
O P R O E P   A A N 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERGEN N.H.
(burgemeester: Hetty Hafkamp. Wethouders : Yolan Koster, Jan Houtenbos, Erik Bekkering, Klaas Valkering en Antoine Pronk).

VOORKOM ALSNOG DE KAP VAN 20 HECTARE 
DENNENBOSSEN IN DE DUINEN VAN SCHOORL 

(Leeuwenkuilbos en het Dr. Van Steijnbos)

Door alsnog de door u verleende kapvergunning aan 
Staatsbosbeheer in te trekken.

Mogelijk door:
 * U nog een uitspraak moet geven in een lopende bezwaarschriftenprocedure.

 * Het KLIMAATAKKOORD leidend te maken (er moeten nog veel bossen worden aangelegd in Nederland, ook door Staatsbosbeheer). 

 * UITSPRAAK EUROPEES HOF VAN JUSTITIE t.a.v. Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
in relatie met Natura 2000 wetgeving/ Wet Natuurbescherming alsnog in uw beoordeling te betrekken. (u inmiddels voldoende bekend 
t.a.v. centrum Bergen 7 D). 

* De verleende kapvergunning verplicht te beoordelen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Bergen. 
Waaraan is voorbijgegaan. Ook aan APV voorschriften die interpretatie van u vragen. Niet met een resultaat de verleende 
kapvergunningsvoorwaarden alsnog aan te vullen en de vergunning daarna verder in stand te laten. Maar waarin u de formele ruimte 
kunt vinden deze alsnog in te trekken. (Een APV die hier overigens nog uitgaat van de Boswet, welke inmiddels al ruim twee jaar niet 
meer bestaat). 

* Te weten dat grote landelijke Natuurorganisaties inmiddels in overleg zijn met de Minister van Landbouw , directie Staatsbosbeheer 
Nederland om het kappen van bossen per direct stop te zetten ingevolge het Klimaatakkoord. Mede omdat de Raad van State vanaf 
mei a.s. op aangehouden beroepschriften uitspraken gaat doen op basis van de uitspraak Europees Hof van Justitie t.a.v. genomen PAS 
maatregelen (geen aannames meer van stikstofreducties maar de actuele werkelijke cijfers daarvan ook in de Natura 2000 gebieden in de 
gemeente Bergen per locatie aangeven die inzichtelijk moeten worden gemaakt door Staatsbosbeheer). 

* De Gemeente Bergen als eerste kustgemeente in Nederland haar gezicht kan laten zien die omslag daadwerkelijk te gaan maken. Waarna 
Staatsbosbeheer aan zet is om daartegen zo nodig (als de inkeer nog niet is gekomen) maar in beroep te gaan.

* Het intrekken van de kapvergunning ten minste onomkeerbare gevolgen voorkomt. Tijdwinst geeft voor nader overleg met het nieuwe 
College van Gedeputeerde Staten van N.H. en de nieuwe Gedeputeerde t.a.v. tweespalt biodiversiteit bevorderen/ kappen van bossen 
en het alsnog weer aanplanten van boomstekken om tot bossen te komen (tijdsduur 50-70 jaren) ingevolge het Klimaatakkoord. En 
bossenkap geen PAS maatregel is.

* Zo te handelen u recht kunt doen aan inwoners gemeente Bergen. In bijzonder van Schoorl en aan 16.500 inwoners/toeristen/
dagjesmensen die een petitie tegen deze kap hebben ingediend en wel willen genieten van onze mooie duinen met daarop afgewisseld 
deze prachtige bossen die Schoorl uniek maken. Mensen die al lang weten dat deze dennenkap (opname stikstof, afgifte zuurstof ) in de 
duinen van Schoorl catastrofale gevolgen gaat hebben en niet zal bijdragen aan een beter leefmilieu voor deze wereld.

* Waarbij u tevens uitvoering kan geven gegeven aan het nieuwe Formatieakkoord “Nieuw Vertrouwen” gemeente Bergen richting 
inwoners om daadwerkelijk te laten zien dat het hier hun leefomgeving is (zie de APV) die in stand moet blijven. 

* Waar u alsnog gelet op het bovenstaande over moet gaan beslissen en zelf alleen verantwoordelijkheid draagt een juiste beslissing 
te nemen. Waarop u in lengte van jaren daarna trots kunt terug kijken of in negatieve zin (ook als u geen politicus meer bent in een 
beschermd collectief ), dat ook in lengte van jaren als persoon met u mee zal dragen voor deze dennenkap verantwoordelijk te zijn 
geweest. Ook in uitleg naar komende generaties (kinderen, kleinkinderen) die hopelijk u dan niets zullen vragen over kap van bossen in 
de wereld.

* U wijsheid toegewenst. 

Vriendelijke groet,

Schoorl, april 2019 
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