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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. 

 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. 

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

Zonder zorg geen 
natuur, zonder natuur 
geen leven, zonder 
leven geen zorg 

Natuur en landschap 
zijn voor onze 
gemeente mede de 
dragers van onze 
cultuur en eigenheid. 
Schoorl, Bergen, 
Egmond zijn synoniem 
voor Natuur, Rust en 
Ruimte.  

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. 

2 Soms kan er 
sprake zijn van een 
tegenstrijdig belang 
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? 

PWN / Staatsbosbeheer 
leidend in beheer van 
deze gebieden. 

 Zie 1 Dit kan het beste 
worden geschetst in 
het verlengde van 
bovenstaand antwoord 
i.r.t. kust, strand en 
kernen.  
 
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 

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 

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 

http://www.behoorlijkbestuurbergen.nl/
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verantwoordelijkheid 
i.c.m. 
richtlijnen aan de ene 
kant maar ook met 
stringente regels met 
dito sancties aan de 
andere kant, 
bijvoorbeeld inzake 
(plastic) afval. 
Natuurlijk is de VVD 
ook groot voorstander 
van initiatieven op het 
gebied van 
duurzaamheid en 
circulaire economie 
want alle kleine beetjes 
helpen.  
De VVD ziet echter voor 
onze gemeente op 
onze stranden een 
belangrijke en 
uitdaging in het 
verminderen van dit 
soort afval. Wat de VVD 
betreft vinden we 
samen met burgers 
positieve manieren om 
over 4 jaar minimaal 
het schoonste strand 
van Nederland te zijn. 

levensbehoeftes zoals 
voldoende 
woningbouw, dan 
vinden wij woningen 
voor onze jeugd zeer 
belangrijk.  

veeteelt en landbouw 
komen. Ook de 
Gemeente Bergen kan 
via 
bestemmingsplannen 
daarin een grote rol 
vervullen. 
Nature 2000-
Provinciaal is nu bezig 
via het Natura 
Uitvoeringsplan de 
gevolgen proberen te 
bestrijden dat  echter 
nooit zo zal lukken. 
Omdat juist de basis 
(overbemesting) moet 
worden aangepakt. 

3  Welke 
betekenis heeft 
volgens uw fractie het 
bos- en heidegebied in 
de gemeente Bergen 
voor het toerisme? 

Win-win situaties 
creëren door natuur, 
cultuur en recreatie 
met elkaar te 
‘verbinden’. 
 

 Hoogwaardige 
toeristische 
voorzieningen.  
De gemeente Bergen 
heeft hoge inkomsten 
uit parkeerbelasting en 
toeristenbelasting. 
Maar we investeren 
ook jaarlijks in de 
kwaliteit van de 
toeristische 
voorzieningen. Zoals in 
fiets- en wandelpaden, 
parkeerautomaten, 
watertappunten en 
bewegwijzering en 
natuurlijk in de 
uitstraling van onze 
kernen. In de 
aankomende periode 
staat in ieder geval de 
herinrichting van het 

In ons 
verkiezingsprogramma 
refereren wij aan drie 
kernen met ieder een 
eigen identiteit voor 
toerisme en recreatie. 
Zo is het bos- en 
heidegebied van belang 
voor de profilering van 
Schoorl c.a. en zal deze 
natuurwaarde ook 
onderdeel moeten 
uitmaken van de 
gemeentelijke 
toeristische visie. 

De inwoners weten 
het, de toeristen weten 
het. Dit is het mooiste 
stukje Nederland! Het 
bos- en heidegebied is 
daarin één van pijlers. 

Veel. 
Het is mooi, rustgevend 
en creatief-inspirerend. 

Het duingebied is van 
heel groot belang voor 
inwoners en bezoekers. 

