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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 3 juni 2016 
 
Aanwezig Afwezig 

Mw. A. Emmens (voorzitter) 
Dhr. B. Spier (financieel manager) 
Mw. A. Smeding (secretaris) 
Mw. S. van Wesemael (PWN) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. B. Duijn (SBB) 
Mw. M. Slot (Bezoekerscentrum) 
Mw. L. Jenner (Landgoed Duin & Kruidberg) 
Dhr. R. Kruijswijk (gemeente Bloemendaal) 
Mw. S. van Laake (PNH, notulist) 
 
Gastspreker 
Marieke Kuipers (Duurzaam Toerisme) 
 
Toehoorder 
Mw. C. van Schie 

Dhr. J. de Jong (gemeente Bloemendaal) 
Mw. L. Challik (gemeente Zandvoort) 
Mw. A. Baerveldt (gemeente Velzen) 
Mw. C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem) 
Mw. E. Ten Hag (provincie Noord-
Holland) 
Mw. P. Schut (IVN) 
Dhr. B. Lensink (verv: Mw. L. Jenner, 
Landgoed Duin & Kruidberg) 
Mw. R. Tienkamp (verv. door Mw. B. 
Duijn, SBB) 
 
Bijlage: PowerPoint Marieke Kuipers 
 
Kopie aan  
Adviescommissie NPZK 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder dhr. Spier. 
Dhr. Spier gaat met pensioen bij PWN, op 1 juli 2016 is zijn afscheidsreceptie. Hij zal vandaag 
de vergadering om 11:00 uur verlaten. Dhr. Spier blijft wel de financiën voor het NPZK verzorgen 
op vrijwillige basis, waarvoor de voorzitter hem namens allen hartelijk bedankt. 
 
Er zijn 8 afwezigen (met kennisgeving) waarvan er 2 voor vervanging hebben gezorgd (zie 
afwezigenlijst hierboven). Mw. Schut is vanwege vertragingen in het openbaar vervoer niet in 
staat om bij de vergadering te zijn.  
 
Het is lastig om te overleggen als zoveel leden afwezig zijn. De voorzitter doet een oproep aan 
iedereen om er toch vooral voor te zorgen aanwezig te zijn bij het Overlegorgaan, de 
vergaderdatum is lang van tevoren bekend en er zijn maar 4 vergaderingen per jaar.  
 

 Vanwege de volle agenda vervalt vandaag agendapunt 4: Presentatie Bedrijfsplan 
Bezoekerscentrum. Hierna wordt de agenda vastgesteld. 

 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 De voorzitter vraagt de leden of zij nog vragen of aanvullingen hebben op de mededelingen.  
 
 P. 1, mededeling 3: Luchterduinenfonds 
 De voorzitter vraagt aan mw. Slot om zich bezig te houden met een nieuwe subsidie aanvraag 

bij het fonds. (Actie mw. Slot) 
 
P. 2, Mededelingen Communicatie & Educatie 
De crowdfunding actie voor Boshut Elswout is met een week verlengd. Door een aantal grote 
sponsors is in deze laatste week het target ruimschoots overschreden. Er wordt nu contact 
gemaakt met een aannemer. Evaluatie volgt. 
 
P. 3, mededelingen Bezoekerscentrum: 
De wisent knuffels verkopen goed.  
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Monica Ralling verkent de mogelijkheden voor een evt. samenwerking met Beebox, concrete 
informatie volgt t.z.t. 
 
Mw. Slot geeft aan dat de training voor balie vrijwilligers vruchten afwerpt in termen van 
toegenomen energie en enthousiasme, ook om producten te adviseren, ondanks dat die geld 
kosten. De klanten zijn tevreden en de verkopen zijn gestegen. 
 
P. 4, ingekomen stukken, nr. 6: 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds betaalt de aanpassing aan de camera’s, Waternet, PNH en 
Natuurmonumenten voeren deze uit. 
 
 

3. Financiën 
a. Stand van zaken bestedingenplan 2015 
Zie p. 22/23 van Concept Jaarrekening 2015. 
Voor de Natuurevaluatie is een groot bedrag uitgegeven. Daarvan zijn fotovluchten m.b.v. een 
drone nog niet uitgevoerd, omdat Eurosense vorig jaar geen toestemming kreeg voor het 
uitvoeren van vluchten. PWN zal zodra er toestemming komt dit alsnog uitvoeren. Er is 
toestemming voor verleend om dit als post te laten staan op het Bestedingenplan 2015. 
 
b. Jaarrekening 2015 concept 
De Concept Jaarrekening ligt voor ter kennisname.  
 
