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de Mariaweg voor en na het ‘herstel’plan

gesprek met raadsfracties

9 juli 2018
Jan Engelbregt
Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemer duingebied
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graven voor ‘herstel’?
de mooie heide is afgegraven tot op
het zand
we krijgen meer ….

weg mooie Mariavlakte, weg
heideveld langs de zeeweg
9-7-2018

veel meer!
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meer of …?
het plan is minder
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willen we dit?
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of liever dit?
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De Baaknol
in winterse pracht, maar het wordt ….

(beide opnamen: 04-02-2017)
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Kwetsbaar Duingebied
Geen Toegang

paddenstoelen in de Baaknol
(Bron: Mycologische Vereniging)
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terug

waar gaat het nu om?
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start

strijdig met hoofdopdracht Natura2000:
IN STAND HOUDEN en BESCHERMEN

door grote branden en ‘herstel’-plan al meer
omgevormd dan N2000 wil

stop kappen en afgraven

beheerplan: onvoldoende samenspraak; doelen
afwijkend van N2000

u staat toch (ook) achter ons

grootschalig experiment
risico-analyses en criteria voor succes ontbreken

brief opstellen

strijdig met klimaatdoelstellingen,
stikstofdepositie, economisch belang van toerisme
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Prof Frank Berendse tijdens werkbezoek

u staat toch (ook) achter ons

(3 mei 2018)

1. Het gebied is schitterend en divers in begroeiing
2. Wil SBB echt zoveel dennenbos weghalen? Door N2000 wordt dat niet voorgeschreven
3. Dynamiek (door stuivend zand) is geen doel op zichzelf
4. Voor bijzondere planten- en diersoorten in jonge duinstadia moet de stikstofdepositie
aanzienlijk omlaag. Zolang deze zo hoog is, hebben grootschalige omvormingen geen zin
5. Vogels, zoals de tapuit, hebben kalk, maar ook andere mineralen nodig. Door grootschalig
afplaggen en afgraven worden mineralen afgevoerd, voor veel vogelsoorten zal dit negatief
uitwerken
6. Het is zorgelijk, dat het circa 13 jaar geleden vrij gemaakte zand, midden in de Baaknol,
nog steeds niet tot de beoogde bijzondere planten, korstmossen of vogels heeft geleid
7. Door de snelheid waarmee de zandberg in de Baaknol zich verplaatst, kan ik me
voorstellen dat de omwonenden zich zorgen maken
8. De ingrepen die SBB recent in het gebied heeft gedaan en nog wil doen, zijn te
grootschalig. Beter kleinschalig aanpakken en vervolgens afwachten hoe de natuur zich
ontwikkelt

• meer dan 15.000 handtekeningen
• horeca en middenstand beseffen economische waarde huidige natuur
• gedeputeerde beaamt dat het proces niet goed is verlopen
• meerdere (oud) boswachters keren zich tegen de plannen
• steeds meer wetenschappers keren zich tegen de plannen
• lokale politiek keert zich tegen de kap:
• 6 partijen willen overleg met GS over aanpassing plan
• 5 partijen willen alsnog samenspraak over beheerplan
• 3 wijzen kap volledig af
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terug

mooier of beter een kwestie van smaak?
Beheerplan schaadt toerisme
2016

onderzoek NTBC-TNO
(2016, opdracht Provincie NH)
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N2000:
een duidelijke opdracht
om op transparante
wijze in samenspraak te
komen tot een voor
ieder aanvaardbaar
plan voor het in stand
houden van een
bijzonder gebied

NH3
NOx

1995 Aanwijzing tot
Staats Natuurmonument
- Beschermen
- Aanvullende wensen

PAS

2009 Aanwijzing N2000
- In stand houden
- Aanvullende wensen

2009-2011

Autonome maatregelen
SBB
Bijstellen op interne
ontwikkelingen
Herstelplan (2015)
- Veranderingseisen
- Uitbreiden van … (?)

In samenspraak met ….

ONTWIKKELEN

beeld van
Aanwijzing N2000 (2009)
omwonenden
- In stand houden
- Aanvullende wensen In samenspraak met ….

7 jaar

Grote branden

Gefixeerd Beheerplan
- Veranderingseisen (?)
- Uitbreiden van … (?)
Uit te voeren in 3 fasen

Bijstellen op externe
ontwikkelingen

Kyoto
Parijs
Bonn

Zonder vergunning winter 2016-2017

Beheerplan

zo zou het moeten ….
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Uitvoeringsplan

maar
er kwam wat tussen …

Uitvoering in fasen

fase 1
- Uitvoeringsplan
- Uitvoering
Evaluatie tijdens en na
fase 1
Aanleiding tot bijstellen
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fase 2
- Uitvoeringsplan
- Uitvoering

fase 3
- Uitvoeringsplan
- Uitvoering

kortom: er ging ‘iets’
mis in het proces
24
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u gaf ons als antwoord …
Vragen

1: Kies Lokaal

1
Op welke wijze
en met welke
bewoordingen is zorg
voor de natuur in het
omringende duingebied
in uw programma
opgenomen?