Het toerisme is  
ondergeschikt aan de 
natuur. Juist daardoor 
kan iedereen van onze 
bossen, duinen, strand 
en Noordzeekust 
genieten.  Derhalve 
nooit bebouwing  op 
strand en 
binnenranden van de 
duinen gaan toestaan. 
Eveneens geen 
verstoring van de 
natuur bevorderen met 
mountainbikes routes 
e.d.   
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centrum van Schoorl, 
het Groene Hart van 
Schoorl, het centrum 
van Bergen en het 
gebied rondom de 
hoofdafgang en het 
Van der Wijckplein in 
Bergen aan Zee op de 
planning. In overleg 
met Staatsbosbeheer 
wordt gekeken naar het 
in stand houden van 
een hoogstaand fiets- 
en 
wandelpadennetwerk 
in de duinen. Het 
strandseizoen is steeds 
meer jaarrond. Daarom 
is het zaak om ook in 
de winter de 
strandopgangen goed 
te onderhouden. We 
hebben maar liefst 23 
kilometer prachtig 
strand. Daar zullen we 
ons sterk voor maken 
bij alle overheden die 
er over gaan. Voor het 
behoud van een 
voldoende breed 
strand voor 
Camperduin is een 
stevige lobby 
noodzakelijk! 

4 Veel overheids-
instanties stellen dat 
zij de afstand tot de 
burgers willen 
verkleinen, dat zij 
burgers willen 
betrekken bij de 
beleidsvorming en dat 
zij rekening willen 
houden met de mening 
van burgers. Wat is de 
visie van uw partij met 
betrekking tot 
burgerparticipatie? 

Samenwerking 
gemeente/actiegroep 
stimuleren. Afspraken 
maken en 
verwachtingen 
managen 

 Hoe betrekken we en 
bereiken we meer 
inwoners?  
Wij willen de komende 
bestuursperiode over 
een online platform 
voor inwoners 
beschikken dat de 
gemeente helpt bij het 
peilen van meningen 
op een objectieve 
manier. Het instrument 
levert directe en ‘real-
time’ informatie voor 
inwoners, bestuurders 
en beleidsmakers.  
Wij willen dat de 
inwoners de 

Hierin zijn wij zeer 
duidelijk: 

- Wij willen de invoering 
van een opiniërend 
referendum op lokaal 
niveau voor m.n. 
ingrijpende projecten 
met hoge impact op de 
openbare ruimte 

- Wij willen werken met 
burgerpanels. 

- Wij willen de invoering 
van een wethouder 
burger en 
overheidsparticipatie 
die zich bestuurlijk gaat 
bezighouden met 
terugdringen van de 

Bij participeren hoort 
ook verantwoording 
afleggen, transparantie 
en het voorkomen van 
willekeur.  
 
Participatie moet 
leiden tot het beste 
argument wint!  

Het leven begint bij 
participatie. De 
overheid moet bij 
plannen eerst naar de 
bron. 
Veel plannen komen 
ook uit die bron. 
 

Burgers betrekken bij je 
plannen is een 
randvoorwaarde om 
vanuit het algemeen 
belang een goed besluit 
te nemen. 

Dat is primair ons 
hoofd 
verkiezingsspeerpunt, 
waarom wij een nieuwe 
lokale partij Behoorlijk 
Bestuur Bergen hebben 
opgericht.  Luisteren 
naar wat inwoners 
willen.  Niet zoals nu 
gebeurt dat de 
plaatselijke politiek  
bepaalt wie wel of niet 
mag meepraten. Maar 
in de basis reeds de 
uitgangspunten 
sturend heeft 
geformuleerd zodat 
vaak op voorhand al is  
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mogelijkheid krijgen 
om online kennis te 
nemen van de 
vraagstukken die er 
spelen in hun eigen 
buurt of in de kern 
waar men woont. 

kloof tussen burger en 
overheid. 

bepaald hoe de 
uitkomsten van zgn. 
inspraak gaat worden 

5 Op 29 september 2016 sprak de Gemeenteraad haar verontrusting uit over de onrust die is ontstaan door de plannen om naaldbomen te kappen in de duinen van Schoorl. Unaniem werd een motie aangenomen 
waarin bij B&W werd aangedrongen om samen met GS, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer te onderzoeken welke alternatieve maatregelen er genomen kunnen worden om de stikstofdepositie terug te dringen 
anders dan door de kap van bomen. 