In 2015 zijn de Bestedingenplannen voor 2013 en 2014 uiteindelijk vastgesteld met een 
accountantsverklaring waarna ze definitief zijn vastgesteld door Provincie Noord-Holland 
(‘PNH’).  
De Bestedingenplannen 2013 en 2012 zijn financieel in 2015 door PNH vastgesteld. Daardoor 
staan de nog te ontvangen subsidies op de balans. De jaarrekening 2015 wordt naar 
verwachting medio juni 2016 door de accountant goedgekeurd.  Daarna zal het 
Stichtingenbestuur de jaarrekening vaststellen en conform de statuten ter kennisname aan het 
Overlegorgaan aanbieden. 
 
De financiële situatie rond de Natuurbrug en het probleem wel of geen fietspad is opmerkelijk. 
Procedureel is er veel gebeurd maar er is qua werk buiten nog niets gebeurd. Dhr. Spier 
ontvangt hopelijk binnenkort van PNH een overzicht met huidige stand van zaken inclusief 
financiële verplichtingen en saldo van de controller van het project Natuurbrug. Deze informatie 
zal uiteindelijk als Bijlage 2 bij de Jaarrekening 2015 worden gevoegd. 

 
De voorzitter vraagt om ieder Overlegorgaan een actueel financieel overzicht te verstrekken. 
(Actie Bert-Astrid) 
 
c. Voorlopige opzet meerjarenbegroting en conceptbegroting 2016 

 Bijlage Meerjarenbegroting (‘MJB’) 2017-2020 
 De voorzitter vraagt om plannen die al bekend zijn alvast op de Meerjarenbegroting te zetten 

met kostenraming en een idee hoe de financiën te regelen (subsidiemogelijkheden, bijdragen 
partners).  De voorzitter wil graag inhoud en financiën scherper bij elkaar brengen in een 
meerjarenperspectief. Dhr. Spier licht toe dat dit lastig is omdat een aanvraag voor subsidie pas 
in het jaar van uitvoering van een plan kan worden gedaan. 

 De voorzitter wil graag als mededeling in het overzicht een toelichting over waar mogelijke 
financiering vandaan kan komen voor de jaren erna. De voorzitter is van mening, dat wij dan 
eerder in actie zullen komen om financiering te regelen 

. 
 Het BOP is de inhoudelijke basis voor de MJB. 
 
 Het Overlegorgaan gaat akkoord met de concept begroting 2016. 
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4. Presentatie Bedrijfsplan Bezoekerscentrum 

Dit punt vervalt omwille van de tijd. 
 
 

5. Subsidiëring vrijwilligers 2016 
Mw. Slot stelt voor om representatieve zomershirts aan te schaffen voor de vrijwilligers. Het 
Overlegorgaan gaat hiermee akkoord. Mw. Slot dient de subsidieaanvraag in. 
Mw. Van Wesemael vraagt zich af of er voldoende aandacht is gevraagd voor het feit dat er geld 
over is voor vrijwilligers. Mw. Smeding zal dit nagaan (Actie mw. Smeding). 
 
Mw. Smeding is in afwachting van een uitgebreider plan van de Paddenwerkgroep ter 
verduidelijking van de aanvraag voor subsidie. Het onderhoud dient eerst geborgd te zijn vanuit 
andere financiële bron. Het onderhoud zou logischerwijs bij gemeente Bloemendaal komen te 
liggen. Dhr. Kruijswijk bespreekt dit met de gemeenteraad van Bloemendaal (Actie dhr. 
Kruijswijk) 
 
Inhoudelijk gaat het Overlegorgaan akkoord met de subsidieverstrekking aan de 
Paddenwerkgroep. 
 
 

6. Aanpassing Communicatieplan Educatie en Communicatie 
Mw. Slot geeft dat er sprake is van een soort spagaat tussen enerzijds de grote lijnen vanuit het 
BOP en het vele uitvoerende werk dat daaruit voortkomt en anderzijds het feit dat de krachten 
die dat uitvoerende werk deden zijn wegbezuinigd, waardoor nu iedereen die is overgebleven 
veel te veel te doen heeft. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (‘NPZK’) heeft een deel van 
het bestedingenbudget ter beschikking gesteld met het idee om een ZZP-er in te schakelen om 
werk over te nemen. Mw. Slot geeft ook aan dat er binnen het Bezoekerscentrum geen 
capaciteit meer beschikbaar is om nog meer werk op zich te kunnen nemen. 
 
Het Overlegorgaan stemt in met het herziene Communicatieplan Educatie en Communicatie, 
met de opmerking dat er knelpunten blijven bestaan in de uitvoering die nog moeten worden 
opgelost. 
Dit jaar zal opnieuw een agendapunt moeten worden opgenomen over hoe meer 
efficiency/financiering te bereiken. (Actie mw. Smeding) 
 
 

7. Netwerk groene gezonde leefomgeving en programma Groen Kapitaal 
Willen we als NPZK deelnemen in dit netwerk en meedenken over een mogelijke gezamenlijke 
aanvraag? 
 
