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1. Opening en vaststelling agenda 

Er is een verschuiving in de agenda: punt 8 PAS-werkzaamheden is komen te vervallen. Hiervoor komt 
een toelichting van Jowien van de Vegte (NM) op het Recreatieonderzoek. Agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Toelichting F1 – Circuit Zandvoort 
Dhr. Lievers geeft toelichting op F1 race, welke op 3 mei op het circuit van Zandvoort zal 
plaatsvinden. Dhr. Roem geeft weer dat het OverlegOrgaan NPZK een netwerkorganisatie is 
waarbij in het overleg verschillende partijen met verschillende standpunten aan tafel zitten. Het 
OO NPZK neemt kennis van de informatie, met waarborging van neutraliteit. 
 
Dhr. Lievers is omgevingsmanager voor de Dutch Grand Prix (DGP). De ambitie van het circuit is: 
de meest groene GP op de racekalender zetten. Afgelopen maanden is gewerkt aan een 
duurzaamheidsstrategie samen met bureau Green Event. Hier ligt nu een concept activiteitenplan 
voor, waarbij naast het circuit, gemeente Zandvoort en gemeente Haarlem betrokken zijn 
geweest. Medio november zal dit plan en tevens hieruit voortvloeiende actieplan gereed zijn. De 
volgende pijlers zijn in het plan terug te vinden: mobiliteit, connectie met de regio, natuur 
compenserende maatregelen, duurzame energie en behoud van grondstoffen.  
 
Connectie met de regio: zoveel als mogelijk regionaal werken, zoals het inschakelen van regionale 
toeleveranciers/bedrijven. Dit betreft niet alleen het F1-weekend maar ook voor de site events. 
Hierdoor zijn de transportbewegingen zo weinig mogelijk. Ondernemers worden actief betrokken. 
 
Natuur compenserende maatregelen: Circuit wil iets terugdoen voor de omgeving en zijn 
zoekende naar natuur compenserende maatregelen. 
 
Duurzame energie: totale energieverbruik van het evenement en site events worden in kaart 
gebracht. Achterliggende gedachte: het zo duurzaam mogelijk inzetten energievoorziening.  
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Bijvoorbeeld mobiele windmolen en accu’s, inkopen van groene stroom en gekeken wordt naar 
energiebesparing. Een stroomplan wordt uitgewerkt. 
 
Behoud van grondstoffen: plastic smart is onderdeel van dit thema waarbij de ambitie is om single 
use plastic in 3 jaar terug te brengen naar 0. Tevens wordt aandacht gegeven aan duurzame 
inkoop van merchandise. Ook krijgt zwerfafval op en om het circuit door middel van een 
campagne aandacht. Watertap punten worden gerealiseerd. Circulair grondstoffen gebruik wordt 
genoemd. Hiervoor wordt plan gemaakt. Suggesties op dit onderdeel zijn welkom. 
 
Dhr. Lievers geeft aan dat hij samen met partijen in de regio invulling wil geven aan een plan daar 
waar het om natuurcompensatie gaat, met aandacht voor biodiversiteit en geluidswerende 
maatregelen. Hoe kunnen we tot een gezamenlijk proces komen tot uitvoering van natuur 
compenserende maatregelen?    
 
Dhr. Wijkhuisen: spreekt zijn waardering uit voor het initiatief en los van compensatie stipt dhr. 
Wijkhuisen een centraal probleem: geluidsoverlast, aan. Voor langere termijn is het belangrijk om 
de rust, ruimte en natuur, waar de 2 miljoen bezoekers per jaar voor naar NPZK komen te borgen. 
Hoe de geluidsoverlast weg te nemen, is een gedeeld probleem (zie alinea hiervoor).  
 
Mw. Groen: stelt naast de besproken pijlers Natuur als gelijkwaardige pijler voor. Dit betreft niet 
compenseren als maatregel, maar preventief handelen op korte en lange termijn. Preventief 
handelen is in belang van alle partijen. Denkrichting: voorkomen van overlopen van de duinen. 
Dhr. Lievers neemt dit onderwerp mee.  
 
Aanwezigen worden gevraagd suggesties met achterban te bespreken en contact met Dhr. 
Lievers op te nemen.  
 
Mirjam de Bok: is Mobility Manager DGP en samen met team van mobiliteit specialisten 
verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan. Dit plan is in ontwikkelingsfase. 
 
