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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 13 december 2019 
 
Aanwezig Afwezig 

Dhr. C. Roem (voorzitter) 
Dhr. H. Wijkhuisen – Vice voorzitter (gemeente 
Bloemendaal) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg) 
Mw. C. Zwemmer (PNH, notulist) 
Mw. P. v.d. Veldt (SBB) 
Mw. J. Cuperus (PWN) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)  
Mw. J. Groen (PNH) 
Dhr. S. Dinjens (gemeente Velsen) 
Mw. P. Schut (IVN) 
Mw. G. Pellinkhof (IVN) 
 
Gastspreker 

Mw. J. van der Vegte 
 
Toehoorders 

Mw. C. van Schie 
 

Mw. M. Holland (PWN) 
Dhr. R. Berkhout (Gemeente Haarlem) 
 
Bijlagen 

Resultaten recreatieonderzoek 2019 
 
  
Kopie aan 

Adviescommissie NPZK 
 

 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Afwezigen: Mw. Holland en Dhr. Berkhout. Mw. Verheij heeft eerder het overleg te verlaten, derhalve 
komt update F1 eerder aan bod. Na vaststelling van de agenda wordt de vraag gesteld waarom het OO-
overleg openbaar is. Dit naar aanleiding van vraag of verslagen gepubliceerd worden: ja dit is het geval. 
Na vaststelling van het voorgaande verslag, worden deze op de website NPZK geplaatst. Mw. Zwemmer 
komt voor volgend OO met notitie advies openbaarheid van OO-vergaderingen en publiceren van 
notulen.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mw v.d. Veldt deelt mede dat er wederom vernielingen op Buitenplaats Elswout zijn geweest. Nu wordt 
overwogen de hekken bij poortgebouw te sluiten na sluitingstijd. Aan de andere kant van het 
poortgebouw zijn voorbereidingen voor mogelijke nieuwe werkschuur.  
Mw. Groen geeft aan dat Mw. Anne Slettum vanaf volgend jaar OO overleggen namens PNH zal 
bijwonen.  

 
3. Verslagen 

Dhr. Wijkhuisen vraagt de heer Dinjens het in verslag genoemde punt RNH Spaarnwoude op te pakken. 
Dhr. Dinjens komt hier in volgend overleg op terug. Het verslag van 11 oktober 2019 wordt vastgesteld.  
 

4. Financiën 
Bestedingenplan 2019:  
De boekhouding is gewijzigd en overgedragen aan administratiekantoor. BP2019 gaat overschrijding in 
de post In stand houden OO tonen. Vacatievergoedingen, kosten accountant, bankkosten en 
administratiekantoor zorgen hiervoor. In principe wordt balans op 1 april 2019 opgemaakt. Onvoorziene 
kosten worden van Algemene Reserve onttrokken. BP 2019 wordt ter kennisname aangenomen.  
 
BOP 11.1: Voorzieningen Vrijwilligers. De vraag wordt gesteld wat de reden voor onderbenutting is. Er is 
dit jaar één project aanvraag ingediend. De vrijwilligers subsidie wordt op de website bekend gemaakt. 
Voor 2019 en voor 2020 worden de criteria ruimer gesteld. In 2019 is deze post aangewend voor: 
bedankjes vrijwilligers recreatieonderzoek en lezingen vrijwilligers dag 5 oktober. 
 
Jaarverslag (kwalitatief) 2019 wordt door de voorzitter opgesteld. Projecten uitvoering is t/m 31 
december 2019, financiële afhandeling is tot 1 april 2020. BP 2019 wordt ter kennisname aangenomen.  
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Concept Bestedingenplan 2020: 
In het stichtingsbestuur is BP 2020 besproken. BP2020 is nog niet vastgesteld. Extra 
bestuursvergadering is op 10 januari belegd, hieruit volgt aangepaste BP2020. Oorzaak: de begroting 
voor post in stand houden OO zal hoger zijn om kosten administratiekantoor, accountant en bank ook 
onder dit thema te plaatsen Een kleine herverdeling van de begroting BP2020 zal plaatsvinden en 
digitaal aan OO worden ingediend ter vaststelling.   
 

5. Koersdocument  
Notitie procesvoorstel is voorgelegd aan OO. Deze is gemaakt op basis van alle documentatie en 
vergezichten NPZK. Het is de bedoeling alles te comprimeren tot 1 a 2 A4. Kunnen OO leden zich 
vinden in het proces voorstel? Dit wordt akkoord bevonden. Er zijn nu werksessies hiervoor geplant: 24 
en 31 januari 2020. 
 
