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Verslag Overlegorgaan
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
d.d. 7 december 2018
Aanwezig
Dhr. C. Roem (Voorzitter)
Dhr. H. Wijkhuisen (gemeente Bloemendaal)
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg)
Mw. C. Zwemmer (PNH, notulist)
Dhr. M. Lubbers (PNH)
Mw. S. van Wesemael (PWN)
Mw. R. Tienkamp (Staatsbosbeheer)
Mw. P. Schut (IVN)
Mw. M. Holland (PWN)
Mw. G. Pellinkhof (IVN)
Mw. M. Kuipers (PWN)

Afwezig
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten)
Mw. C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem)
Dhr. S. Dinjens (gemeente Velsen)
Bijlagen
Kopie aan
Adviescommissie NPZK

Gastsprekers
Dhr. P. Wichman, Staatsbosbeheer
Mw. M. Kuipers, PWN
Toehoorder
geen
1. Opening en vaststelling agenda
Dhr. Wijkhuisen, vicevoorzitter en waarnemend voorzitter, opent de vergadering. De
sollicitatiecommissie van het OO stelt de nieuwe voorzitter voor. Met ingang van huidig
overleg is Dhr. Cees Roem formeel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter OO NPZK. Dhr. Roem
zit vervolgens de vergadering voor. Dhr. Roem is zelfstandig organisatieadviseur en
voormalig wethouder gemeente Bergen. Na korte persoonlijke introductie volgt een
kennismaking met aanwezigen:
Dhr. Lubbers: coördinator team groen Kapitaal en is bij OO aanwezig namens de Provincie.
Hij vertegenwoordigt de gedeputeerde. Dhr. Lubbers meldt zijn vertrek bij de Provincie per 1
februari. Dhr. Lubbers is aanwezig bij het kennismakingsgesprek tussen (vice) voorzitter en
gedeputeerde op 18 januari. Opvolging voor dhr. Lubbers wordt bekendgemaakt. Dhr.
Lubbers wordt bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan NPZK.
Mw. Tienkamp: hoofd SBB Noord-Holland. Verantwoordelijk voor alle SBB terreinen in
Noord-Holland. Hier valt ook NP Duinen van Texel onder.
Dhr. Lensink, directeur Duin en Kruidberg, sinds 2008 lid OO. En daarnaast lid van het
bestuur Bezoekerscentrum en het Duinenfonds. Dhr. Lensink vertegenwoordigt de
particuliere ondernemingen in het OO. Tevens is dhr. Lensink medeoprichter van het
gastheerschap NPZK.
Mw. Verheij, wethouder gemeente Zandvoort sinds juni aangesloten bij OO. Haar portefeuille
bevatten de thema’s: Toerisme & Economie, Cultuur, Ruimtelijke Ordening.
Mw. Zwemmer: vanaf 1 oktober aangesteld als secretaris aan het NPZK, werkzaam vanuit
de Provincie.
Mw. Pellinkhof: vanaf september aangesteld als coördinator Communicatie en Educatie
NPZK, IVN.
Mw. Schut: Regiodirecteur IVN Noord-Holland en Utrecht.
Mw. Van Wesemael: sectordirecteur Natuur PWN. Mw. Van Wesemael deelt mede dat met
ingang van het nieuwe jaar Mw. Joke Cuperus, algemeen directeur PWN de OOvergaderingen zal bijwonen. Mw. Van Wesemail blijft penningmeester van het stichting
bestuur.
Na deze opening en kennismakingsronde, stellen aanwezigen de agenda vast.
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2. Mededelingen
Mw. Van Wesemael: voegt aan de mededeling monitoring Natuurbruggen toe dat een
werkgroep van start is gegaan. Een stuurgroep overleg, gefaciliteerd door de Provincie
volgt 5 april 2019. Dit is een belangrijk onderwerp en vraagt aandacht van betrokken
partijen. Het verzoek is om bijdragen te leveren, in ieder geval in ambtelijke inzet.
Ingezonden stukken.