Presentatie DGB-mobiliteitsplan. (Zie bijlage). Het mobiliteitsplan is concept en plan in wording. 
Zaken die gemeld worden, kunnen nog wijzigen. De vermelding Strikt Vertrouwelijk op de 
presentatie, is niet gewaarborgd tijdens deze openbare vergadering. Doel van het mobiliteitsplan: 
Zandvoort tijdens DGP zo goed mogelijk bereikbaar te maken en houden voor bewoners, 
ondernemers, bezoekers, enz. Er worden ongeveer 104.000 F1-bezoekers verwacht.  
 
Vanaf mei 2019 zijn eerste sessies ten aanzien van het thema mobiliteit gestart. In de zomer zijn 
overleggen met hulpdiensten opgestart. Grootschalige evenementen zijn bezocht en ervaringen 
zijn gedeeld. Er is een grote tekening gemaakt, waaruit een vlekkenplan is opgesteld. Alle vervoer 
is hierin meegenomen, hierna is eerste concept lijnenplan en vlekkenplan uitgewerkt. Er ligt nu 
een eerste concept met routes voor aan- en afvoer. Uiteindelijk wordt gewerkt van detailtekening 
van Zandvoort naar regionaal en verder. Dit betekent tot op wegniveau intekening van o.a. 
bebording. Na akkoord bevinding volgt personele invulling. Er is nu een  
2-wekelijks werkoverleg/afstemming met de werkgroep. Contactpersonen van volgende 
organisaties zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd: Connexxion, NS, ProRail, RWS, regionale 
wegbeheerders, PNH, omliggende gemeenten en Recreatieschap.  
 
Speerpunten voor het mobiliteitsplan: spreiden van bezoekersstromen, treinvervoer, belangrijkheid 
fiets, inzet pendelbussen, ontmoedigingsbeleid voor bezoekers met auto, het realiseren van een 
autoluw gebied.   
 
Uitgangspunt: Veiligheid. Hulp/nooddiensten moeten altijd ter plaatse kunnen komen.  
 
Verder worden genoemd: het inzetten van duurzame vervoersmiddelen (lopen, fiets, trein, 
georganiseerd busvervoer). Overnachten in Zandvoort en omliggende gemeenten, P@R parkeren 
en op pendelbus naar het circuit. Park en Bikes, parkeren eigen fiets mee en fietsroutes naar het 
circuit. Er is een database met tickets op naam en adres. Er wordt een APP gemaakt, waarin 
allerlei reisinformatie wordt geplaatst. Een MOL split geeft aan welk % van de kaarten is verkocht 
aan personen in Zandvoort e.o.. Dit betreft 26% van de tickets. Gerichte enquête wordt ingezet om 
te volgen hoe mensen denken naar het circuit te komen. Er worden geen commerciële 
helikoptervluchten meegenomen in het mobiliteitsplan. Dit geldt ook voor vervoer over water. Dit is 
levensgevaarlijk en derhalve niet in het plan opgenomen.  De trein zal door ongeveer 35.000 
bezoekers worden gebruikt. Inschrijvingen voor vrijwilligers volgt in november. Voor vrijwilligers, 



Overlegorgaan NPZK d.d.11 oktober 2019 3 

 

 

crew en medewerkers wordt ook in plan meegenomen, en zullen bijvoorbeeld met pendelbussen 
naar het circuit komen.  

 
DGP is eindverantwoordelijk voor opleveren mobiliteitsplan ten alle tijden samenwerking met input van 
alle betrokken partijen, inclusief gemeenten.  
 
De concept tekening wordt gedeeld waarbij het volgende wordt aangemerkt: 
- Parkeerplaats Parnassia verzorgt plaatsen voor touringcars die daar blijven staan.  
- Er zullen ongeveer 150 pendelbussen af en aan rijden naar het circuit.  
- Gesprekken met calamiteitendiensten en wegbeheerders worden gevoerd over invulling van N200 

(primair voor bus/pendel verkeer en mensen met toegangsbewijs) en N201 en Zeeweg voor 
calamiteitendiensten. 

- Routes voor grote stromen fietsers en wandelaars worden besproken met wegbeheerders, politie en 
hulpdiensten. Dit wordt in de werkgroep sessies meegenomen. 

 
Partijen die nog niet betrokken zijn in werkgroep of anderszins aangehaakt, graag contact opnemen met 
dhr. Lievers, zie onderstaande contactgegevens. Wanneer behoefte is aan verdere uitleg of toelichting 
dan ook graag aangeven.  

