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1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Er zijn 3 afwezigen met kennisgeving, waarvan er 1 voor vervanging heeft gezorgd (zie 
afwezigenlijst hierboven). Er is 1 afwezige zonder kennisgeving. Dhr. Kruijswijk heeft de 
vergadering alleen gedeeltelijk bijgewoond (later gekomen). 
 

 De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Pt. 1 
De voorzitter begint met de nare mededeling dat gedeputeerde Talsma ernstig ziek is.  
Mw. Smeding zal hem namens alle partners in het Overlegorgaan een boeket en kaart sturen. 
Gedeputeerde Bond zal dhr. Talsma voorlopig vervangen. Voor de feestelijke opening van 
natuurbrug Zeepoort en voor de Nacht van de Nacht wordt nog naar een vervanger voor dhr. 
Talsma gezocht. 
 
De voorzitter vraagt de leden of zij nog vragen of aanvullingen hebben op andere punten uit de 
bijlage AGPT2 mededelingen en ingekomen stukken van het Secretariaat.  

 
 Pt. 4, Beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid 

De vaststelling van dit beheerplan is nodig om vanuit de PAS voortvloeiende beheermaatregelen 
te kunnen uitvoeren om de stikstofdepositie weg te halen. 
 
Pt. 7, Nationaal Groenfonds 
Mw. Smeding en mw. Ralling zullen bekijken wie een aanvraag kan doen bij het Nationaal 
Groenfonds t.b.v. Verwonderd Duin. (Actie mw. Smeding/mw. Ralling) 
 
De provincie Noord-Holland zoekt naar innovatieve en kansrijke initiatieven rondom natuur ten 
behoeve van de biodiversiteit. Bij kansrijke initiatieven kan gedacht worden aan 
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biodiversiteitsvriendelijke landbouw, biodiversiteit in de stad, verdienmodellen voor natuur, 
slimme combinaties tussen water en natuur of biodiversiteit en het bedrijfsleven. De meest 
kansrijke initiatieven mogen zich presenteren tijdens het congres Groen Kapitaal en maken kans 
op de Gouden Roerdomp ter waarde van € 2.500, -. Mw. Smeding en mw. Ralling zullen project 
Verwonderd Duin opgeven om mee te dingen naar de Gouden Roerdomp. (Actie mw. 
Smeding/mw. Ralling). 
 
Pt. 8, Reinwaterpark 
De heren Ed Prins en Edwin van der Donk zijn gekomen als toehoorders om de reactie van de 
vergadering te vernemen op de brief van Vrienden van Middenduin (bijlage bij de Agenda 
AG2.2). In de brief worden verschillende zaken benoemd waar actie op gevraagd wordt. 
 
Mw. Tienkamp meldt dat gemeente Bloemendaal opdracht heeft gegeven om een 
participatieproces in gang te zetten, omdat er nog niet voldoende is gecommuniceerd met de 
omgeving. 
 
Mw. Emmens merkt op dat er in december 2014 door het Overlegorgaan een brief is verzonden, 
waarin is verwezen naar het Beheers- en Ontwikkelingsplan waarin voldoende 
aanknopingspunten staan voor iemand die iets in het aangrenzende gebied zou willen doen.  
 
Mw. Emmens weet dat dhr. Prins en dhr. Van der Donk graag iets zouden willen zeggen, maar 
zonder de wethouders van gemeente Bloemendaal en Zandvoort erbij is het wellicht beter dat 
mw. Emmens dhr. Kruijswijk belt om hem te vragen om nog eens goed naar de brief van de 
Vrienden van Middenduin te kijken? 
 
Mw. Emmens vindt dat als de Zeeweg inderdaad een steeds hardere scheidslijn vormt, terwijl 
deze zo dicht tegen het Nationaal Park ligt, daar wel rekening mee moet worden gehouden.  
Mw. Baerveldt herkent de opmerking in de brief over de herkenbaarheid en meldt dat er nog 
steeds mee wordt geworsteld hoe dat moet worden gedaan: hoe kan de ingang het Nationaal 
Park duidelijker worden aangegeven voor verkeer, hoe kan duidelijk worden gemaakt dat hier 
überhaupt een Nationaal Park is. Het Overlegorgaan is ook van mening dat de herkenbaarheid 
en de overgang met de Zeeweg een belangrijk gegeven is, waar aandacht voor moet zijn. Er is 
bij Rijkswaterstaat gepolst of het plaatsen van een bruin bord mogelijk is (zoals bijv. in Brabant is 
gebeurd) maar dat doet Rijkswaterstaat niet meer.  
 