Natuur is DE sterke
kwaliteit van onze
gemeente en dat willen
wij koesteren.
Aandacht voor behoud en
verbetering van groen in
de dorpskernen.

etc.
(zie handout)
2
Soms kan er
PWN / Staatsbosbeheer
sprake zijn van een
leidend in beheer van
tegenstrijdig belang
deze gebieden.
tussen behoud van
natuurwaarden enerzijds
(diversiteit, kwaliteit en
kwantiteit van flora en
fauna) en economische
ontwikkeling anderzijds.
Wat is de visie van uw
partij over de wijze
waarop de afweging
tussen natuurbelang en
economisch belang moet
worden gemaakt?

wat kunt u (nu) doen

Gemeentelijke politieke partijen Bergen NH over de omringende natuur (volgorde volgens kieslijst)
3: D66
4: VVD
5: CDA
6: Gemeentebelangen
BES

2: Groen Links
(te laat en incompleet
beantwoord)

De gemeente Bergen
kenmerkt zich door een
unieke combinatie
van zee, strand, duinen,
bos en open
polderlandschap.
GroenLinks Bergen wil
deze internationaal
erkende (lokale)
kwaliteiten beschermen
en versterken.
GroenLinks Bergen is blij
met het Kustpact. Wij
willen niet alleen het
strand maar ook de
binnenduinrand
beschermen. Het landelijk
gebied van Bergen is voor
de gehele regio en ver
daarbuiten een groene
oase met grote
aantrekkingskracht. Het is
dé belangrijkste reden
voor mensen om hier te
willen wonen en voor vele
toeristen om juist hier te
willen recreëren. Dit
kwetsbare gebied met
een unieke combinatie
van zee, strand, duinen,
bos en open
polderlandschap moeten
we koesteren.

Natuur, balans tussen
rust en reuring.
Onze gemeente ligt
midden in de natuur.
We zijn rijk bedeeld
met bos, duin, strand
en polder. Dat geeft
ons een grote
verantwoordelijkheid.
Het is de reden
waarom mensen hier
graag wonen en graag
op bezoek komen. Bij
iedere keuze die we
maken, is het belangrijk
af te wegen welke
impact die heeft op de
natuur. Vooral als het
gaat om nieuwbouw of
uitbreidingen van
bestaande bouw.
Goede landschappelijke
inpassing is heel
belangrijk. ‘Nee‘ durven
zeggen tegen
initiatiefnemers hoort
daar ook bij. De
natuurbeschermende
organisaties zijn voor
ons belangrijke
partners bij het maken
van die afweging.

Bij het speerpunt Strand
is expliciet gesteld dat wij
tot de schoonste stranden
van Nederland willen
behoren. Met hierin
aandacht voor het
tegengaan van de
plasticvervuiling en
bevorderen van de
circulaire economie.

Altijd binnenstedelijk een
locatie zoeken, niet
bouwen in de natuur.
Altijd volgens de ladder
van duurzame
verstedelijking wanneer
buiten de kernen wordt
gebouwd. Alleen voor
algemeen belang maar
niet voor economisch
belang. Grootschalige
bebouwing – en al
helemaal niet in het
buitengebied- past hier
niet. Economisch is het in
het algemeen belang dat
de natuur voor het
nageslacht bewaard blijft
en bezoekers ervan
kunnen mogen genieten.
GroenLinks Bergen wil de
aanwezige kwaliteit van

Zie 1

Dit kan het beste worden
geschetst in het
verlengde van
bovenstaand antwoord
i.r.t. kust, strand en
kernen.

Als onderdeel van het
thema rentmeesterschap
van één van onze 4
hoofdthema’s:
Rentmeesterschap: zorg
voor natuur, cultuur en
economie!

7: PvdA

Zonder zorg geen natuur, Natuur en landschap zijn
zonder natuur geen leven, voor onze gemeente
zonder leven geen zorg
mede de dragers van
onze cultuur en
eigenheid. Schoorl,
Bergen, Egmond zijn
synoniem voor Natuur,
Rust en Ruimte.

8: Behoorlijk Bestuur
Bergen
Als een speerpunt van
beleid. Met uitgebreide
bewoording in te zien op
www.behoorlijkbestuurbergen.nl

Strekking is eerst veel
meer onderzoek. Geen
dennen kappen. Niet
afplaggen van begroeiing.
Samen optrekken richting
Provinciaal bestuur om
tot wijzigingen in het
Uitvoeringsplan te komen.
Zand verstuiven kan ook
op kleinere schaal gaan
plaatsvinden om in tijd
dan te bezien welke
gevolgen die
verstuivingen heeft of
juist niet heeft.

