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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 16 maart 2018 
 
Aanwezig Afwezig 

Mw. A. Baerveldt (gemeente Velsen) 
Mw. E. van der Leek (Duin en Kruidberg) 
Mw. N. Mulder (Bezoekerscentrum) 
Dhr. R. Kruijswijk (gemeente Bloemendaal) 
Dhr. G. Toonen (gemeente Zandvoort) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Dhr. T. den Boer (Som-der-Delen) 
Mw. R. Tienkamp (Staatsbosbeheer) 
Mw. P. Schut (IVN) 
Mw. G. Smit (Secretaris) 
Mw. L. Zaalman (notulist) 
 
Gastsprekers 

Mw. M. Kuiper 
Mw. B. van der Kleijt (Rust Bij De Kust) 
Mw. I. Jonker (Rust Bij De Kust)  
Dhr. K. van Broekhoven (Voorzitter Rust bij de 
Kust) 
 
Toehoorder 
Geen 
 

Mw. C.Y Sikkema  
Dhr. M. Lubbers 
Mw. S. van Wesemael 
 
Bijlagen 

Geen 
 
Kopie aan 

Adviescommissie NPZK 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mw. Sikkema niet aanwezig is. 
Ook dhr. Lubbers heeft zich afgemeld, maar hij heeft wel een schriftelijke reactie 
gegeven op de notitie van dhr. Den Boer. Tijdens de vergadering is doorgegeven dat 
mw. Van Wesemael ook niet aanwezig is vanwege ziekte. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Voortgang “Verkenning samenwerking Hollandse Duinen, MRA / 

Binnenduinrand 

Dhr. Den Boer geeft een korte toelichting op de intentieverklaring. Hij heeft veel 
gesprekken gevoerd en enkele dagen geleden ambtelijk met de provincie Noord-
Holland. Ambtelijk is men nog voorzichtig, maar ze steunen het nationaal park.  
Verder heeft dhr. Weber, gedeputeerde Zuid-Holland, contact gezocht met dhr. Tekin 
en vanmiddag heeft hij nog een gesprek met het Nationale Parken Bureau.  
De intentieverklaring is ook besproken met Hollandse Duinen. Zij hebben tekstueel nog 
enkele vragen en opmerkingen, met name over de planning en Nationaal Park van 
Wereldklasse. Ook willen zij meer weten over de standaard.  
Hollandse Duinen ondersteunt ook dat het nationaal park breder is dan alleen het 
strand en dat er zeker ook moet worden gekeken naar de Binnenduinrand. 
Annet stelt voor om eerst een rondje te maken waar de leden hun reacties kunnen 
geven, waarop dhr. Den Boer aangeeft dat hij de reacties zal verwerken in zijn 
eindnota en intentieverklaring. 
Belangrijke opmerkingen vanuit het Overlegorgaan: 

 Aansluiting Amsterdamse Waterleiding Duinen – maar niet wachten op 

 Behoud van autonomie per gebied (regio) 

 Stapsgewijs ambitie uitbreiden naar alle duinen tot Den Helder (ook ambitie NPHD) 

 Landgoederen erbij betrekken (Binnenduinrand) 

 Begin met samenwerken in gebied en beheer 

 Behoud van biodiversiteit 



verslag Overlegorgaan NPZK 16 maart 2018 2 

 

 

 Voorzichtigheid geboden door aan te geven dat je in NP woont (Randstedelijke 
agglomeratie) 

 NP breed kan niet zonder Waterleidingduinen 

 Bij samenwerking ook kijken hoe begrenzing geregeld is.  

 Spreiding van recreanten is belangrijk 

 Gemeenten hebben vaak belang, zonder deel uit te maken van het park. 

 Tijdpad is niet haalbaar, wordt aangepast 

 Blij met positieve verhaal van provincie qua steun, maar verder is rol van provincie 
Noord-Holland is nog onduidelijk 

 Voor Binnenduinrand aangeven steun in en “benen op tafel” gesprek met 
gedeputeerde, waarbij voor- en tegen op een rijtje gezet worden.  

