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‘Bergen wil vitale agrarische
sector behouden’
Naast het toerisme is de agrarische sector
altijd een belangrijk kenmerk geweest van
de gemeente Bergen. De laatste jaren lijken
agrariërs en gemeente elkaar steeds vaker
te ontmoeten in discussies over het gebruik
van agrarische gronden. Zozeer zelfs dat
bollenkwekers zich afvragen of er in Bergen
nog ruimte is voor bollenteelt. Wethouder
Klaas Valkering is daar duidelijk over. “Wij
willen het bollenareaal op peil houden.”

Klaas Valkering
WETHOUDER GEMEENTE BERGEN
Boerenzoon Klaas Valkering (27) is van huis uit verbonden met het
gebied in de binnenduinrand bij de Egmonden, waar zijn voorouders al
bollen teelden. Na zijn studie Rechten ging hij fulltime aan de slag op
een advocatenkantoor als jurist gespecialiseerd in het publiek-private
domein, terwijl hij daarnaast twee dagen per week zijn partij het CDA
ondersteunde. Sinds de verkiezingen in maart 2019 is Valkering voor
het CDA wethouder in de gemeente Bergen, waar hij zich onder meer
bezighoudt met ruimtelijke ordening, agrarische zaken en toezicht
en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening. Voor het werk
dat hij doet, hanteert Valkering een helder kader: rust en resultaat.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

U hebt van oudsher een band met de binnenduinrand bij de
Egmonden, en met name met de Sammerpolder. Wat houdt
die band in?
“Mijn overgrootmoeder had bollenland in de binnenduinrand, op de plek waar plannen zijn voor een nieuw voetbalcomplex. Er werd toen zelfs ook enige tijd gevoetbald. De
spelers kleedden zich om in de schuur bij mijn oma. Ook
mijn opa had bollen en mijn vader en zijn broers hebben
zich gericht op de melkveehouderij. Een belangrijk deel van
mijn leven ben ik opgegroeid in de Egmonden, dus ik ken
het gebied goed.”

Er is al lange tijd discussie over de fusielocatie van de
voetbalverenigingen Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels
op de plek van het bollenland vlak voor de entree naar
Egmond aan Zee. Wat is de status daarvan nu?
“Wij hebben het bestemmingsplan voorgelegd aan de Raad
van State. Daarop hebben drie partijen een beroep ingediend: een groep bollenkwekers, een groep omwonenden en
LTO Noord. De gemeente Bergen heeft tot 25 maart de tijd
om daarop te reageren. Natuurlijk is het aan de Raad van
State maar ik verwacht dat we goedkeuring krijgen, anders
had het college het bestemmingsplan niet voorgelegd aan de
gemeenteraad.”

Dit plan gaat ten koste van bollengrond in de gemeente
Bergen. Wordt dat nog ergens goedgemaakt?
“Absoluut, wij hebben op twee plekken binnen de gemeente
grond aangewezen voor de bollenteelt ter compensatie van
de 7 hectare die als gevolg van de fusielocatie verdwijnt. Dat
is op de locatie van de Zeevogels langs de Heilooër Zeeweg en
op het terrein van Sint Adelbertus in Egmond-Binnen. In onze
voorstellen hebben wij de toezegging moeten doen dat de
kwaliteit van deze grond wordt gewaarborgd en dat wij deze
geschikt maken voor de bollenteelt. Dat gaan we doen op het
moment dat hier vanuit de bollensector vraag naar is.”

Waarom dan pas?
“Omdat er ook veel agrariërs stoppen in onze gemeente. Dat
kan betekenen dat de vraag naar bollengrond afneemt. De
grond in de binnenduinrand waar wij het nieuwe voetbalcomplex willen realiseren, stond ook lange tijd te koop. Er
was geen koper voor, totdat wij het aankochten.”

De vraag dient zich aan of er in de gemeente Bergen nog
wel ruimte is voor bollenteelt.
“Die ruimte is er zeker, wij vinden het belangrijk om een
vitale agrarische sector te behouden voor Bergen en het is
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kertijd zien we dat de druk op grond steeds groter wordt, in
heel Nederland en ook in Bergen. De landelijke politiek heeft
het voornemen om de komende jaren 1 miljoen woningen
te bouwen, daar is 1 procent van de landbouwgrond voor
nodig. Dat komt als agrariër toch rauw op je dak. Daarnaast
hebben we te maken met het klimaatakkoord en de opgave
om de stikstofuitstoot terug te brengen. Daarvoor worden
er ook claims gelegd op natuur. En zo zijn er nog wel meer
claims. We komen dus voor lastige keuzes te staan. Wij
willen graag samen met de sector kijken wat er nodig is voor
een toekomstbestendige landbouw in onze gemeente.”