5.1  Staat uw partij 
nog steeds achter deze 
motie? 

  ja 
 

Ja. Ja yep ja Wij zijn een nieuwe 
partij 

5.2  Zo ja, heeft uw 
partij  plannen om 
verder gevolg te geven 
aan deze motie? 

  Zie VVD De motie is vanuit de 
voltallige 
gemeenteraad 
opgedragen aan het 
College van B&W om in 
gesprek te gaan en te 
bezien welke 
alternatieven er zijn 
etc. etc. Het klinkt 
formeel echter de bal 
ligt nu bij het College 
en dan moet je als 
gemeenteraad niet op 
de stoel van de 
wethouder gaan zitten 
om zelf ineens met 
Gedeputeerde Staten 
te praten. Voor nu 
geldt: blijf even in je 
rol! 

Wij zullen de uitkomst 
van het overleg 
nauwlettend volgen.  

yep In gesprek blijven met 
SBB en de provincie NH 
over de uitvoering van 
het beheerplan 
Schoorlse Duinen - 
Natura 2000  

Wij  zijn een nieuwe 
partij.  Volgens ons zijn 
er geen alternatieve 
maatregelen mogelijk 
en moet de natuur 
blijven zoals die nu is. 
Slechts door binnen de 
veeteelt/landbouw 
sector met 
mestbeperking te 
komen kan het 
probleem worden 
teruggedrongen!! 

5.3  Zo ja, bent u 
hierover in gesprek 
met de Provincie en/of 
SBB? 

  Zie 5.2 Zie 5.2  Nee, niet zelf. 
De motie spreekt voor 
zich. Wij controleren de 
uitvoering van de 
motie. En worden door 
betrokkenen op de 
hoogte gehouden. 

Het gemeentebestuur 
(college B&W) met SBB 
en Provincie. 

Wij zijn een nieuw 
opgerichte lokale 
politieke partij 
Behoorlijk Bestuur 
Bergen en hopen als 
veel inwoners op ons 
gaan stemmen in de 
gemeenteraad te 
komen om ons 
(natuurvisie) te gaan 
uitdragen. 

6 Inmiddels zijn meer dan 15.000 proteststemmen verzameld tegen de kap van naaldbomen. 

6.1  Welk belang  
hecht uw partij  aan de 
mening van 
omwonenden als grote 
veranderingen in het 
aanliggende 

  Het aantal van 15000 is 
als omwonenden 
onterecht. Schoorl 
heeft ongeveer 4500 
inwoners. De mening 
moet je serieus nemen 

Zie 4, wij vinden dat de 
mening van 
omwonenden terdege 
serieus moet worden 
genomen (als 
gesprekspartner). 

Een groot belang! 
Voordat er 
beheerorganisaties als 
PWN en SBB waren, 
onderhielden de 
inwoners van 
aangrenzende dorpen 

Veel, vanzelfsprekend. Mening van 
omwonenden hoort 
een rol te spelen in de 
discussies over de 
maatregelen uit het 
beheerplan. 

Alles. De basis van 
participatie is naar 
inwoners te luisteren, 
te handelen  en vorm te 
geven wat inwoners 
werkelijk willen. Nu is 
het gelijk aan het  “in 
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natuurgebied worden 
gepland? 

echter ook in het licht 
van  8.1 

het gebied. Op dat 
gebied zijn wij verliefd 
geworden, niet op de 
huidige beheerders. 

de lucht gooien van 
mededelingen“ wat het 
Gemeentebestuur van 
Bergen steeds doet. 
Het natura 2000 
Uitvoeringsplan is zo 
een formeel papieren 
tijger  geworden 
waarachter politici zich 
verschuilen door te 
zeggen dat iedereen 
daartegen  destijds had 
kunnen ageren.   

6.2  Heeft uw partij 
plannen om in 
samenspraak met de 
omwonenden een 
aanpassing van de 
plannen na te streven? 

   Wij zien graag dat een 
onafhankelijk mediator 
in deze een rol gaat 
spelen die partijen bij 
elkaar brengt en tot 
een oplossing komt. Let 
wel: de gemeente 
Bergen kan in deze 
alleen maar lobbyen 
voor het behoud van de 
bomen. Feitelijk is de 
grond niet haar 
eigendom. Het zou 
mooi zijn indien alle 
partijen o.l.v. 
mediation tot een 
oplossing komen 
voordat de zaak 
onnodig escaleert. 

Wij verwachten in 
eerste instantie een 
andere manier van 
overleg door SBB. Als 
daar niets uit komt 
willen wij met de 
omwonenden zeker 
een aanpassing 
nastreven. 
Wij willen geen 
bomenkap in de 
duinen.  