 
Mw. Van Wesemael wijst op het thema natuurcompensatie. Je kunt pas compenseren wanneer je weet 
wat het effect is en wat hersteld dient te worden. Dit geldt ook voor stikstof dispensatie en noodzaak van 
natuurherstelwerkzaamheden. Er zal met elkaar in overleg getreden dienen te worden, om tot afspraken 
te kunnen komen. Dit punt wordt meegenomen in de eerdergenoemde pijlers. Over toezicht in de 
(beheer) gebieden dient ook overleg gepleegd te worden.  

 
Nogmaals wordt benadrukt dat voorgaande informatie op basis van stand van zaken nu is. Het zijn 
werkdocumenten in ontwikkeling en een handreiking tot nadere informatieverstrekking.  

 
Contactgegevens: 
Erik Lievers, senior-adviseur DIETZ-strategie & communicatie 
elievers@dietz.nl   (06-38310361) 

 
Mirjam de Bok, crowd management & event safety 
mirjam@skillscrowdmanagement.com   (06-43371603) 

   
3. Landschappelijke verbetering Zeeweg en eeuwfeest  

Dhr. Prins en mw. Van Olffen geven toelichting. Tevens is de toelichting in de bijlagen van dit verslag 
gevoegd. Deze notitie is in ontwikkeling. Het integrale voorstel wordt tevens ter kennisname aan 
provincie Noord-Holland gestuurd. Diverse afspraken volgen nog. Aanstaande maandag spreekt dhr. 
Prins in tijdens een commissievergadering PNH. Dhr. Berkhout geeft aan dat het ook goed is contact op 
te nemen met de raden van gemeenten Zuid-Kennemerland. Gemeenschappelijke regelingen zijn nu 
actueel. Er wordt vanuit de organisatie draagvlak en ondersteuning gezocht. Meer informatie is terug te 
lezen in de bijlage. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen verdere bijzonderheden. 
 

5. Koersdocument 
Het koersdocument is in wording. Een eerste aanzet is door Dhr. Roem gegeven en is stukje verder 
uitgewerkt. Welke aanvullingen wil eenieder nog geven?  
Dhr. Berkhout vindt de basis goed, wel ziet hij graag infographics of beeldmateriaal terug. Tevens vraagt 
hij zich af hoe het koersdocument zich verhoudt tot de brief van minister Schouten, en dan specifiek ten 
aanzien van de grootte van het park. Dat blijft nog een onbeantwoorde vraag. NPZK nu bezien voldoet 
niet aan het eerste criterium: de grootte van het park.   
Mw. Holland: in eerder overleg is besloten om vanuit eigen kracht verder te gaan, zolang richtlijnen 
parken nieuwe stijl niet helder zijn. Wel houden we vinger aan de pols, en beschouwen we grootte niet 
als enige richtlijn.  
Dhr. Berkhout: de vraag die in de buitenwereld leeft: hoe lang blijft NPZK nog een NP? Deze vraag is 
niet uitgewerkt in het koersdocument. Dit staat open ten aanzien van het thema samenwerking.  
Dhr. Pander geeft aan dat eerdere contacten met Hollandse Duinen niet zijn doorgezet. Het betrekken 
van de Binnenduinrand kan leiden tot oprekken van de grenzen. Ook samenwerking met RNH 
Spaarnwoude speelt hier met goede verbindingen een rol in. Wat zijn de scenario’s van wel of niet 
voldoen aan criteria parken nieuwe stijl. Het is wenselijk een actievere koers hierin te varen. Vooralsnog 
onvoldoende belicht in het koersdocument.  