Hoe pakt u dat aan?
“Wij hebben overleg met de KAVB en LTO. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld ook over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waar de gemeenteraad zijn zorgen over heeft
uitgesproken. Daarnaast komen zaken aan de orde als uitbreidingswensen, en de zorgen die agrariërs hebben over de
aankoop van bollengrond door de Provincie Noord-Holland
en natuurorganisaties. Zij kopen grond op van agrariërs die
stoppen en dat leidt tot onrust. Waarvoor wordt die grond
ingezet? Wat betekent dit voor de waarde van de grond? En
wat zijn de gevolgen voor het bollenareaal in Bergen? Bij
navraag heeft de Provincie ons laten weten dat het hierbij
gaat om ‘strategische aankopen’, maar daarmee weten we
nog niet zoveel.”

Hoe kijkt u naar de stikstofproblematiek in relatie tot de
agrarische sector?
“Als gemeente Bergen geloven wij niet dat het omzetten van
landbouwgrond in natuur dé oplossing is om de stikstofdoelstellingen te behalen. Onze voorkeur gaat uit naar een
mix van maatregelen. Daarvoor leggen we voorstellen neer
bij de Provincie, hierin trekken we samen op met LTO. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de snelheid verlagen op wegen langs
de duinen en woonwijken van het gas af halen. Belangrijk
is ook om de huidige staat van de natuur in het gebied in
kaart te brengen en de invloeden die daarbij een rol spelen.
Zo blijkt dat de uitlaatgassen van de vele grote zeecontainerschepen die langs de kust varen die neerslaan op de
duinen in onze kustgebied vele malen zwaarder wegen dan
de uitstoot van de landbouw. Als we weten waar we staan en
welke invloeden van belang zijn, kunnen we ook nadenken
over oplossingen.”

De gemeente Bergen had ook plannen voor een zonneweide
in de Sammerpolder. Dat leidde tot boosheid bij bollenkwekers.
“Er waren geen concrete plannen maar in het kader van
de Regionale Energiestrategie zijn we op zoek gegaan naar
mogelijkheden om de klimaatdoelstellingen te realiseren.
Draagvlak is een voorwaarde voor een succesvolle energietransitie en dat ontbreekt voor deze plannen. Dus ga ik het
college voorstellen dit niet te doen. Natuurlijk lenen daken
van schuren zich prima voor zonnepanelen, maar dan zijn
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‘Wij geloven niet dat
landbouwgrond omzetten in
natuur dé oplossing is om de
stikstofdoelstellingen te halen’
we er nog niet. We denken na over alternatieven, overigens
samen met de agrarische sector. Zo zijn verrijdbare zonnepanelen ter sprake gekomen, die kun je op je bollenland
rijden op het moment dat daar geen gewas groeit. We zijn
benieuwd wat voor ideeën er verder nog op tafel komen.”

Vanuit de bollensector klinken verwijten dat de gemeente
in deze trajecten niet goed communiceert en te snel, te
grote stappen wil zetten. Herkent u dat?
“Als mensen dat zo ervaren, dan is dat zo. Dan hebben wij
ergens steken laten vallen. Ik ben de eerste om toe te geven
dat wij in onze communicatie dingen beter hadden kunnen
doen. Online bijeenkomsten met te grote groepen mensen,
brieven die te laat aankwamen, dat moeten we echt beter
organiseren. Daar hebben we van geleerd. Het is soms ook
lastig in deze tijd om contact te leggen en te houden, maar
dat mag geen excuus zijn. Het liefst voer ik gesprekken met
inwoners aan de keukentafel. Dat is een betere setting om te
proberen tot een compromis te komen. Overigens kunnen
Bergenaren die vragen hebben of iets aan mij willen voorleggen, mij altijd bereiken, telefonisch of via de mail. Ik ben in
principe dag en nacht bereikbaar. Dat hoort bij deze baan en
ik doe dat graag.”

Voor het werk dat u doet, gebruikt u ‘rust en resultaat’ als
kader. Hoe werkt u daarmee?
“Bij alles wat zich aandient, stel ik de vraag: draagt dit bij
aan die resultaten waar onze samenleving al zo lang op
wacht? Zo niet, dan doen we het niet. Want tegelijkertijd
wil ik graag rust creëren. Onder andere door in overleg te
gaan en te onderzoeken hoe we tot een compromis kunnen
komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.”
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