 De aanwezigen hebben nota genomen van de mailwisseling met Mw. Koek. De
aanwezigen sluiten aan bij de persoonlijke aandacht en berichtgeving die vanuit
beheerders is gegeven. Aanwezigen zijn het eens met de gang van zaken en
scharen zich achter het standpunt van de beheerders. Actie: Mw. Zwemmer
informeert Mw. Koek.


Klokhuis Nationale Parken dag. Aanwezigen besluiten af te zien van deelname
aan deze dag en juist aandacht te geven aan de Nationale Parken dag op 25 mei.
Thema van de NP dag: Schatten van de Natuur. Hierin kan het NPZK zich lokaal
profileren, in plaats van de Klokhuis dag in Almere. Indien mogelijk, wordt budget
neutrale wijze een bijdrage aan de Klokhuis dag geleverd. Actie: Mw. Pellinkhof
informeert NP-bureau.



De website van NPZK is niet volledig ingericht voor de ANBI-status. Actie: Mw.
Zwemmer zorgt voor update, aanvulling, wijziging van de website en informeert
de Belastingdienst. Na deze verrichtingen voldoet de website weer aan de
voorwaarden voor ANBI-status.

3. Jaarplan Communicatie & Educatie 2019
Mw. Pellinkhof geeft per aandachtspunt toelichting. Als uitgangspunt is het format van het
meerjarenplan genomen en deze lijn wordt verder doorgezet.
Ondernemers/gastheerschap: komend jaar geen nieuwe cursus, wel opfriscursus.
Kritisch wordt gekeken naar hoe om te gaan met predicaat gastheerschap. Het netwerk
van ondernemers is belangrijk en komend jaar is het belangrijk deze groep geactiveerd te
houden en bijvoorbeeld aansprekende symposia te organiseren.
Onderwijs: in 2019 dienen keuzes gemaakt te worden, verdere uitwerking en
concretisering.
Nieuwe communicatiemiddelen: vernieuwingsslag van publicaties en website op basis
van de vragen: sluit het nog aan en/of verdient een thema verbetering? Een kwalitatief
gebruikers onderzoek past bij dit thema.
Duinenfonds: dit vraagt specifieke marketing en communicatie aandacht richting
lancering.
Vrijwilligers: de vrijwilligers dag 2019 krijgt andere vorm: hierbij wordt bijscholing en/of
workshops voor alle NP-vrijwilligers uitgewerkt.
NS Buitenpoorten: pilot met station Santpoort-noord, formele start eind maart. Het gaat
hier niet alleen om toeristen vanaf Amsterdam Centraal naar Santpoort-noord te laten
reizen, maar ook om burgers te motiveren de trein te nemen naar het NP.
Compliment wordt gegeven voor het aansprekende en verfrissende jaarplan C&E 2019.
De volgende punten worden ter aanvulling, wijziging en als punt van aandacht naar voren
gebracht:
- Voor optimalisering communicatie uitingen wordt aansluiting bij NBTC (voor landelijke
communicatie) meegenomen.
- Voor het verwelkomen van toeristen in het gebied, alsook bereikbaarheid van onder
meer Zandvoort is samenwerking met Stichting Marketing Zandvoort tevens
wenselijk.
- Ten aanzien van de pilot NS Buitenpoorten wordt het zorgpunt piekbelasting NPZK in
de communicatiewerkgroep meegenomen.
- In plaats van de Klokhuis NP-dag wordt gekozen voor bijdrage aan de NP dag op 25
mei in het NPZK zelf.
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Wat betreft de nieuwe communicatiemiddelen wordt onderzocht wat de meest
effectieve manier van informatieverspreiding is.
Aanwezigen geven aan dat er behoefte is aan monitoring op het thema Educatie. Dit
betreft verantwoording naar gemeentelijke subsidies. Deze behoefte is tweeledig:
verantwoording naar gemeenten en naar NPZK. Ten aanzien van dit punt, worden de
communicatiedoelen SMART gemaakt door PWN/IVN zodat er heldere
terugkoppeling wordt gegeven.
Mw. Schut benadrukt dat het Jaarplan eerder in de adviescommissie NPZK akkoord
is bevonden en dat ruggenspraak met leden AC een punt van aandacht is. Dhr.