Het NPZK draagt het initiatief een warm hart toe maar is van mening dat er te weinig tijd en geld 
beschikbaar om mee te schrijven aan de subsidieaanvraag.  
 
 

8. Nationale Parken van Wereldklasse en bidbook 
De voorzitter heeft met beheerders overleg gehad vanuit het Samenwerkingsverband Nationale 
Parken (SNP).  
Vice voorzitter van het SNP, dhr. Hendrik Oosterveld was ook aanwezig bij het 
Stakeholdersoverleg evenals mw. Schut. Zij doet de suggestie dat het NPZK ook een bidbook 
indient. 
Het NPZK is er eigenlijk al mee bezig, er is al veel uitgewerkt in het BOP, dit plan kan in een 
bidbook worden omgezet. Indienen bidbook kan tot 15 september 2016. 
 



                                                                       Conceptverslag Overlegorgaan NPZK d.d. 03-06-

2016 4  

 

 

 

Op 12 juli 2016 zal er een gesprek zijn met PNH Beleid, waarbij mw. Van Wesemael en mw. 
Schut spreken met Sectormanager Bodem & Groen mw. Janet Oosterveld. Daar kan worden 
bezien of het zin heeft om mee te doen met een bidbook en of PNH hier ook achter staat. 
 
De aanwezige leden van het Overlegorgaan zijn ook voor het indienen van een bidbook.  
Dhr. Kruijswijk waarschuwt wel om op te passen, dat alleen de aansluitende park gedeeltes van 
de binnenduinrand worden betrokken, niet de gedeeltes die woongebied zijn.  
 
De voorzitter vraagt wie als ‘trekker’ voor het bidbook kan fungeren? Is er nog budget voor 
beschikbaar? 
Mw. Van Wesemael merkt op dat Mw. Marieke Kuipers (PWN) en mw. Jowien van der Vegte 
(Natuurmomenten) alles weten van het BOP. Zij zal hen vragen of ze mee willen doen. (Actie 
mw. Van Wesemael) 
 
Na een toelichting van mw. Van Wesemael over de mogelijkheden om mee te doen met  een 
compleet Nationaal Park Hollandse Duinen (van Den Helder tot Hoek van Holland) besluit het 
Overlegorgaan niet in te gaan op het voorstel van Zuid-Holland.  
Het Overlegorgaan gaat akkoord met het indienen van een bidbook. Op 16 juni 2016 vindt een 
Minisymposium monitoring Nationale Parken plaats in Amersfoort. De focus tijdens dit 
symposium is gericht op de monitoring van het bezoek aan en op de economische spin off van 
de Nationaal Parken. Mogelijk zijn ook andere invalshoeken van belang die deze dag aan de 
orde komen. De voorzitter en mw. Smeding stemmen nader af of en zo ja, wie er naartoe zou 
kunnen gaan. 
 
 

9. Presentatie Duurzaam Toerisme en Recreatie 
Mw. Kuipers geeft een presentatie over Duurzaam Toerisme en Recreatie (zie ook bijlage 
PowerPoint Marieke Kuipers). 
Mw. Kuipers licht een doemscenario toe a.d.h.v. de effecten voor Amsterdam met de ‘Air B&B’. 
Er dreigen daar meer toeristen in de binnenstad te komen dan bewoners. Een effect dat 
Amsterdam nooit gewenst heeft. 
 
Het Duurzaam Toerisme dat het NPZK wenst, is toerisme dat past bij de draagkracht van de 
natuur en de beleving van de natuur. Een idee is om de toeristen te verspreiden over de 
groengebieden in de omgeving, die groengebieden moeten dan samenwerken. Het NPZK richt 
zich op de rustige natuurgerichte recreatie. 
 
De geplande workshopavonden zijn aangekondigd per mailing. Per workshop is er plaats voor 
ca. 15 deelnemers. Er wordt naar een goede mix van workshopdeelnemers gestreefd, dit is 
reguleerbaar doordat mensen zich vooraf aanmelden via de email. 
 
23 mei:  Groeiend toerisme: wat doet het NP daarmee? 
20 juni:  Draagkracht vanuit het NP 
12 september:  Duurzaam bijdragen aan regio en natuur 
10 oktober:  Natuur in ‘t hart 
 
Op de avond van 23 mei waren er ongeveer 25 gasten. Er is veel informatie verzameld. 
 