• verzoek aan dhr Tekin
• gesprek met Commissie NLM
• praten met uw partijgenoten in Provinciale Staten

Naast de kernen en het
duingebied is ons strand
hét kroonjuweel van de
gemeente en zelfs van
ons land. Wij vinden dat
ons strand grenzeloos
moet zijn voor iedereen
mits geen overlast voor
andere strandgasten én
de planeet. Maximale
vrijheid met eigen
verantwoordelijkheid
i.c.m.
richtlijnen aan de ene
kant maar ook met

Meestal gaan natuur en
economie hand in hand.
Zeker in de gemeente
Bergen, waar behalve
toeristen ook de boer die
voor het land, dier en
bedrijf zorgt, een goed
voorbeeld zijn van het
samengaan van natuur en
economie.
De gevallen waarin het
tegenstrijdig kan worden
prevaleren wij de lange
termijn. De natuur is
kwetsbaar. Maar als het
bijvoorbeeld gaat om
primaire levensbehoeftes
zoals voldoende
woningbouw, dan vinden
wij woningen voor onze
jeugd zeer belangrijk.

Natuurbelang gaat boven
economisch belang.
Waarbij voor beide geldt,
dat het moet worden
onderbouwd.
Immers, de
omstandigheden kunnen
wisselend zijn.

Natuurbelang is van
minstens even grote
waarde als economisch
belang. In onze gemeente
is Natuurbelang hét
economisch belang.

Natuur Belang prevaleert
voor ons. Ook onze
kinderen en kleinkinderen
hebben daar recht op om
in een natuurrijke
omgeving te kunnen
leven. Landelijke,
Provinciale en plaatselijke
politiek moeten dat
uitdragen en conform hun
mogelijkheden dat
vastleggen in wetgeving
of Verordeningen. Dat
betekent onder meer
stikstofbestrijding aan de
basis gaan aanpakken, te
weten tot minder
intensieve veeteelt en
landbouw komen. Ook de
Gemeente Bergen kan via
bestemmingsplannen

verzoek aan dhr Tekin (1)

verzoek aan dhr Tekin (2)

Wij verzoeken u om de geplande kap van onder andere het Van
Steijnbos en het Leeuwenkuilbos niet dit najaar en zeker niet in
één keer uit te voeren. Daarvoor zien we het teveel als een
experiment waarvan de gevolgen niet voldoende zijn te
overzien. Wij bepleiten een voorzichtige aanpak, met kleine
delen tegelijk.

Wij voorzien problemen die we graag voor willen zijn:
• De noodzaak van dit plan is niet uit te leggen aan onze bewoners.
Er is geen duidelijkheid over de natuurwaarden en recreatieve
waarden die door het plan worden gewonnen of verloren.
• Een risico-analyse ontbreekt. De schaal van het plan is zodanig,
dat terugdraaien bij een eventuele mislukking vrijwel onmogelijk
is.
• Uitvoering kan negatieve invloed hebben op de waardering van
bezoekers voor het duingebied en kan daardoor het toerisme
schaden. Schoorl en omgeving zijn economisch in grote mate
afhankelijk van de bestedingen van bezoekers aan het
duingebied.

verzoek aan dhr Tekin (3)

verzoek aan dhr Tekin (4)

De fracties van de gemeenteraad van Bergen NH zijn bezorgd
over de omvang en aard van de veranderingen in de eerste fase
van het Beheerplan. Daar is gezamenlijk in 2016 al over aan de
bel getrokken middels een unaniem aangenomen motie.

Verder zijn wij van mening dat bij het opstellen van het Beheerplan
niet voldoende ruimte is geweest voor samenspraak met de lokale
bevolking.
Wij dringen aan op uitstel van de uitvoering van fase 1. Die pauze
zou kunnen worden gebruikt om samen met de omwonenden het
plan zodanig aan te passen, dat het draagvlak wordt verbreed.
Wij dringen aan op uitstel van de uitvoering van fase 1. Die pauze
zou kunnen worden gebruikt om samen met de omwonenden het
plan zodanig aan te passen, dat het draagvlak wordt verbreed.

Op de reeds eerder open gemaakte plaatsen in het
duingebied, zijn veel bramen gekomen en is veel opslag van
Amerikaanse vogelkers, sporkenhout, berken en vliegdennen.
Als we de heidevelden willen behouden, zal hier veel moeten
worden geruimd. Daarnaast is het ons opgevallen, dat er
vrijwel geen nieuwe aanplant heeft plaatsgevonden om te
zorgen voor een volgende generatie voor de bestaande ouder
wordende bossen. Wij verzoeken u SBB opdracht te verlenen
en van de daarvoor noodzakelijke middelen te voorzien om dit
volgens ons noodzakelijke onderhoud aan te pakken.
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wij hebben de dennen nodig

bedankt voor uw aandacht
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