Lensink geeft aan dat er geen vertegenwoordiging van particuliere eigenaren in de
AC is. Afstemming en meenemen van de achterban is essentieel, richting uitvoering
jaarplan C&E.
Dhr. Roem voegt het volgende toe, in relatie tot OV en duurzaamheid: de zonnetrein
die rijdt in duingebied Schoorl. Actie: Mw. Pellinkhof neemt contact op met betrokken
buitencentrum.
Dhr. Roem wijst op mogelijkheden tot aanwenden van cofinanciering voor vrijwilligers
dag, symposia, enz.

Aanwezigen stellen Jaarplan Communicatie & Educatie 2019 vast, met in achtneming
van wijzigingen, aanvullingen en actiepunten.
4. Financiën (stand van zaken Bestedingenplan (BP 2018)
De status van het Bestedingenplan 2018 wordt gedeeld met aanwezigen. Mw.
Zwemmer geeft aan dat de financiële rapportage verder wordt uitgewerkt. De
projecten in BP 2018 worden financieel 31 december 2018 afgerond. Mw. Schut geeft
aan dat de IVN landelijke baten worden verdeeld over de Nationale Parken. Voor
NPZK betekent dit de inzetbaarheid (uren) van de coördinator. Dhr. Lensink pleit voor
meer (financiële) bijdragen en betrokkenheid van gemeenten.
4.1. Vaststellen jaarrekening 2017
Aanwezigen stellen de Jaarrekening 2017 vast.
5. Bestedingenplan 2019 en Meerjarenbegroting 2018 – 2021.
5.1 Aanwezigen discussiëren over het aangeven en financieel zichtbaar maken van
begroot aantal manuren. Dit is wenselijk ten aanzien van eventuele cofinanciering.
Voor 2018 is dit reeds besteed. Voor BP2019 kan in de begroting het aantal uren
meegenomen worden voor IVN en PNH. Dhr. Lubbers brengt in dit onderwerp de ter
beschikking stellen van de secretaris rol. PNH verleent een subsidie voor een
secretariaat medewerker NP Duinen van Texel. Let wel: NP heeft geen personeel in
dienst. Actie: Mw. Zwemmer neemt dit punt mee naar overleg met Stichting bestuur
en penningmeester van de stichting NPZK.
Dit onderwerp raakt ook het thema Governance, NP nieuwe stijl, 2024. Zie punt 7.
Tevens is dit onderwerp op de agenda geplaatst voor het kennismakingsgesprek
tussen nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en gedeputeerde Tekin op 18 januari 2019.
Aanvullingen ten aanzien van de Meerjarenbegroting:
Kosten secretariaat hebben betrekking op het in stand houden van het OO, hieronder
vallen o.a. kosten overleggen en vacatiegelden.
- Het genoemde bedrag van € 57.000 onvoorzien is het bedrag voordat projecten voor
het komende jaar zijn bepaald. Het uitgewerkte BP 2019 laat dan ook een bedrag van
lager dan € 1.000 zien.
- Op 18 januari 2019 staat vergadering van stichting bestuur geplant. Hierin wordt
aangepast BP 2019 en MJB besproken en vastgesteld. De aangepaste stukken
worden dan ook aan AC en OO leden gestuurd. Hierna dient secretaris BP 2019 bij
PNH voor aanvraag subsidie 2019. (Actie)
- Dhr. Roem voegt in het kader van subsidieverlening het volgende toe. Een
subsidiescan is wenselijk wanneer naar het BP wordt gekeken en ook naar de
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komende projecten NPZK. In zijn kennismakingsronde met verschillende betrokken
partijen zal hij het onderwerp subsidies mee nemen. Actie: Mw. Schut benadert haar
contact met subsidie expert (Neil McIntosh) , die zij heeft ontmoet tijdens Europarc
Conference in Schotland. Tevens wordt dit punt meegenomen in contacten met het
NP-bureau. Actie: Mw. Zwemmer, Dhr. Roem. Eerste verkenning en vaststellen
thema’s komt dan in het volgende OO-overleg op de agenda.