Dat hangt van de 
initiatieven af. 
En na-streven: 
uiteraard. 

Initiatief ligt op dit 
moment bij de 
Stichting. Daarnaast 
College B&W. 
PvdA fractie kan verder 
in gesprek gaan met de 
Statenfractie. 

Ja, wij  staan voor dat  
Provinciale Staten NH 
tot correctie van  het 
Uitvoeringsplan moet 
komen. De 
Gedeputeerde  zal dan 
pas meegaan evenals 
Staatsbosbeheer. Zij 
zijn uitvoerders van het 
Plan. De 
verantwoordelijke 
Gedeputeerde zal  
namelijk alleen worden 
afgerekend door het  
bestuur van Provinciale 
Staten Zoals het er nu 
voorstaat zal  de 
Gedeputeerde nooit in 
enige mate gaan 
bewegen  tenzij  het 
bestuur van Provinciale 
Staten N.H.  dus van 
koers wijzigt. Idem t.a.v. 
Staatsbosbeheer als 
uitvoerders!. Zo zit 
gedelegeerde en 
gemandateerde 
wetgeving in elkaar.   

6.3  Op welke wijze 
spelen de protesten 
van inwoners van de 
gemeente tegen de 
plannen (van SBB en 
de Provincie) een rol 
bij het formuleren van 
uw beleidsplannen 
rond natuur en 
landschap? 

   Ter correctie: de 
gemeenteraad of een 
politieke partij 
formuleert geen 
beleidsplannen. Zij zet 
aan tot beleid, stelt de 
kaders en laat de 
feitelijke formulering 
en oplevering aan het 
College over (scheiding 
tussen controle en 

      Wij willen benadrukken 
dat wij geen bomenkap 
willen zoals SBB dit 
voor ogen heeft. 
Zonder het protest 
hadden wij mogelijk te 
weinig kennis genomen 
van grote impact op 
het landschap. Wij zijn 
dankbaar voor de 

Wij luisteren naar de 
protesten en proberen 
deze te begrijpen. Wij 
controleren of deze 
waar zinvol in de 
beleidsplannen zijn 
meegenomen. 

Zo niet, dan kunnen wij 
ingrijpen of bijsturen. 

Gemeentelijk beleid 
voor N+L ligt vooral in 
het poldergebied. In 
het BP Duingebied is de 
natuur beschermd. 

Wij zijn een nieuwe 
partij maar hebben ons 
wel verdiept in de 
diverse meningen van 
deskundigen, de 
mening van uw 
Stichting  en van 
inwoners. Daaruit is 
ons standpunt naar 
voren gekomen en in 
ons 
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uitvoerende taak). 
Vanzelfsprekend 
nemen wij in de 
besluitvorming over 
beleid in de meest 
brede zin van het 
woord iedere inspraak 
van belanghebbende 
organisaties serieus. 

assertiviteit van de 
inwoners! 

verkiezingsprogramma 
verwoord om niet tot 
kap en plaggen over te 
gaan. Zie 
www.behoorlijkbestuurbergen.nl 

7 Het opstellen van een Natura 2000- Beheerplan moet in samenspraak met de omwonenden gebeuren. Bij het opstellen van het Beheerplan voor de Schoorlse Duinen was die samenspraak er niet.  

7.1  Is uw partij  het 
ermee eens dat die 
samenspraak alsnog 
moet komen voordat 
het plan mag worden 
uitgevoerd? 

   Het lijkt de VVD 
uitermate verstandig 
dat er een nadere 
beschouwing komt 
over de 
totstandkoming van 
het beheerplan. Want 
indien dit een 
wettelijke plicht is die 
verzuimd zou zijn dan 
kan dit plan door de 
Raad van State worden 
teruggefloten. 

  Ja. 
 

yep Ja, wij zijn van mening 
dat er altijd 
samenspraak moet zijn 
met inwoners en 
bezoekers van de 
duinen. 

Dat is noodzakelijk 
omdat anders “partijen 
tegenover elkaar” 
blijven staan waardoor 
het Provinciaal bestuur 
gewoon doorgaat met 
de verdere uitvoering 
van het 
Uitvoeringsplan. 