mailto:elievers@dietz.nl
mailto:mirjam@skillscrowdmanagement.com
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Mw. Tienkamp: er is en wordt gesproken over uitbreiding naar het zuiden en oosten, maar kan ook het 
noorden hierin meegenomen worden? Qua identiteit van het gebied lijken gebieden rond Schoorl en 
Petten veel op de Kennemerduinen. Dit is zeker iets om te verkennen. Dit punt graag meenemen als 
aanvulling in het koersdocument.  
Dhr. Berkhout: kunnen we als stelling in het koersdocument meenemen dat NPZK graag NP wil blijven. 
En als een antwoord op de vraag hoe dan: dit verkennen wij en werken we verder uit.  
Mw. Verheij: mist een analyse van voor- en nadelen van het zijn van een NP. Wanneer je bijvoorbeeld 
kijkt naar de bezoekers dan zijn het vooral mensen uit de regio. Zouden deze niet meer komen wanneer 
het geen NP meer is?  Het is belangrijk om de financiële voor- en nadelen van het zijn van een NP te 
weten. Bepaalde gegevens vanuit het Rijk, zoals omvang van het park wordt als storend ervaren. Een 
goed gesprek op Rijksniveau is hier zeer op z’n plaats. Er spelen meer zaken dan alleen omvang van 
het park een rol. Het koersdocument mag meer uitgangspunten bevatten ten aanzien van NP nieuwe stijl 
en opname van de verkennende onderzoeken naar samenwerking.  
Dhr. Lensink: constateert dat dit een basisdocument is van waaruit je de koers bepaalt. Alle zaken met 
PM en oplossingsrichting dienen ingevuld te worden.  
Dhr. Wijkhuisen: in zijn essay zijn alle punten voorbijgekomen. Aanwezigen worden uitgenodigd deze 
nogmaals te lezen (zie bijlage). Daarnaast zal dhr. Wijkhuisen dit essay bespreken tijdens bezoek van 
Mw. Rommel op 8 november.  
Mw. Verheij: wijst op de Regionale Agenda, waar gemeenten van regio Zuid-Kennemerland nu mee aan 
de slag gaan. Hier worden natuur en landschap nadrukkelijk in meegenomen. Het geeft tevens aan hoe 
gemeenten over deze thema’s denken. Als voorbeeld wordt hierin de financiering van de natuur en 
omgang met aantallen bezoekers genoemd. De groei van toerisme komt, mede ook gezien de te 
bouwen woningen. Deze mensen gaan recreëren in o.a. NPZK. Het vraagstuk zonering komt hier aan de 
orde. Deze Regionale Agenda is nog niet vastgesteld, maar het is wel goed deze mee te nemen. De 
omgevingsvisie is een bouwsteen van de Regionale Agenda.  
Mw. Tienkamp: komt terug op het uitgangspunt van NP nieuwe stijl. Hier is gekeken naar bepalende 
structuren in Nederland, zoals de duinen van Den Helder tot Zeeland en De Delta. Wanneer je naar 
NPZK kijkt: dit park is regionaal ingebed, dus hoe houdt je deze identiteit vast?   
Mw. Groen: zorg dat er vanuit het koersdocument concrete vragen voor Mw. Rommel op 8 november 
naar voren komen. Beredeneer vanuit de ecologische robuustheid en breng de problematiek van de 
binnenduinrand (landschapsbescherming) onder haar aandacht, niet alleen vanuit financiële positie maar 
juist ook in beschermingsvorm. Mw. Groen annoteert de gedeputeerde. Vooraf punten op een rij welke 
die dag worden besproken. Dit hoeft niet op basis van nieuw koersdocument, maar wel essay plus 
aantal vraagstukken en vergezicht. 
 
Het koersdocument wordt in vorm en inhoud aangevuld. Een welkome aanvulling is een actieplan dat 
verder reikt dan begroting 2020. In dit actieplan dienen partners meegenomen te worden. Ook de 
verwachtingen die er zijn richting 2024 (het BOP loopt dan ten einde).  
 
Dhr. Berkhout: geeft aan dat onder 2.2 de belangrijke rol die educatie heeft in het park en benadrukt dat 
dit juist een wezenlijk onderdeel is van het park en ook een rol blijft spelen in de toekomst van het park. 
Dit graag meenemen in het koersdocument.  
 
Het koersdocument wordt aangevuld met het bovenstaande. Aan AC leden wordt gevraagd voor verdere 
uitwerking. Nieuw voorstel koersdocument volgt. 
 

6. Financiën 
Er zijn geen vragen ten aanzien van de financiële bijlagen. Aanwezigen stemmen in met het uitvoeren 
van Cultuurhistorische onderzoeken WOII. De uitvoering betreft uitwerken van eerder verricht onderzoek 
tot de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding/WOII in april 2020 in het bezoekerscentrum. Hiermee is in 
2019 een bedrag van 10.000 euro gemoeid. De eerste aanzet BP2020 wordt verder uitgewerkt en in 
volgend OO 13 december ter goedkeuring aangeboden.  
 