Daarnaast speelt het volgende: op 20 maart van 10.00 tot 13.00 uur brengt dhr. Donné Slangen, 
Directeur natuur LNV een informeel werkbezoek NPZK. Het idee is om koersdocument en voorstel 
opdracht tot onderzoek NP 2.0 op deze dag aan te bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met 
aanvraag in te dienen bij SNP. Medio februari dient aanvraag ingediend bij SNP te zijn. Criteria zelf zijn 
nog niet concreet. Er is tijdsdruk omdat er een gedegen aanvraag medio februari bij SNP dient te liggen. 
De criteria NP 2.0 dient als meetlat.  
 
Mw. Groen merkt op dat in de aangeleverde stukken, betreffende jaarplan SNP en status aanvragen 
parken NPZK ontbreekt.  
 
Wat is onze ambitie om te realiseren. Ecologisch verbinden van gebieden, en focus aanbrengen. Dit is  
 
Volgende OO is 27 maart. Een extra OO-vergadering wordt ingelast. Hierbij staan koersdocument, 
werkbezoek Dhr. D. Slangen en voorstel NP nieuwe stijl centraal. Actie: Mw. Zwemmer stuurt 
vergaderverzoek aan OO leden, samen bij dit verslag. Voorstel vrijdag 14 februari 2020 van 10.00 tot 
12.00 uur.  
 
Dhr. Roem neemt contact met SNP om verheldering rondom NP 2.0 en procesgelden, criteria aanvraag 
en deadline op te vragen. In een secretarissen/coördinatoren overleg SNP op 9 januari vindt enige 
verduidelijking plaats. Mw. Zwemmer neemt deel aan dit SNP-overleg. Het betreft overigens 
procesgelden, financiering om onderzoek te doen naar mogelijkheden te ontwikkelen naar NP nieuwe 
stijl. Hierin zijn reeds eerder verkennende onderzoeken gedaan, zowel met betrekking tot Hollandse 
Duinen als Binnenduinrand. Deze worden meegenomen tijdens de uitwerking voorstel alsook agenda 
van gemeenten Zuid-Kennemerland.  
 
De eigen NPZK-identiteit is belangrijk om te behouden. En voor/nadelen van NP nieuwe stijl dienen op 
rijtje gezet te worden. Het is belangrijk te weten wat er gebeurt wanneer NPZK niet aan criteria kan 
voldoen.  
 
Het is de uitdaging aan te tonen dat alle parken verschillend zijn. Waarbij sommige perken gebaat zijn bij 
aantrekkende werking en naamsbekendheid. Hier stelt NPZK juist diversiteit en natuur centraal in het 
park. Samenwerking overleggen vinden wij waardevol en heel belangrijk. Tevens vinden wij ecologisch 
verbindingen belangrijk. Het is essentieel dat het park eigen keuzes wil houden, zodat het niet wordt 
overlopen. Hierdoor zouden we dan weer meer beheergeld moeten uitgeven (bij meer bezoekers).  Dit 
zijn allemaal ingrediënten voor het onderzoek.  In het uiteindelijke onderzoek dient ook verkenning NP 
Hollandse Duinen meegenomen te worden.  
 
NP Hoge Veluwe eigen identiteit en andere structuur. OO leden willen inspiratie opdoen door 
werkbezoek aan NP Hoge Veluwe af te leggen. Actie: Mw. P. Schut organiseert een werkbezoek OO 
leden aan NP Hoge Veluwe.  

 
6. F1 update  

Mw. Verheij geeft stand van zaken weer. De evenementenvergunning inclusief mobiliteitsplan is door 
DGP bij gemeente Zandvoort ingediend. De aanvraag als zodanig is gepubliceerd en ligt vanaf 20 
december ter inzage. DGP en gemeente Zandvoort hebben aantal stappen genomen ten aanzien van 
duurzaamheid en duurzaamheidsplan. Voor de bouwaanvragen is enerzijds PNH bevoegd gezag en 
anderzijds gemeente Zandvoort. De meeste aanvragen zijn ingediend en aantal reeds gegund. Veel 
werkzaamheden zijn uitsluitend voor de eerste editie, zoals aanpassingen aan de baan. Dus zijn 
bouwactiviteiten nu intensiever dan voor latere edities. 
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De vraag wordt gesteld of het klopt dat NPZK gedurende de DGP dagen wordt afgesloten. In de diverse 
werkgroepen/betrokken gremia worden keuzes gemaakt op basis van ideeen met betrekking tot 
mobiliteit en uitgangspunten. Veiligheid is hierbij belangrijkste uitgangspunt. Hierin is afsluiting van het 
park als idee meegenomen. Dhr. Pander geeft toelichting wat ter overweging bij keuzes zoals 
terreinafsluiting wordt meegenomen. Bijvoorbeeld: welke risico’s en verantwoordelijkheden kan een TBO 
dragen? In gezamenlijkheid worden verschillende ideeën uitgewerkt. Spreiding van vervoersmiddelen en 
mensen is een uitgangspunt van het mobiliteitsplan. Het keteneffect wordt hierbij genoemd. De 
keuze/besluiten over wel/niet sluiten van het park ligt bij PWN/SBB/NM. Waarborgen veiligheid is 
besproken in de werkgroep mobiliteit/bereikbaarheid. 
Het proces natuur compenserende maatregelen, ligt bij Mw. Van Wesemael (PWN), waarbij een 
brainstormsessie wordt geplant. In deze sessie wordt ook het thema geluidsreductie meenemen. Op 7 
februari vindt dit plaats. 
Laatste actuele informatie over de DGP is hier terug te vinden:  https://www.zandvoort.nl/formule1/  