Mw. Smeding geeft aan dat de brief intern bij Provincie Noord-Holland ook in behandeling is. 
 
Dhr. Prins merkt op, dat het niet alleen om bebording gaat maar ook om beleving van de 
Zeeweg. De Zeeweg is nu bijna een ‘circuit’ – het voorstel gaat ook om verbetering van de 
verkeersveiligheid en het beteugelen van geluidshinder. Er wordt op de weg geracet, het 
voorstel aan dhr. Kruijswijk en aan PNH is om de maximum snelheid te verlagen naar 60 km/u, 
één handhaafbare snelheid, met trajectcontrole. Daarnaast ligt het verzoek aan gemeente 
Zandvoort om te zorgen dat het Circuit van Zandvoort zich beter aan de geluidsnormen houdt en 
het aantal evenementen beperkt houdt. Mw. Emmens merkt op dat de gemeente Zandvoort en 
PWN daar oog voor hebben en dat er goed op wordt gelet dat de overlast binnen de perken blijft.  
 
Mw. Emmens zal alle punten uit de brief nog eens voorleggen aan wethouder Kruijswijk van 
gemeente Bloemendaal en wethouder Challik van gemeente Zandvoort en aan dhr. Kruijswijk 
vragen om op de volgende vergadering een toelichting te verzorgen over hoe gemeente 
Zandvoort ermee omgaat. (Actie mw. Emmens). Mw. Smeding neemt dit op als agendapunt 
(Actie mw. Smeding). 
 
De toehoorders verlaten om 10:25 uur de zaal. 
 
Mededeling Duinenfonds 
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Mw. Emmens heeft gesproken met dhr. Bloemers van Stichting Duinenfonds. De ondernemers 
willen met het Duinenfonds stoppen, omdat het niet werkt. Er is vanuit de ondernemers de vraag 
gesteld om een afvaardiging te hebben in het Overlegorgaan.  
Mw. Emmens zal dhr. Bloemers uitnodigen als gast bij de volgende vergadering om zijn visie 
uiteen te zetten (Actie mw. Emmens). Dhr. Bloemers is bij gemeente Haarlem aanspreekpunt 
voor duurzaamheid. Zelf is hij geen ondernemer meer en werkt hij op persoonlijke titel, maar hij 
heeft een grote achterban van ondernemers. 
Mw. Van Wesemael merkt op dat er wel moet worden gemotiveerd waarom hij niet in de 
Adviescommissie gaat, en vraagt zich af of het logisch is als hij onderdeel wordt van het 
Overlegorgaan. Mw. Sikkema merkt op dat hij 2 keer per jaar als gastspreker bij een agendapunt 
Ondernemers uitgenodigd zou kunnen worden, i.p.v. lid worden van het Overlegorgaan. Mw. 
Emmens benadrukt dat het een ontwikkeling is dat we tegenwoordig ondernemers bij het NPZK 
willen betrekken, dit mag ook niet uit het oog worden verloren. Staatsbosbeheer en SNP zijn een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan omdat de financiële bijdrage vanuit het ministerie van 
Economische Zaken is verminderd. Er wordt ook gesproken over samenwerking met de andere 
beheerders van het NPZK. 
 
Bespreking van bijlage AGPT2.1 Mededelingen C&E 
De vergadering gaat ermee akkoord, dat aan het begin van het volgende Overlegorgaan een 
half uur sessie Identiteit zal worden geleid door mw. Ralling. (Actie mw. Ralling) 
 
Plan van Aanpak Crowdfunding NPZK: mw. Smeding zal dit als agendapunt opnemen voor de 
volgende vergadering (Actie mw. Smeding) en ieder wordt verzocht om voorafgaand aan de 
vergadering aan te geven wat we ermee kunnen gaan doen. (Actie allen). 
 
