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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 22 maart 2019 
 
Aanwezig Afwezig 

Dhr. H. Wijkhuisen – Vice voorzitter (gemeente 
Bloemendaal) 
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg) 
Mw. C. Zwemmer (PNH, notulist) 
Mw. J. Cuperus (PWN) 
Mw. R. Tienkamp (Staatsbosbeheer) 
Mw. P. Schut (IVN)  
Mw. M. Holland (PWN) 
Dhr. R. Berkhout (Gemeente Haarlem) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Dhr. S. Dinjens (Gemeente Velsen) 
 
Gastsprekers 
Dhr. B. Spier  
Mw. M. Kuipers 
 
Toehoorder 

Mw. C. van Schie 

Dhr. C. Roem (Voorzitter)  
Mw. J. Groen (PNH) 
 
Bijlagen 

 
Kopie aan 

Adviescommissie NPZK 

1. Opening en vaststelling agenda 

Bij afwezigheid van Dhr. Roem, zit dhr. Wijkhuisen het OO voor. Op 5 april hervat dhr. Roem 
zijn voorzittersrol NPZK bij het overleg monitoring Natuurbruggen.  
Mw. Verheij (gemeente Zandvoort) is verlaat en Mw. Groen (PNH) is zonder berichtgeving 
afwezig. Dhr. Dinjens zal het overleg 11.30 uur verlaten. Mw. Kuipers schuift bij agendapunt 
Ontwikkelingen in het Park aan. Zij geeft een toelichting op uitnodiging tot deelname aan 
Makathon vanuit NP-bureau. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  

 
Mededelingen Communicatie & Educatie  

Mw. Schut meldt dat Mw. Pellinkhof weer is gestart. Aantal zaken hebben, ondanks tijdelijke 
vervanging vertraging opgelopen. Er is laatste tijd veel personele wisseling geweest, 
waardoor enige tijd disbalans is ervaren. Dit is opgepakt door iemand in te zetten die voor 
stroomlijning zorgdraagt. Personele veranderingen blijven, het is de vraag hoe kunnen we op 
structurele basis continuïteit borgen. Mw. Holland prijst de voortvarendheid.   
 
Mededelingen SBB 

Mw. Paulien v.d. Velde vervangt Mw. Tienkamp bij komende OO-vergaderingen.  
 
Mededelingen NM 

Dhr. Pander deelt informatie over het recreatieonderzoek dat tot en met augustus loopt: 
goede response.  

 
Ingekomen stukken: 
 

 De ingezonden essay van de heer Wijkhuisen wordt meegenomen in de ochtend waarop de 
werkgroep visie OO samen richting volgende OO een uitwerking van maakt. In de werkgroep 
nemen zitting: De heren Roem, Wijkhuisen en Pander, mw. Holland, mw. V.d. Velde (namens 
SBB), mw. Schut. Op basis van het hierna uitgewerkte plan volgt jaarplan van de voorzitter. 
De werkgroep komt op vrijdag 17 mei in de ochtend bijeen. Tevens zijn AC leden uitgenodigd. 
Coördinatie ligt in handen van mw. Zwemmer.  
 
3. Conceptverslag OO NPZK d.d. 7 december 2018 
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De portefeuille van mw. Verheij luidt: Toerisme & Economie, Cultuur, Ruimtelijke 
Ordening. Na deze aanpassing wordt het verslag van 7 december 2018 vastgesteld. 

 
4. Financiën 

Dhr. Spier geeft toelichting op het Bestedingenplan 2018.  
o Het Bestedingenplan 2018 dient 1 april afgesloten te worden. Hierna worden de 

stukken half mei naar de accountant gestuurd, ter controle.  
o In de jaarstukken 2018 vindt nu ook de afwikkeling van de Natuurbrug Zandpoort 

plaats.  
o Op basis van de huidige toegekende provinciale subsidie, hoeft geen 

accountantsverklaring ingediend te worden bij de Provincie.  
o 2018 is bijzonder financieel jaar geweest, bijna geheel zonder voorzitter en minder 