6. Nationaal Park nieuwe stijl
Mw. Kuipers geeft presentatie over de NP standaard versus NP nieuwe stijl. Hierin
komt naar voren waar NPZK nu staat en welke stappen genomen dienen te worden
richting de toekomst. Bijgaande matrix toont aan waar NPZK staat ten opzichte van de
(inmiddels) 11 criteria die gesteld worden vanuit het Rijk richting NP nieuwe stijl 2024.
Mw. Kuipers licht toe dat eind 2014 een voorstel is gemaakt tot het versterken van de
merkidentiteit NP en tevens van zo’n 20 nationale parken naar zo’n 5 nationale parken
nieuwe stijl te groeien. Hiervoor was een publiekswedstrijd uitgeschreven. Hiervoor
heeft NPZK een bidboek uitgewerkt. De publieksprijs is niet door NPZK gewonnen.
Om in kaart te brengen wat vanuit NPZK nodig is om te groeien naar NP nieuwe stijl
heeft Mw. Kuipers een heldere matrix opgesteld die weergeeft waar we nu staan, hoe
het NPZK ervoor staat richting 2024.
Naar aanleiding van de presentatie volgt discussie. Waarbij volgende aspecten,
vragen en punten van aandacht naar voren komen:
 Wat zijn de (financiële) consequenties wanneer we ons niet kunnen
conformeren aan de nieuwe stijl?
 Hoe en wie bepaalt of de omvang nieuwe park in aantal hectare voldoende is?
 Hoe verhoudt dit thema zich tot het (onderzoek) proces NP Hollandse Duinen?
 Groot punt van aandacht: speelt het verkrijgen van keurmerk NP een rol in
Rijkssubsidies?
 Van groot belang is de samenwerking met de provincie. Korte lijnen, goede
samenwerking met vele betrokken partijen zijn van grote waarde bij NPZK.
 Wat is onze intrinsieke motivatie voor NP nieuwe stijl?
 Standpunt van de provincie in deze is medebepalend voor de in te zetten
koers.
 Standpunt richting toekomst dient te worden bepaald met inbreng van
betrokken partijen.
 Kansen voor samenwerking op regionaal en provinciaal niveau krijgen
voorrang.
 Temporisering wordt voorgedragen daar waar het gaat richting NP nieuwe stijl,
inzet financiële middelen en uren.
 Provincie blijft ook op Rijksniveau betrokken bij ontwikkelingen en blijft partij in
OO NPZK en zo betrokken, naast provinciale subsidieverstrekking.
 Op IPO-niveau blijft afstemming plaatsvinden.
 Regionale samenwerkingen van groot belang.
Resumerend:
Leden OO reageren met relatieve terughoudendheid naar dossier NP nieuwe stijl.
Temporisering is hierin van belang. Behoud eigen identiteit staat bovenaan, terwijl OO
open staat voor regionale samenwerking. Eerste verkenningen worden gericht op
MRA, Recreatieschap Spaarnwoude en regionale Noord-Holland identiteiten. De
uitgedeelde matrix met rode en gele vlakken worden daar waar mogelijk budget
neutraal naar groen gebracht. Er wordt geen bedrag gealloceerd voor dit onderwerp in
de begroting. Daarnaast wordt de discussie omtrent NP nieuwe stijl op Rijksniveau tot
nadere orde afgewacht en afhangende van huidige nationale discussie. De focus ligt
op mogelijke samenwerking regio Noord-Holland. Bestuurlijke beweging,
betrokkenheid en inzet ten aanzien van dit laatste wordt onderstreept.
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7. Presentatie Herbestemming gebouwen Elswout, door dhr. Wichman, SBB
De presentatie wordt nog niet gepubliceerd. Project en proces toelichting wordt door
de heer Wichman gegeven. In januari is een kennismaking met het project en staf
NPZK ter plaatse.
8. Ontwikkelingen in het park
Geen punten worden ingebracht.
9. Vergaderschema 2019
Het vergaderschema volgend jaar wordt aangenomen.
10. Verslag vergadering 20 juli 2018
De verslag OO wordt vastgesteld. Het verslag AC wordt ter kennisname aangenomen.
11. Rondvraag
Er komen geen verdere punten ter tafel. Het overleg wordt afgesloten.