 

3. Bidbook NPZK 
Mw. Emmens en de overige aanwezigen uiten een compliment aan de samenstellers van het 
Bidbook dat is aangeleverd voor de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland. 
Op 31 oktober 2016 is de bekendmaking van de winnaars.  
Om 10:45 komt dhr. Kruijswijk de vergadering binnen. 
 
Mw. Kuipers geeft een toelichting op het Bidbook dat is uitgedeeld aan het begin van de 
vergadering. Het Bidbook wordt ook als bijlage meegezonden met de notulen. (Actie mw. 
Smeding) 
 

  
4. Duurzaam toerisme en recreatie 

Mw. Kuipers geeft een toelichting (zie ook bijlage AGPT 2 mededelingen C&E, onderaan pag. 2). De 
eerste drie workshopavonden hebben veel input opgeleverd en de laatste zal gaan over 
communicatie, mw. Kuipers vertrouwt op weer een goede, productieve avond. 
Ook is het nodig om concrete producten te maken. De regiegroep gaat daar nog nader over nadenken.  
Het Bidbook is een belangrijk basisdocument waarin in grote lijnen een weerslag is gegeven van hoe 
we denken over Duurzaam toerisme en de toekomst. Van hieruit kunnen we verder gaan om de 
gedachten en acties t.b.v. van Duurzaam toerisme vorm te geven en vast te leggen in een 
visiedocument. 
Mw. Emmens vraagt, welke mensen er nu verder bij kunnen worden betrokken? Mw. Kuipers wil graag 
meer mensen betrekken uit de Adviescommissie en het Overlegorgaan. Met zoveel partijen (ook de 
ondernemers bijv.) is het belangrijk om gezamenlijk dezelfde visie uit te stralen. Er is menskracht en 
geld nodig om het verder te ontwikkelen. Mw. Kuipers gaat daarmee aan de slag. 
 
Op 14 oktober 2016 zal een workshop Identiteit plaatsvinden bij Staatsbosbeheer in Amersfoort 
Mw. Van Wesemael gaat mee gaat mee met mw. Ralling en mw. Tienkamp kan vanaf 10:30 uur 
aansluiten. 
 
 

5. Financiën 
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Voor 2017 en de jaren erna zal het een grotere uitdaging zijn om financiële ruimte te vinden voor de 
verschillende activiteiten dan in voorgaande jaren. 
 
Het stichtingsbestuur NPZK is op 12 september jl. akkoord gegaan met de mutaties van de reserves 
en heeft besloten dat er een nieuwe bestemmingsreserve zal worden aangemaakt genaamd 
’Uitvoering BOP/ Bidbook: Samenwerking en Toerisme. 
Eind volgend jaar zal, als het goed is, de totale eindafrekening voor de natuurbrug Zeepoort rond zijn 
en daarna verdwijnt deze uit de jaarstukken. Het zal fijn zijn als deze eruit gaat, want deze 
eindafrekening geeft een scheef beeld van de werkelijke situatie. 
 
Besluit: Het Overlegorgaan heeft de Jaarrekening 2015 en het Bestedingenplan 2015 voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Op het overzicht Bestedingenplan 2016 (bijlage AGPT 5.1 Stavaza BP 2016) heeft het Overlegorgaan 
geen op- of aanmerkingen. 
 
 

6. Concept Bestedingenplan 2017 
N.a.v. de Adviescommissievergadering hebben mw. Ralling, mw. Slot en mw. Smeding 
vergaderd en is het concept Bestedingenplan 2017 opgesteld. 
 
Mw. Emmens vraagt of de extra uitgave t.b.v. de vrijwilligers éénmalig is of structureel?  
Mw. Slot antwoordt dat een deel van de kosten éénmalig is en een deel structureel, vanwege 
gestegen opleidingskosten. Niet omdat de opleiding zelf duurder is, maar omdat er een snellere 
wissel is van vooral de jongere vrijwilligers. Deze zijn vaak voor kortere tijd inzetbaar dan 
voorheen. Daarnaast zijn de vaste vrijwilligers wat ouder aan het worden, waardoor zij vaker 
moeten afzeggen en er meer vrijwilligers nodig zijn. 
 