Mw. Kuipers meldt dat de workshopavonden binnen het NPZK prima lopen. Er is nog iemand 
nodig die ‘naar buiten gaat’. Er is ook één aanspreekpunt nodig, iemand die zich voor het NPZK 
op dit onderwerp, Duurzaam Toerisme en Recreatie, toelegt. De voorzitter zal bij het 
Beheerdersoverleg en bij de gemeentes deze vraag neerleggen. (Actie mw. Emmens) 
 
Mw. Smeding doet een oproep aan de wethouders om bij de workshops aanwezig te zijn.  
Dhr. Kruijswijk zal aanwezig zijn. 
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De voorzitter bedankt mw. Kuipers voor haar presentatie en uitleg.  
 
 

10. Recreatieonderzoek in Noord-Holland 
Het Overlegorgaan volgt het advies van mw. Kuipers in de bijlage en gaat akkoord met het idee 
om deel te nemen aan het Recreatieonderzoek in Noord-Holland, gecoördineerd door 
Staatsbosbeheer. Graag ontvangt het Overlegorgaan t.z.t. een begroting om te kunnen oordelen 
over de financiële bijdrage aan het onderzoek. 
 
 

11. Jaarverslag 2015 
De voorzitter geeft een compliment aan de samenstellers van het Jaarverslag en vindt, dat het 
heel mooi weergeeft wat er in 2015 is gebeurd. 
 
Gemeente Bloemendaal geeft aan dat in het jaarverslag ontbreekt dat zij met het 20-jarig 
bestaan ook een cadeau gegeven hebben nl. een dubbele pagina in de glossy ‘B’ die huis aan 
huis in heel Bloemendaal  verspreid is. Deze aanvulling zal nog aan het jaarverslag worden 
toegevoegd. (Actie Astrid) 
Het jaarverslag zal medio juni worden verzonden en op de website worden gepubliceerd. 
 
 

12. Ontwikkelingen in het Park 
De ontwikkelingen in het NPZK zijn weergegeven in de bijlage bij de agenda. 
 
Mw. Slot heeft een aanvulling: op vrijdag 20 mei jl. was zij bij een Programma voor de brede 
dialoog over ruimtelijke uitdagingen rondom de OV-knooppunten in Zuid-Kennemerland en 
IJmond. PNH wil graag bouwen daar waar goede OV-aansluitingen zijn.  
Er werd gesproken over de Kennemerlijn (spoorlijn Haarlem-Uitgeest), waarlangs een aantal 
stations liggen, die bij ingangen van het NPZK liggen. Er werd gesproken van (bouw-) 
ontwikkeling rondom stations, en mw. Slot heeft ook stations als toegangspoort voor het NPZK 
ingebracht (Santpoort Noord en –Zuid en Overveen). Het ging ook over ontsluiting van gebieden 
naar de kust, bijv. via station Bloemendaal, waar ook gebouwd kan worden, station Zandvoort 
etc. De discussie is nog helemaal open maar er is dus van alles gaande rondom dit onderwerp.  
 
Mw. Duijn geeft door dat het Yoga festival Elswout niet doorgaat vanwege een tekort aan 
aanmeldingen. De vergunningsaanvragen voor de renovatie van de monumentale sluis zijn 
ingediend, volgend jaar is de renovatie gepland. 
 
 

13. Conceptverslag Overlegorgaan 11 maart 2015 
 Het verslag wordt besproken en zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
 Conceptverslag Adviescommissie 11 mei 2016 
 Het OO neemt kennis van dit verslag. 
 
 
14. Rondvraag en sluiting 

Dhr. Pander meldt dat op 19 juli a.s. de hoorzitting vanwege de beroepsprocedure tegen het 
besluit reguleren damherten plaats zal vinden. 
 
Dhr. Kruijswijk vraagt wat er gedaan wordt met het fietspad dat bij Kattendel is ondergestoven 
met zand, t.g.v. verstuivend duin. Mw. Van Wesemael geeft aan, dat er een voorstel voor 
alternatieve routes was ingediend bij het College van B&W van Bloemendaal, maar dit is 
afgeketst door het College. Natuurlijk beraadt PWN zich op een oplossing, maar die is nog niet 
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gevonden. Het is overigens een probleem van voorbijgaande aard, dat zich over 1 à 2 jaar tijd 
vanzelf oplost. 
 
Mw. Jenner meldt dat op 21 juni a.s. het jubileum van Bernard Lensink van Landgoed Duin- en 
Kruidberg gepland staat met een barbecue, en de dag erop een 10 km-loop door het park. Mw. 
Jenner zal de uitnodiging doorsturen aan mw. Smeding. (Actie mw. Jenner) 
 
Op 5 juni a.s. zal het Zomerfestival worden gehouden. 
 
De slotbijeenkomst van de workshops van 10 november a.s. zal worden verzet vanwege een 
commissievergadering van wethouders. Een nieuwe datum zal worden gecommuniceerd. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de vergadering om 12:25 
uur. 


