogelijk is hierin te voorzien.
h. Gemeente moet een voorbeeldfunctie geven in het behouden van het groen: in
Saenegeest is een heleboel bosschage vervangen door gras (het veldje op de
noordelijke einde van de Wijzend). Geen goed voorbeeld.
Antwoord: een bosschage in de bocht is verwijderd in overeenstemming van de
bewoners omdat zij geen zicht meer hadden op de polder. Daarnaast zijn een aantal
zieke essen gekapt en deze zijn vervangen door andere, meer diverse, bomen.
i. Graag aandacht voor boomspiegels. Vaak volgegooid met schelpenresten of grond.
Ik lees dat de bomen slechter gaan. Misschien luchtiger zetten of beplanting
inzetten.
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Antwoord: bomen in een bebouwde omgeving, in het bijzonder in de bestrating,
hebben een kortere levensduur en verminderde vitaliteit dan bomen in een bos.
Een voorwaarde om bomen zo lang mogelijk te laten leven is zorgen voor een goede
plantlocatie en voldoende voeding. Wij streven er naar om boomspiegels te
beplanten. Soms is dat niet mogelijk door te grote wortels. Een oplossing is dan
bedekking met schelpen.
1% is het minimale maar voor een groene gemeente als Bergen mag dat natuurlijk
meer zijn.
Antwoord: De 1% norm is een rijksnorm. Daar sluiten wij bij aan. Indien er
mogelijkheden zijn om meer bomen aan te planten dan zullen wij daartoe overgaan.
Het lijkt alsof er meer bomen worden gekapt dan teruggeplaatst. Klopt dat? De
intentie in inzet is er wel, soms lukt het niet omdat er geen ruimte is in het dorp zelf
om iets terug te plaatsen.
Antwoord: de beleidslijn is dat bomen die gekapt worden één op één worden terug
geplant. Indien dit niet mogelijk is op de locatie dan wordt een andere locatie
gezocht, indien mogelijk in de nabijheid van de gekapte boom.
Na elke herinrichting zien we dat er minder bomen worden teruggeplaatst. Strookt
niet met wat jullie aangeven. Soms kan het niet in dezelfde straat, dan doen we het
om de hoek of ergens anders.
Antwoord: zie onder k.
Ik merk dat vaker middelmatige bomen worden gekapt (Saenegeest). Zo houdt je
hele kleine of hele grote bomen over. Meer aandacht voor het laten groeien van
kleine bomen tot middelmatig.
Antwoord: middelmatige bomen komen in de gemeente het meeste voor in
tegenstelling tot oude bomen. Op basis van de monumentale en bijzondere
bomenlijst zullen de waardevolle bomen bij vaststelling en publicatie van de lijst
een betere bescherming krijgen.
Meer communicatie over waarom of wanneer een boom wordt weggehaald. Reden
vermelden in de kapververgunning/bekendmaking.
Antwoord: wij ondersteunen uw visie dat bij de bekendmaking de reden tot kap
dient worden vermeld.
Broedplaatsen in rietkragen is niet haalbaar in woonwijken.
Antwoord: rietkragen en sloot- en vijverranden bieden goede broedmogelijkheden
voor diverse vogelsoorten, zoals wilde eend, meerkoet en waterhoen. Daarnaast
zijn ze van belang voor amfibiesoorten zoals kikkers, padden en salamanders.
In de presentatie ”groen langs sloten. Is dat hoog gras of laag gras? In de Nessen is
de ervaring daarmee niet zo goed.
Antwoord: langs sloten en vijvers is het de bedoeling om op diverse locatie te
komen tot meer extensief beheer van deze randzone dus later maaien. Wel worden
ook zones gemaaid als gazon. Dit betreffen bijvoorbeeld plaatsen om te vissen.
Met betrekking tot uw opmerking over de negen Nessen heeft in overleg met de
bewoners een afweging plaatsgevonden van deels meanderend (gazon)maaien van
de berm en deels ecologisch beheer
Gebruiksgroen en natuurgroen= verschillende opvattingen.
Antwoord: in afweging worden de verschillend zones bepaald. Dit betekent zones
waar gespeeld en gerecreëerd wordt en zones die meer extensief worden beheerd
ten behoeve van broed- en voedselgebied.
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Gemeente zou meanderend maaien: zijn er kort gemaaide graspartijen voor de
jeugd om bijv. te vissen of lekker te zitten. Niet helemaal gelukt en door gebruik van
de sloten is er voor vogels toch geen ruimte op te nestelen. Korte bermen nodigen
uit tot speelgenoegen. Maaibeleid: kijk ook naar speelgenoegen t.o.v.
vogelbroedplaatsen.
Antwoord: zie o, p en q.
s. Beleidsmakers: maak je sterk voor het groen in onze gemeente. Het groen delft vaak
het onderspit bij beleidskeuzes. , bijv. meer parkeerplekken dan bomen.
Antwoord: het vast te stellen Groenbeleidsplan geeft doelstellingen aan waarbij het
oogmerk is het groen stevig in het beleid te verankeren. Het wegen van de
verschillende functies in de openbare ruimte is echter een voortdurend proces.
Deze weging vindt onder meer plaats bij nieuwbouw en herinrichting.
t. Opfriscursus voor ambtenaren die groenbeleid maken en in het groen werkt.
Antwoord: zie s.