In 2016 is de financiering voor professionalisering van evenementen gericht geweest op het 
Zomerfestival. Bij evaluatie met alle partners heeft het Bezoekerscentrum aangegeven dat het 
ieder jaar professioneel opzetten van een festival veel teveel werk is voor de medewerkers. 
Voorstel van mw. Slot is om het festival in 2017 niet te houden en een evenementenbeleid te 
maken met elkaar. 
 
Mw. Schut vindt het belangrijk om een goed evenementenbeleid te hebben, dit is belangrijk voor 
naamsbekendheid en imago.  
 
Mw. Emmens vindt dat Verwonderd Duin op moet worden genomen in de Begroting 2017. Ook 
al moet er financiering nog voor gevonden worden. 
 
Op 26 oktober 2016 staat een afspraak gepland met dhr. Spier, mw. Kuipers, mw. Ralling, mw. 
Slot en mw. Smeding waar o.a. de Meerjarenbegroting zal worden besproken, en waar nadere 
invulling kan worden gegeven aan de Concept Begroting 2017. 
 
Dhr. Kruijswijk oppert als idee, indien het Bezoekerscentrum vrijwilligers tekort komt, om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden om hun participatieplicht hier te komen 
vervullen. Mw. Schut vertelt dat IVN dit al doet voor statushouders (vluchtelingen). Mw. Emmens 
benadrukt dat als er zoiets zou worden gedaan er eerst een goed plan aan ten grondslag moet 
liggen. Mw. Schut suggereert om zoveel mogelijk gebruik te maken van de infrastructuur die er 
al is, bijvoorbeeld de Noord-Hollandse Groene Academie. 
Mw. Slot merkt op, dat laatstgenoemde groepen vrijwilligers een heel andere, intensieve 
begeleiding vragen dan bijv. de MBO-stagiairs die nu vaak meewerken en de ‘flex-vrijwilligers’ 
die een poosje komen meehelpen. Dat vereist dan weer extra investering en ontwikkeling.  
Dat geld en de expertise zijn wel aanwezig bij de gemeenten, die zouden daarmee kunnen 
helpen. 
 
Dhr. Spier verlaat de vergadering om 11:35 uur. 
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7. Presentatie Bedrijfsplan Bezoekerscentrum 
Mw. Slot geeft een toelichting met behulp van een PowerPoint presentatie. Deze is als bijlage bij 
de notulen gevoegd. 
 

Het hoofddoel voor het Bezoekerscentrum is: ‘Eind 2017 is ons bezoekerscentrum het duurzame 

centrum voor educatie, recreatie en toerisme van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland door 
een gezonde, duurzame bedrijfsvoering.’ 
 
Mw. Emmens ziet en waardeert mw. Slot om het Beleidsplan en de grote ontwikkelingsstap die 
is gemaakt door het Bezoekerscentrum. In de voorbereiding van het Beleidsplan voor komend 
jaar valt nog winst te behalen door de Strategiegroep C&E vroegtijdig te betrekken. Het 
Bezoekerscentrum is de kern van het NPZK en dient dus alle partners te vertegenwoordigen en 
aan alle partners van het NPZK moet de mogelijkheid worden geboden om samen te werken 
aan het beleid voor het Bezoekerscentrum. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als de 
zalenverhuurders ook promotiemateriaal hebben liggen over de zalen van het 
Bezoekerscentrum of de zalen van het centrum van Staatsbosbeheer. Als geheel kunnen de 
partners elkaar meer versterken. 
 
 

8. Ontwikkelingen in het Park 
De ontwikkelingen in het NPZK zijn weergegeven in de bijlage bij de agenda AGPT8 
Ontwikkelingen in het Park.  
 
Op 5 oktober 2016 was mw. Van Wesemael bij een vergadering met de drinkwaterbedrijven over 
het nieuwe bijgestelde voorstel van minister Melanie Schultz-Verhagen over bebouwing van de 
kuststrook. Hierin is recreatieve bebouwing van de kust niet toegestaan. De beschermde 
gebieden blijven beschermd en ook de drinkwatervoorziening is veilig gesteld. 
 