7.2  Zo ja, welke 
stappen is uw partij 
van plan te nemen om 
die samenspraak 
alsnog van de grond te 
laten komen? 

  Zie VVD 7. 1 en 7.2 Zie 7.1  Als samenspraak 
uitblijft dan is dat voor 
het CDA aanleiding om 
het algehele handelen 
van SBB onder de loep 
te nemen. 

Dat houden wij steeds 
in de gaten. 
Samenspraak is een 
basisvoorwaarde bij 
Gemeentebelangen. 

College van B&W moet 
druk blijven uitoefenen 
op SBB en Provincie om 
de samenspraak 
blijvend te organiseren. 

Als wij in de 
Gemeenteraad komen 
willen wij samen met 
uw Stichting/bewoners  
eerst het provinciaal 
bestuur benaderen om 
tot gewijzigd inzicht te 
komen om niet zonder 
meer  tot kap en 
afplaggen over te gaan. 
De Gedeputeerde is 
hierbij secundair  
evenals 
Staatsbosbeheer. 

8 Volgens het Beheerplan zullen de Schoorlse Duinen veel ingrijpender veranderd worden dan wat volgens de Aanwijzing tot Natura 2000 gebied zou moeten. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de grote 
verschillen tussen de doelstellingen van Natura 2000 en de uitwerking hiervan in het Beheerplan. 

8.1  Is uw partij  
van mening dat de 
door Staatsbosbeheer 
beoogde omvangrijke 
veranderingen beter 
zijn voor natuur, 
recreatie en toerisme 
dan de in de 
Aanwijzing bedoelde 
(geringe) 
aanpassingen? 

   Het is een discussie 
waarop wij moeten 
afgaan op die van 
externe experts. Wij 
twijfelen niet aan de 
deskundige expertise 
op dit terrein van SBB 
net zo min als wij 
twijfelen aan de 
expertise binnen uw 
Stichting. Voor ons als 
VVD is het van belang 
dat er een goede 

De omvangrijkheid is 
juist zorgwekkend. Wij 
snappen dat er her en 
der gekapt moet 
worden en herplant 
met loofbomen, om de 
grondwaterstand lokaal 
te verbeteren. Maar als 
veelvuldig gebruiker 
van dit gebied zien wij 
niet dat deze 
omvangrijke kap in het 
belang is van de natuur, 

Wij zijn daar verdeeld 
over. 

Of ze beter zijn voor de 
natuur, recreatie en 
toerisme is geen 
kwestie van 
kwantificeren. Per 
belang kan dat anders 
zijn. Beter voor natuur: 
vanuit welk perspectief 
beoordeel je het? Beter 
voor recreatie en 
toerisme: dat zijn niet 
te meten grootheden. 

Nee dat is niet beter.  
Wat  wordt gerooid 
komt nooit meer terug!  
Ook op basis van 
experimenten in tijd 
kunnen gevolgen 
worden gemeten! 
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balans ontstaat tussen 
recreëren, 
natuurbeheer en 
ecologische diversiteit. 
Een aan de WUR 
(Wageningen) 
verbonden 
onderzoeksinstituut 
zou in deze klare wijn 
kunnen schenken. 

recreatie en toerisme. 
 
Dus geringe 
aanpassingen ja, zo 
omvangrijk als SBB wilt 
nee. 

8.2  Zo niet, is uw 
partij  voornemens om 
invloed aan te wenden 
om de plannen bij te 
stellen? 

   Met inachtneming van 
de reikwijdte van je rol 
als gemeenteraad 
zullen we dit zeker 
doen. 

 yep Als lokale fractie 
kunnen we de discussie 
niet echt sturen. Een 
voortdurende dialoog is 
nodig. Soms blijven de 
tegenstellingen 
bestaan.  

Ja. Zoals bovenvermeld 
willen wij optrekken 
met inwoners  als  wij  
als raadsleden na de 
gemeenteraadsverkiezi
ngen op 21 maart in de 
Gemeenteraad kunnen 
komen. 

9 Planten en 
vooral bomen nemen 
CO2 op uit de lucht en 
geven zuurstof af. Om 
de hoeveelheid CO2 
terug te dringen zijn 
bomen dus 
broodnodig. Zie ook 
het akkoord van Parijs. 
Naaldbomen hebben 
als extra eigenschap, 
dat zij in zomer en 
winter fijnstof uit de 
lucht filteren. 
Wat betekent dit voor 
het standpunt van uw 
fractie over de kap van 
de naaldbomen in het 
duingebied? 

