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Mw. A. Baerveldt (voorzitter)
Mw. C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem)
Dhr. H. Wijkhuisen (gemeente Bloemendaal)
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)
Mw. M. Holland (PWN)
Dhr. S. Dinjens (gemeente Velsen)
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten)
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin- en Kruidberg)
Mw. P. Schut (IVN)
Mw. M. Kleijn (PNH, notulist)

Afwezig
Mw. R. Tienkamp (Staatsbosbeheer)
Mw. M. Lubbers (provincie Noord-Holland)
Mw. S. van Wesemael (PWN)
Bijlagen
Geen
Kopie aan
Adviescommissie NPZK

Gastsprekers
Mw. M. Kuipers (PWN)
Toehoorder
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1. Opening en vaststelling agenda
Mw. Baerveldt opent de vergadering. Zij zit vandaag voor de laatste keer voor. Zij is niet
langer wethouder en gaat in juli bij PWN werken. Er wordt een agendapunt toegevoegd
onder punt 4: intentieverklaring Hollandse Duinen.
2. Mededelingen en voorstelronde
Mw. Schut is van IVN en doet natuureducatie. Mw Kleijn (PNH) notuleert vandaag
wegens afwezigheid Gea Smit. Mw. Sikkema is wethouder bij de gemeente Haarlem en
houdt zich bezig met lokaal en regionaal groen. Dhr. Pander is van Natuurmonumenten.
Dhr. Wijkhuisen, wethouder in Bloemendaal, portefeuille Natuur, RO, Publieke Werken,
Water en Riool. Mw. Baerveldt is wethouder-af en waarnemend voorzitter. Dhr. Lensink
werkt bij Landgoed Duin- en Kruidberg en is sinds 2008 lid van dit overleg. Mw. Verheij is
wethouder in Zandvoort, portefeuille Natuur, RO. Mw. Holland is van PWN en
verantwoordelijk voor het bezoekerscentrum en voorzitter van de adviescommissie. Mw.
Kuipers is van PWN.
Bijeenkomst merkactivering Hollandse Duinen op 2 juli: van aanwezigen kan er niemand bij
zijn. Mw. Schut vraagt haar collega Monica van IVN om te gaan.
Opening Natuurbrug Duinpoort is op 13 juli.
Natuurmonumenten organiseert een fietstocht met nieuwe wethouders op 14 september van
13.30 tot 16.30 uur.
Er moet een save-the-date worden verstuurd (actie secretaris). Mw. Schut belt mw. ten Hag
(PNH) om af te spreken wie vanuit PNH de secretaris de komende tijd kan vervangen.
3. Korte presentatie over het nationaal park door Marieke Kuipers van
PWN en gelegenheid tot het stellen van vragen

Marieke geeft een presentatie over het nationaal park. Landschappelijke opbouw is
bijzonder (jonge en oude duinen, duingraslanden en bos). Elke zone heeft zijn eigen flora
en fauna. De duinen maakt 2% van het Nederlandse grondoppervlak uit maar herbergt
60% van de biodiversiteit. Het Nationaal Park herbergt 40% van de Nederlandse
biodiversiteit. Op 28 juni wordt het Natura 2000-beheerplan vastgesteld, daarna gaat het
de inspraak in. Dhr. Lensink vraagt om een managementsamenvatting van dit plan,
Marieke verwijst hem hiervoor naar de provincie.
Actie: Volgende keer Coen Verstand van de provincie uitnodigen om het beheerplan toe
te lichten.
Marieke vertelt over de beheermaatregelen van de afgelopen 20 jaar om de verruiging
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tegen te gaan. Dit is onder andere gebeurd door het stoppen van duinwaterwinning en
introductie van Schotse Hooglander en de wisent. Ook de cultuurhistorie passeert de
revue. Verder komt ook (duurzame) recreatie aan de orde. Het toerisme zal de komende
decennia met ongeveer 30% toenemen. Dit kan met zonering in goede banen worden
geleid zodat deze toename niet ten koste gaat van de natuurwaarden. Dat gaat in
samenwerking met Binnenduinrand, MRA en Amsterdam Beach. Mw. Baerveldt wijst de
nieuwe wethouders erop dat zij de positie van het Nationaal Park binnen de plannen van
MRA steeds onder de aandacht moeten brengen.
Dhr. Lensink ziet graag een duidelijke toeristische functie voor de grote grazers. Mw.
Holland zegt dat dit wel consequenties kan hebben voor de biodiversiteit omdat
bezoekers van de paden af gaan om de wisenten te volgen. De balans zoeken tussen
toerisme en biodiversiteit is een “work in progress”.
De Standaard Nationale Parken (dec. 2017) heeft als speerpunten: een grotere
landschapsecologische eenheid met een natuurkern en een ruime schil voor recreatieve
en economische activiteiten, onderscheidend zijn, verbindende identiteit, en icoon voor
regio en internationaal.
Mw. Verheij vraagt hoe de verhouding ligt tussen Hollandse Duinen en de Amsterdamse
Waterleidingduinen qua beleid. Mw. Holland vertelt dat er goede afstemming is op
ambtelijk niveau. Amsterdam is op dit moment niet in gesprek met NP Hollandse Duinen.
Mw. Kuipers stuurt haar presentatie naar mw. ten Hag (PNH), met verzoek deze onder
aanwezigen te verspreiden.
4. Wat zijn de speerpunten van het Nationaal Park / Intentieovereenkomst en
voorstel extra bijeenkomst op 20 juli a.s.