Mw. Van Wesemael meldt dat PWN onderzoekt of ruiterpaden door het wisentengebied 
haalbaar zijn, d.m.v. ruiterproeven.  
Een poosje geleden is een wisentenstier op een filmende student afgerend en heeft deze 
bezeerd nadat deze voor onderzoek naar veiligheid voor mensen in het wisentengebied op een 
hete dag met regelmaat hard op de kudde afrende en dan op 20 m. afstand stopte. De stier 
moest daarna worden afgemaakt omdat hij geen tolerantie meer had voor mensen. 
 
Mw. Baerveldt meldt dat gemeente Velzen bezig is om de Kustvisie vorm te geven en de 
bouwplannen bij het Kennemerstrand. Er komt een informatiecentrum bij. 
Mw. Baerveldt geeft een terugkoppeling over de goed georganiseerde  bezoekersavond op het 
IJmuiderstrand van 28 september jl.  Prettig is dat bleek, dat de input van de bezoekers 
overeenkwam met de plannen zoals die er al liggen.  
Er was veel voorwerk verricht maar er kwamen minder mensen op af dan verwacht. Ook waren 
er weinig bewoners uit de gemeente Velzen aanwezig. Volgende keer kan worden bekeken hoe 
dit efficiënter kan.  
 
Mw. Slot meldt dat op 29 oktober 2016 de Lichtjestocht en de Nacht van de Nacht worden 
gehouden. De Milieufederatie organiseert ieder jaar dat de Gedeputeerde en PNH komen, dit 
jaar is dat bij het Bezoekerscentrum. Ook Ondernemersvereniging Waarderpolder is aanwezig, 
ze gaan naar de Lichtjestocht en de Sterrenwacht. 
 
Op 10 oktober 2016 ontvangt het Bezoekerscentrum op aangeven van PWN een groep van 
Booking.com. Deze groep gaat de duinen in met aansluitend een borrel. 
 
Mw. Ralling merkt op dat de Communicatiestrategiegroep zich per jaar wil gaan focussen op 4 
inhoudelijke thema’s. Voor dit jaar vallen daaronder Verwonderd Duin, wisenten, de Noord-
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westkern: wat is er voor de consument, wat is er voor de ondernemer, etc. Dit wordt in een 
jaarplan nog gepresenteerd. 
 
 

9. Verslagen 
 
Conceptverslag Overlegorgaan 3 juni 2015 

 Het verslag wordt besproken, waarbij de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
  

Pag. 3, pt. 6: er staat: ‘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 i.p.v. 
een (duurdere) IVN-kracht om het werk over te nemen’. De cursief gemaakte delen worden 
geschrapt. 
Pag. 5, pt. 14, 3e alinea: het woord ‘afscheid’ wordt vervangen door: ‘jubileum’. 
 
Hierna wordt het verslag met medeneming van de opmerking vastgesteld. 
 
 
Inhoudelijk: 
N.a.v. bovengenoemde tekstuele opmerking op Pag. 3, pt. 6: Mw. Schut merkt op dat een IVN-
kracht inclusief en een ZZP-er exclusief BTW wordt opgevoerd maar dat de werkelijke kosten 
geen verschil tonen. IVN heeft al vaker laten zien dat er weinig verschil is en daarom vindt ze de 
opmerking niet op zijn plaats.  
IVN wil graag de kwaliteit in de output van haar medewerkers laten zien en mw. Schut zou dat 
ook graag van de andere partijen inzichtelijk willen krijgen, bijv. door een bijlage bij Jaarrekening. 
Mw. Emmens geeft aan dat over dit idee nog geen uitspraak kan worden gedaan omdat zij dit 
niet kan beslissen voor alle partijen omdat niet iedereen er bij is vandaag. 
 

 Conceptverslag Adviescommissie 14 september 2016 
 Het OO neemt kennis van dit verslag. 
 
 
10. Rondvraag en sluiting 

Mw. Emmens geeft complimenten aan mw. Smeding die zich met hard werken in korte tijd heeft 
weten in te werken in haar rol van secretaris. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng sluit de vergadering om 12:40 
uur. 