7. Samenwerking RNH Spaarnwoude 
Mw. Kuipers geeft toelichting op de toegezonden stukken en vraagt wat nu de volgende stap kan zijn. 
Tevens vraagt zij een eerste reactie. Deze is positief van aanwezigen. Verder speelt de vraag hoe 
kunnen we de fietsverbinding vormgeven. Gemeente Velsen speelt hier een rol in en is vandaag niet 
aanwezig. Gemeente Velsen wordt benaderd voor verder brengen van het plan. Dhr. Berkhout wijst op 
de actuele ontwikkelingen van de regionale bereikbaarheid fietssnelwegen. Mw. Groen onderzoekt of er 
nog een actuele kaart bij PNH beschikbaar is. Mw. Kuipers neemt contact op met Mw. Olivier van gem. 
Velsen en Mw. Storm van gem. Bloemendaal. Mw. Kuipers wijst op de nieuwe visie van RNH 
Spaarnwoude, deze is op de website terug te vinden. Het is mooi te lezen dat er een draai gemaakt is 
naar een sprankelend metropoolpark. Mw. Kuipers komt terug op dit onderwerp in het OO van 13 
december.  



Overlegorgaan NPZK d.d.11 oktober 2019 5 

 

 

 
8. Eerste resultaten recreatie onderzoek  

Jowien van de Vegte (NM) deelt eerste 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. Er wordt 
nu tijd besteed aan het verdiepen in de uitkomsten. De resultaten zijn ook als input voor het 
koersdocument te gebruiken. Een van de verrassende uitkomsten: meer gezinnen met kleine kinderen 
bezoeken Koningshof. Hier kunnen verdere acties op ondernomen worden. Dit onderwerp komt terug op 
toekomstige overleggen.  

 
9. Verslagen 

Het verslag van voorgaand OO NPZK overleg op 28 juni wordt akkoord bevonden.  
 

10. Rondje NPZK – ontwikkelingen 
Mw. Van Wesemael blikt terug op de Europarc Conferentie in Letland. Zo’n 300 deelnemers hebben de 
conferentie bezocht. Bijzonder te ervaren dat vrede en natuur samengaan. De wens van het NP-bureau 
om de Europarc conferentie naar Nederland te brengen in 2021 is positief ontvangen door de noordelijke 
provincies van Nederland. Het idee is om de Wadden een grote rol toe te delen. Zowel PNH als PWN 
zijn bereid een (financiële) bijdrage te leveren.  Dhr. Lensink vraagt zich af of dit een verstandige keuze 
is met betrekking tot de stikstof problematiek. De ideeën rondom de Europarc conferentie in NL is nog in 
ontwikkelingsfase. Verder meldt Mw. Van Wesemael dat het afschotseizoen damharten is gestart. In 
volgend overleg wordt hierop teruggekomen. De problematiek rondom dit thema brengt maatschappelijk 
iets teweeg.  
Mw. Tienkamp geeft een update van de vorderingen herontwikkeling Elswout. Er is veel aandacht voor 
Elswout, waar ook op 5 oktober de succesvolle vrijwilligers dag plaats heeft gevonden. 
Mw. Holland: vanmiddag is de opening van de nieuwe tentoonstelling in het Bezoekerscentrum, met 
prachtige foto’s van PWN-boswachter: Ruud Maaskant.  
Dhr. Pander: er zijn enige natuurherstelwerkzaamheden te melden.  
Dhr. Janssen: meldt namens gemeente Velsen dat er een beoogde overdracht van het Kennemerstrand 
in zicht is. Tevens ligt er een plan om het beheer van het Kostverlorenpark nieuw leven in te blazen.  
Dhr. Roem: geeft terugkoppeling van zijn vergadering bij het NP-bureau. Er is een natuurtopoverleg 
geweest van de gedeputeerden provincies Noord-Holland, Drenthe, Friesland en Groningen. Dhr. Roem 
wil dhr. D. Slangen (Directeur Natuur) uitnodigen voor een werkbezoek. De brief van Mw. Schouten met 
betrekking tot 6 miljoen voor de NP-en wordt verder uitgelegd: dit betreft bijdrage aan proceskosten NP 
nieuwe stijl. Hier zijn randvoorwaarden voor benoemd. Het is nog niet helder hoe het NP nieuwe stijl 
eruit dient te zien. In de bijlagen treft u voorstellen van andere NP-en aan, plus het antwoord dat NP-
bureau (recentelijk) aan Mw. Schouten heeft gestuurd.  
Mw. Zwemmer: op de volgende OO-agenda in december wordt een voorstel voor 25 jaar NPZK 
geplaatst. Een werkgroep is in oprichting en input en suggesties zijn nog welkom.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten meer voor de rondvraag en derhalve wordt het overleg om 12.30 uur 
afgerond.  
 
 
 

 
 