 
7. Jaarplan Communicatie & Educatie  

Gwen Pellinkhof heeft begeleidende documenten ter kennisname en vaststelling aan OO ingezonden. 
Aanwezigen complimenteren Gwen met de voorstellen. Na een globaal jaarplan volgt een werkplan 2020. 
Note: er is nog enige discussie over de iconenboekjes, deze worden onder voorbehoud nu gemeld in het 
jaarplan. Het voorstel voor 25 jaar NPZK wordt positief ontvangen.  

 
8. Eerste resultaten recreatie onderzoek  

Jowien van de Vegte (NM) deelt de resultaten van het uitgevoerde recreatie onderzoek. Het overall 
waarderingscijfer is 8,5. De 3 kernwoorden die uit het onderzoek naar voren komen: rust, natuur en dichtbij. 
Niet alleen rust wordt hooggewaardeerd, er wordt ook een zorg over rust uitgesproken. Voor de presentatie 
van Jowien: zie bijlage.  
Een van de conclusies is dat NPZK van groot belang is voor de regio: 66% van bezoekers is 
herhalingsbezoek, grootste gedeelte van bezoekers komen van woonadres naar het park. Dit is anders ten 
opzichte van andere parken. Mensen die het vaakst komen geven ook hoog cijfer. Belangrijke informatie 
voor positionering van het park.   

 
9. Rondje NPZK – ontwikkelingen 

 Dhr. Pander geeft toelichting op stikstof problematiek en beschikbaar te stellen extra gelden. Omdat ons 
park N2000 gebied is, betreft het NPZK. In januari volgen gebiedsbijeenkomsten. Er zijn extra gelden 
beschikbaar voor natuurherstel. Dhr. Dinjens vult aan dat er tevens gebiedsprocessen op gang zijn 
gekomen. Dhr. Dinjens deelt mede dat geïnvesteerd wordt in regionale bronmaatregelen. Dit onderwerp 
komt terug op volgend OO. 

 Dhr. Wijkhuisen: momenteel wordt een lijst van monumenten van 1939 tot 1969 opgesteld. Bijvoorbeeld 
de Atlantic Wall en Landgoed Duin & Kruidberg worden hierin meegenomen/aangewezen. 

 Mw. Kuipers: geeft laatste update samenwerking RNH Spaarnwoude. Op 6 december is overleg 
geweest, waarin deze vraag centraal stond: Hoe fietsverbinding aan te pakken? Eerst is gekeken naar 
fietsverbinding Amsterdam, Spaarnwoude, NPZK. Later is verder gekeken en fijnmaziger gedacht. Nu 
wordt gekeken naar meerdere verbindingen richting Spaarnwoude. Het lijkt nog lastig een fietsroute van 
bijvoorbeeld Haarlem noord naar Spaarnwoude te vinden. Op 7 februari is er een verkenning fisetstocht 
georganiseerd. Dhr. Dinjens is van harte uitgenodigd. Gedachtenvorming vanuit NP 2.0 en ook 
ontwikkelperspectief Binnenduinrand worden nu meegenomen: gebruik de groene verbindingen om 
werkelijk te verbinden. Voorbeeld de Biezenweg. Meerdere doelen kunnen zo worden verbonden. 
Nieuwe fietsknooppunten kunnen aangedragen worden.  
 

10. Rondvraag en sluiting 
Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor bijdragen afgelopen jaar en zonder verdere punten 
voor de rondvraag, wordt het overleg om 12.00 uur afgerond.  
 
 

https://www.zandvoort.nl/formule1/