vergaderingen. Hierdoor blijven kosten in stand houden OO bijvoorbeeld achter.   
o Alle betrokken partijen zijn verzocht afrekeningen/verantwoording over 2018 in te 

dienen, daarna kan BP 2018 afgesloten worden.  
o Er is behoefte aan een actuele financiële rapportage. Hierdoor kan accurater 

ingespeeld worden ten aanzien van herschikking uitgaven.  
o Het jaar 2018 is geen goede referentie, het is een sober jaar geweest. 
o Leden van het OO zijn gerechtigd om in het bestedingenplan verschuiven van 

projecten onder bedrag van € 5.000. Voorstellen tot projecten met extra financiering 
worden onderbouwd en komen voort uit Adviescommissie. Deze worden aan 
Overlegorgaan voorgelegd. OO stelt ieder jaar BP vast. Dit is op basis van afspraken 
uit het verleden en vastgesteld door het stichtingsbestuur. Dit is tevens een thema dat 
dhr. Roem wil aanpassen in het jaarplan: Governance. 

o Naar aanleiding van de ingediende verzoeken tot eindafrekening, worden 
jaarverslagen 2017 en 2018 opgesteld. Hiervoor wordt een eenvoudige vorm gezocht 
en wordt door de secretaris uitgewerkt in de zomer. 

o Aanvragen voor het Bestedingenplan 2019 dienen nu ingediend te worden. Hierna 
kunnen toekenningen worden gestuurd en voorschotten worden verstrekt.  

 
5. Actuele situatie rondom het Formule 1 en Circuit Zandvoort 

Mw. Verheij geeft een toelichting. Het is nog niet zeker dat het doorgaat. De kans is 
wel aanwezig en gemeente Zandvoort sorteert hierop voor. College van Zandvoort 
heeft voorstel tot bijdrage aan evenement gedaan. Dit is niet bedoeld voor business 
case of fee. Maar wel verdeeld voor eigen uren (menskracht), mobiliteit, 
bereikbaarheid, infrastructuur en side events. Hiermee wil gemeente het maximale uit 
Formule 1 in Zandvoort halen voor eigen inwoners, ondernemers en 
sportverenigingen. Dinsdag wordt een besluit in de Gemeenteraad genomen. F1 is 
anders dan andere races op het circuit. In alle gesprekken met het circuit, is 
aangegeven dat het evenement moet passen binnen huidige bestemmingsplannen en 
vergunningenstelsels. De huidige kaders zijn leidend en gemeente Zandvoort draagt 
dit ook uit.  
Mw. Cuperus geeft aan het thema natuur ontbreekt in de toelichting. Mw. Cuperus 
geeft aan zich zorgen te maken over de omringende natuur van het circuit. Verder 
geeft mw. Cuperus aan vanaf het begin mee te willen praten. Het kan niet zo zijn dat 
de omringende natuur na het evenement in andere toestand geraakt. 
Mw. Verheij geeft aan dat de natuur een terecht punt van aandacht is. Het evenement 
zelf vindt op het circuit terrein plaats en richting het dorp Zandvoort.  
Mw. Holland informeert dat bij huidige evenementen er natuurschade wordt geleden, 
doordat mensen buiten de hekken naar het circuit kijken. PWN heeft in samenspraak 
met het circuit bijvoorbeeld extra hekken geplaatst. Er worden zorgen geuit met 
betrekking tot aantal mensen dat een evenement als F1 trekt. 
Dhr. Lensink geeft aan dat F1 veel aan Holland promotie zowel regionaal als nationaal 
met zich meebrengt. De economische impact is groot. De belangrijkheid van het 
natuurgebied dient echter ook meegenomen te worden.  
Mw Cuperus geeft nogmaals aan dat het haar intentie is om in beginstadium mee te 
willen denken. Verder vindt zij het belangrijk om aan de voorkant aan de organisatie 
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mee te geven wat de zorgpunten zijn. Want wat te doen wanneer schade wordt 
aangebracht aan de natuur en hoe wordt dit met elkaar opgelost?  
Mw. Verheij geeft aan gebruik  te maken van het aanbod van Mw. Cuperus.  
De vraag ten aanzien van het proces van Dhr. Berkhout wordt als volgt beantwoord: 
volgende week neemt Gemeenteraad Zandvoort besluit, binnenkort neemt de 
internationale F1 organisatie een besluit: wel/niet F1 naar Zandvoort. Wanneer het 
doorgaat, betekent dit F1 van 2020 t/m 2022 in Zandvoort. Betrokken partijen: 
overheid en circuitorganisatie. Gemeente Zandvoort sorteert voor door proces 
manager tijdelijk aan te trekken voor juiste begeleiding proces, alles onder 
ontbindende voorwaarde van doorgaan F1 in NL. Uiteindelijk bepaalt internationale 
organisatie of het naar Zandvoort komt. Deze organisatie heeft de regie over de 
communicatie.  
Dhr. Pander vraagt: past het evenement binnen de huidige wet- en regelgeving? Hier 
wordt door Mw. Verheij bevestigend op geantwoord. Het evenement dient binnen 
kaders en voorwaarden te passen.  
Dhr. Wijkhuisen heeft zorgpunten vanuit gemeente Bloemendaal eerder geuit. Destijds 
in 1985 met de F1 zijn mitigerende maatregelen genomen. Het circuit heeft bijna ieder 
weekend evenement, bezoekers NPZK kunnen het geluid dan ook horen. Kan 
gekeken worden naar compenserende en mitigerende maatregelen o.a. ten aanzien 
van geluid? De enorme uitdaging ten aanzien van het verkeer (toegangswegen) wordt 
hierin ook genoemd. 
In later stadium wordt bepaald wie welke rol oppakt in de organisatie. Wanneer OO 
leden vragen met betrekking tot dit onderwerp hebben, is mw. Verheij bereikbaar voor 
beantwoording.   
 