   De vraag moet gezien 
worden in het licht van 
onder meer de 
zogenaamde 
stikstofcompensatie 
door in Schoorl bomen 
te kappen en elders 
weer bomen te 
plaatsen. We vinden dit 
een ridicule discussie. 
Je moet kijken naar de 
huidige locatie en 
bezien welk effect de 
kap van bomen op het 
totale ecosysteem 
heeft.  
Ten aanzien van fijnstof 
heeft u een punt, 
echter naaldbomen 
vatten daarentegen 
ook snel vlam bij brand 
(hetgeen wij in 2010 
hebben meegemaakt) 
hetgeen be-hoorlijk 
heftig was voor onze 
inwoners. Derhalve 
gaat het niet alleen om 
wel of niet kappen 
maar dient een 
beheerplan met alle 
facetten rekening zoals 
bovengenoemd te 
houden. Pas dan kun je 
een juiste afweging 

Een boom laten 
verrotten is 
doodzonde, want dan 
komt de CO2 weer vrij. 
Dus goed beheer is 
voor ons belangrijk. 
Geringe kap en 
herplant van 
loofbomen is wat ons 
betreft mogelijk. 

Alles graag in 
verhouding en in 
balans. 
Over de grote lijnen 
moeten we het eens 
zijn. 
Fijnslijpen moet 
verschil van mening 
dulden. 

Of de fijnstof 
component ook hier 
speelt? 
SBB stelt dat door de 
verdamping in de 
winter de duinen 
verdrogen. 

Dat is mede het 
argument om niet te 
gaan kappen. 
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maken waar het 
legitiem is om te 
kappen en waar niet 
annex waar je tot 
herplanting in het duin 
kunt overgaan en waar 
niet. 

10 De gemeenten 
hebben een nieuwe rol 
gekregen in het 
natuurbeheer: de 
provincie stelt een 
voorontwerp op waar 
de gemeenteraad op 
kan reageren en in een 
later stadium 
eventueel nog een 
zienswijze op kan 
indienen. Wilt u dat de 
gemeente deze nieuwe 
rol alsnog gaat 
toepassen voor de 
geplande 
veranderingen in de 
Schoorlse Duinen? 

De gemeente in een 
vroeg stadium 
informeren over 
plannen die andere 
partijen, zoals  
Staatsbosbeheer en 
PWN, binnen onze 
gemeentegrenzen, 
willen gaan uitvoeren. 
Hiermee  
willen wij voldoen aan 
onze informatieplicht 
aan de inwoners door 
hen tijdig op de hoogte 
te  
brengen zodat zij in een 
vroeg stadium kunnen 
participeren in de 
besluitvorming. De 
expertise  
van inwoners kan 
behulpzaam zijn bij het 
formuleren van onze 
mening. 

  Zie punt 7.1 inzake 
herbeschouwing van 
het besluitvormende 
proces. Een 
onafhankelijke 
wetenschappelijke 
organisatie verbonden 
aan de WUR 
(Wageningen) zou 
hierin een leidende 
(expertise) rol kunnen 
spelen. 

Dit onderwerp lijkt mij 
ideaal om een extra 
advies uit te brengen 
aan de Provincie. 

Overal, waar fout 
beleid is toegepast, de 
afgelopen vier jaar, 
zullen wij proberen dit 
te herstellen of terug te 
draaien. 
Dit moeten wij per 
geval beoordelen. 
Maar versta ons goed: 
ook wij weten niet 
alles. 
Wij hebben de inbreng 
en adviezen van de 
betrokkenen en de 
bewoners 
broodnodig!!! 

Het beheerplan 
Schoorlse Duinen is 
door de minister (nu 
LNV) vastgesteld.  
De gemeenteraad heeft 
daar nu geen invloed 
meer op. 
Dat kan weer bij een 
nieuw beheerplan. Dan 
is de provincie de 
bestuurlijke beslisser. 
 
Nu gaat het om 
DIALOOG!! Hoor elkaar, 
luister naar elkaar en 
kom tot gedragen 
plannen! 

Ja. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