 
De voorzitter zegt dat iedereen eigenlijk deze kant wel op wil (het go-moment), maar 
dat er nog veel vragen zijn. Het is een proces wat je stap voor stap moet doorlopen, 
waar je elke keer weer denkt wat moeten wij daarmee. Zij beluistert wel dat de 
Waterleiding Duinen erbij horen met behoud van eigen entiteit. Wat betreft de 
Binnenduinrand is nog wel een discussie, maar iedereen vindt het kansrijk om het erbij 
te betrekken. Dat is dan ook een argument richting provincie, alleen kom je dan vanzelf 
op “hoe definieer je een nationaal park en wat wil je er dan mee doen”. Als iedereen 
denkt dat het gebied op slot gaat als je nationaal park wordt, dan krijgt je zeker niets 
voor elkaar.   
Dhr. Kruijswijk zegt dat de gemeentelijke verkiezingen eraan komen, dit kan 
veranderingen geven binnen het Overlegorgaan, daarom moet je nu gebruik maken 
van het moment en niet te lang wachten om het proces in gang te zetten.  
De voorzitter dankt Tom en alle opmerkingen worden verwerkt in zijn stuk.  Dit geldt 
ook voor datgene wat over de MRA/Binnenduinrand gezegd is.  
Ook geeft dhr. Den Boer aan de leden van het Overlegorgaan mee dat hij verwacht dat 
vanuit de organisaties tijd voor regie of coördinatie vrijgemaakt moet worden. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mw. Baerveldt heeft geen mededeling met uitzondering van de insprekers van Rust aan de 
Kust die later in de vergadering op de agenda staan. 
Er zijn geen reacties op de uitgaande stukken en binnengekomen stukken. 
Mw. Baerveldt vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de WBE. Mw. Tienkamp 
geeft aan dat de oude samenwerking vergunning heeft gekregen het wildbeheer te doen en 
niet de jagers zelf. Maar een definitieve oplossing is nog niet geregeld. 
Dhr. Pander geeft nog een toelichting op de verdeling van de zetels binnen de FBE, waarop 
mw. Tienkamp aangeeft dat het belangrijk is dat het beheer zorgvuldig gebeurt en dat het 
goed is als dit binnen de eigen organisatie is geregeld. 
Verder geeft mw. Baerveldt  aan dat zij nog geen officiële reactie heeft ontvangen van 
dhr. Bond op haar mail.  
  
 
4. Duurzaam Toerisme 
De voorzitter geeft mw. Kuiper het woord om haar onderwerp toe te lichten.  
Marieke heeft de visie aangepast zoals gewenst en aan de Adviescommissie gevraagd of dit 
ook geschikt is als publieksversie, waarop het AC heeft aangegeven dat er nu een goed stuk 
ligt voor ondernemers, mogelijk alleen de lay-out aanpassen in de vorm van posters.  
Daarnaast heeft het Overlegorgaan gevraagd de visie voor 2018 uit te werken, dit is gedaan 
samen met  groepje vanuit een aantal organisaties binnen het park. Een aantal acties zijn 
opgenomen in het jaarplan Communicatie en Educatie en een aantal zijn verder uitgewerkt.  
Haar voorstel is om bij elke vergadering van het overlegorgaan een update te geven van de 
activiteiten bij de mededelingen. 
Verder heeft zij een aantal dingen over toerisme op een rij gezet, update hoe zit het nu 
eigenlijk met het toerisme, wat zijn de trends en gepoogd de groei te berekenen op basis van 
een aantal getallen, waarbij uitgangspunt het onderzoek van 2008 is. 
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Hierna geeft zij een korte uitleg over het meegezonden overzicht, waarbij de conclusie 
getrokken kan worden dat de drukte in het park zeker toeneemt. Oorzaken hiervan zijn de 
regionale bewoners en toeristen. 
Dhr. Kruijswijk vindt dat wij moeten zorgen dat wij zoveel mogelijk zorgen dat de toeristen op 
die plekken komen waar wij ze willen hebben en dat ook te sturen. 
Dhr. Toonen zegt dat wij in het kader van het broedseizoen extra delen van het park kunnen 
afsluiten en vraagt of hier nog iets mee wordt gedaan, waarop mw. Kuiper aangeeft dat dit 
een van de punten is die verder uitgewerkt wordt en zal later in het jaar dus terug komen. 
 