6. Aanpassing prijsstelling groepen per 1 april 2019  

Leden OO stemmen in met de voorgestelde aanpassing van prijsstelling groepen per 1 april 
2019. 
 

7. Communicatie NPZK-aankondigingen komende maand 

Uitnodigingen voor start pilot Buitenpoorten op 5 april aanstaande zijn verstuurd. De start van 
de pilot is bij Amsterdam Centraal waar nu extra aandacht is voor een NPZK tiny forrest. Bij 
station Santpoort-noord zijn festiviteiten op deze dag.  
 

8. Ontwikkelingen in het Park 

Dhr. Pander: informeert aanwezigen over de werkzaamheden aan het fietspad bij ingang 
Duin & Kruidberg (opgeleverd). De parkeerplaats wordt nog aangepast en is bijna gereed. 
Mw. Tienkamp: de PAS-maatregelen in Midden-Duin zijn afgerond. Ontwikkelingen rondom 
herstel Elswout vorderen gestaag.  
Mw. Holland: verwijst naar het meegezonden krantenbericht (smart park) bij de 
agendastukken. Vele bezoekers hebben de tentoonstelling over de wolf bezocht. Tot eind 
september blijft de tentoonstelling in het bezoekerscentrum, daarna verhuisd deze naar De 
Hoep. Een natuurlijk personeel verloop zorgt voor vacature voor 2 boswachters bij PWN. 
PAS-maatregelen zijn afgerond en voorbereidingen voor komend jaar worden getroffen. Veel 
is gericht op het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers. 3 en 4 April vindt er telling van 
damherten plaats. Deze telling wordt onder de 3 TBO’s verdeeld.  
Mw. Kuiper: Vanuit het Nationale Parken Bureau is de vraag of ook het NPZK wil meedoen aan meerdaagse 

bijeenkomst (Makathon) over nieuwe belevingsconcepten voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Vanuit PWN 
is iemand met makathon expertise aangehaakt. De tijdsinvestering is enorm. Vanuit het NP-bureau 
zijn verschillende leernetwerken opgestart, allemaal in het teken van NP nieuwe stijl. Vanuit IVN is 
op landelijk gebied iemand aangehaakt. Verder zal vanuit het NPZK er geen deelnemer zijn.  

 
9.  Rondvraag  

Geen punten worden ingebracht en derhalve wordt de vergadering om 12.00 uur gesloten. 