20 juli kan doorgaan. Tom den Boer (projectleider voor intentieovereenkomst) wordt
hiervoor uitgenodigd. Dhr. Wijkhuisen zit de vergadering op 20 juli voor. Tijd wordt 9:30
tot 11:30 uur.
5. Opnieuw openstellen vacature voorzitter
Mw. Sikkema vraagt waarom er geen geschikte kandidaat is gevonden in de vorige
ronde.
Dit lag aan de fase waarin het OO zat, daarnaast was de spoeling nogal dun. Mw.
Baerveldt wil graag de sollicitatiecommissie met dhr. Dinjens opnieuw naar de
vacaturetekst laten kijken. De eisen moeten worden aangepast. In de tekst moet tevens
een minimale tijdsbelasting worden opgenomen, ook al is de tijdsinzet van de voorzitter
variabel. De sollicitatiecommissie krijgt mandaat om de tekst aan te passen en te
publiceren.
6. Ontwikkelingen in het park
Dhr. Pander meldt dat er werkzaamheden in het kader van stikstofdepositie onder
IJmuiden worden uitgevoerd in september. Er worden stuifkuilen gemaakt. Ook PWN
gaat werkzaamheden uitvoeren, waarbij de Amerikaanse vogelkers prioriteit heeft.
Daarbij komt nog regulier bosonderhoud (uitdunnen bepaalde boomsoorten). Er moet ook
geld zijn voor blijvend onderhoud omdat invasieve soorten anders weer terug komen.
Beheer wisenten gaat per einde jaar volledig over naar PWN. Ook gaat PWN grote
kadavers laten liggen, wat weer nieuwe soorten (raven) aantrekt. Dit programma heet
Dood doet Leven.
Mw. Schut meldt dat het ministerie van LNV de subsidie voor inzet bij Nationale Parken
van IVN heeft her beoordeeld. IVN denkt dat hier een positief resultaat uit kan komen.
7. Verslagen vergaderingen
Concept-verslag Adviescommissie 30 mei 2018. TKN
Concept-verslag Overlegorgaan 18 maart 2018. Dhr. Wijkhuisen vraagt naar stand van zaken
F1 in Zandvoort. Mw. Verheij antwoordt dat er nog geen nieuws te melden is, het besluit valt
pas in 2020. Verder wordt het verslag vastgesteld. Aan het verslag 22/6 wordt toegevoegd:
Duin & Kruidberg wil graag toeristische functie voor grote grazers, reden hiervoor is financiële
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toekomst van het park. Formule 1: besluit zal in 2019 vallen, niet in 2020. Als er positief wordt
besloten dan zal F1 in 2020 starten op Zandvoort.
8. Rondvraag
Dit was de laatste vergadering van Annette Baerveldt. Aanwezigen bedanken haar voor
haar inzet en wensen haar veel plezier met haar nieuwe baan bij PWN.