Verder meldt mw. Kuiper dat in het kader van het recreatie onderzoek PWN met sensoren 
gaat werken. De eerste proef is met vijf sensoren in het Koevlak op zondag 18 februari 
gehouden en dit leverde zesduizend bezoekers op, dan is tien keer zoveel als twee jaar 
terug. Nu was het wel een zonnige dag, dus levert mogelijk geen reëel beeld op.  
PWN is nu bezig om een kaart te maken en bij alle ingangen sensoren te plaatsen om zo de 
fietsers en wandelaars te monitoren een de hand van wifi. PWN kan de fietsersstromen ook 
in het park monitoren, zodat men weet waar zij zich bevinden in het park.  
 
5. Gezamenlijke dag merkidentiteit / draagkracht 
Naar aanleiding van de notitie wordt gesteld dat de vraag is of het Overlegorgaan akkoord is 
om deze dag te organiseren. Dhr. Pander stelt dat deze dag voorafgaande aan de 
samenwerking met Hollandse Duinen moet plaats vinden. Mw. Mulder geeft terugmelding 
vanuit het AC en zegt dat het vooral om eigen identiteit gaat. Het is daarom dan ook goed 
om de discussie met dit gremium op te pakken, dus vooral vanuit eigen identiteit. 
Vanuit het Overlegorgaan wordt de wens uitgesproken om dit nog in mei te organiseren met 
de oude bestuurders.Vanuit het bestuur zal dhr. Pander aansluiten. 
 
6.    Voorstel bijeenkomst nieuwe gemeenteleden 

Mw. Baerveldt zegt dat er een voorstel ligt om na de verkiezingen een bijeenkomst voor de 
gemeenteraden te organiseren. Omdat de gemeenteraden in de begintijd van hun aantreden 
al diverse bijeenkomsten hebben, wordt besloten om dit in september te doen. 
Voorstel is om dit op een vrijdagmiddag te doen. Mw. Smit zal samen met dhr. Pander en 
mw. Van der Leek de voorbereiding voor deze bijeenkomst op zich nemen. 
 
7. Financiën 
Mw. Smit meldt dat binnenkort de afrekening 2017 wordt opgesteld met de financieel 
medewerker, maar pas nadat de subsidies voor 2017 zijn vastgesteld.  
Verder geeft zij aan dat met betrekking het Bestedingenplan 2018 definitief is opgesteld en 
ter kennisname bij de vergaderstukken werd gevoegd. 
Bij de provincie Noord-Holland is de subsidie aangevraagd, maar hierover is nog niet 
beschikt.   
 
8. Ontwikkelingen in het park 

Dhr. Kruijswijk  

 Cobraspen mag verder gaan met de bebouwing van het gebied, maar alleen op die plek 
waar monumenten staan. Verder mag het monument dat het meest grenst aan  
Middenduin geen zichtbaar licht hebben richting Middenduin en éen gebouw mag 
gesloopt worden. Er mag nu een definitief plan worden uitgewerkt, waarbij ook de 
natuurwaarden die in gedrang komen worden benoemd.  

 Op de Kop van Bloemendaal (Uitkijk) is een tijdelijke zendmast neergezet. Deze is  ter 
vervanging van de mast die door de bliksem is getroffen en niet meer werkt. Vanuit 
bewoners zijn er bezwaren, maar de tijdelijke vergunning is al verleend. 

 Door de gemeente Bloemendaal worden de strandfeesten beperkt, zodat er ’s nachts 
minder verkeer vanuit het strandgebied door het natuurgebied hoeft. 

 De gemeente is met Zandvoort in gesprek over de mogelijke komst van de Formule 1. 
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Mw. Tienkamp  

 Meldt dat zij aan bosbeheer gaat doen in Middenduin, waarop dhr. Kruijswijk aangeeft of 
daar een bericht bij hen op de website kan komen. Mw. Tienkamp zegt dit toe. 

 Dat de communicatie rond Elswout binnenkort wordt opgestart, de boerderij zal worden 
gerestaureerd. Zodra het Landje van Goof wordt opgepakt, zal er afstemming met de 
gemeente Bloemendaal zijn. 

Mw. Mulder 

 Geeft aan dat haar contract per 1 juni afloopt en dat mw. Holland haar taken zal 
overnemen.  

Dhr. Pander 

 Zegt dat het aantal herten dat gejaagd mag worden is behaald. 

 Er een vakantiehuis  is over 2 maanden dat verhuurd wordt door Stichting Buitenleven. 
Mw. Schut 

 Meldt dat de ureninzet voor IVN in 2018 en 2019 nog hetzelfde blijft, maar dat vanaf 2020 
mogelijk een nieuwe urenverdeling komt voor de medewerkers van IVN. 

 
9. Conceptverslagen 
Adviescommissie 21 februari 2018 

Door omstandigheden is het verslag van de Adviescommissie nog niet gereed. 
Overlegorgaan 8 december 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
10. Insprekers Rust aan de Kust 
Dhr. Broekhoven krijgt van de voorzitter het woord om een toelichting te geven op het 
onderwerp. Het platform is opgericht omdat de gemeente Zandvoort graag de Formule 1  
terug wil brengen. Dit brengt veel overlast op, niet alleen op het circuit, maar ook daar om 
heen, overvliegende helikopters met coureurs, pers, VIP gasten etc. Door de mogelijke 
komst van de Formule 1 is het onderzoek uitgebreid naar alle activiteiten rondom het circuit.  
Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat er steeds meer activiteiten/evenementen 
plaatsvinden waar volgens hen de geluidsnorm wordt overschreden. 
De reden dat zij hier graag willen inspreken is omdat binnen het park een aantal 
stiltegebieden zijn, maar waar toch veel geluidsoverlast is en je niet meer rustig kunt 
genieten van de natuur. Voor deze gebieden een geluidsnorm van max. 40 db, die vaak ruim 
wordt overschreden.  
In 2018 wordt het provinciaal actieplan geluid vernieuwd en de insprekers zien graag dat het 
Overlegorgaan daar hun inbreng in heeft. Verder geven zij aan dat het niet duidelijk is of de 
geluidsnorm overschreden wordt, omdat zij geen inzicht krijgen in de metingen. 
Kortweg twee vragen: Zorgen dat het circuit in het actieplan geluid komt en te zorgen dat de 
gemeente Zandvoort nagaat of deze norm wordt overschreden. 
Mw. Baerveldt zegt dat wij geen bestuursorgaan zijn, maar een overlegorgaan en dat zij naar 
de gemeente en provincie moeten met hun bezwaren. 
Dhr. Kruijswijk zegt dat in de gemeente Bloemendaal ook onrust is ontstaan over de komst 
van de Formule 1, maar dat zij hierover in gesprek zijn met de gemeente Zandvoort. 
Verder zegt hij dat er wel resultaten zijn van metingen die worden uitgevoerd door de OMGD 
IJmond, maar dat het geluid binnen de grenzen blijft. 
Mw. Van der Kleijt zegt dat het invloed heeft op de flora en fauna in het gebied, maar mw. 
Tienkamp geeft aan dat is bewezen dat geluid in het gebied weinig invloed heeft op flora en 
fauna.   
Verder wordt gevraagd hoe het nationaal park hiermee om gaat. Mw. Baerveldt zegt dat er 
geen officieel verzoek ligt en dat dit dan ook niet opgepakt wordt door het Orgaan. Wel 
kunnen de individuele partners dit meenemen naar hun achterban. 
Daarna dankt zij de insprekers voor hun komst.    
 
11. Rondvraag en sluiting 

Er is niets voor de rondvraag en de vergadering wordt gesloten. 
 


