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1. Opening en vaststelling agenda 
Het OO-overleg vindt digitaal plaats. Dhr. Berkhout heeft zich afgemeld. Dhr. Lensink sluit later aan. Dhr. 
Diepstraten woont voortaan het OO bij en vervangt dhr. Dinjens. Dhr. Diepstraten heeft in zijn portefeuille: 
Recreatie, strand, ruimtelijke ordening en verkeer/vervoer. Tevens is hij bestuurder in het RNH 
Spaarnwoude. De agenda wordt vastgesteld.  
 
Dhr. Wijkhuisen: vraagt input TBO’s met betrekking tot mogelijke sluiting parkeerterreinen van 
terreinbeheerders. Het parkeerterrein bij de stranden van Bloemendaal en Zandvoort zijn dicht. Er staat 
een verkeersregelaar bij de eerste rotonde aan de Zeeweg.   
 
Met betrekking tot het heden geldende maatregelen, en uitvoering van noodverordening, worden 
verschillende gremia genoemd waarin bestuurlijk wordt overlegd: de veiligheidsregio (VRK) waarbij de 
burgemeester van Haarlemmermeer voorzitter is en regio Zuid-Kennemerland.  
 
Mw. Schut deelt berichtgeving van NP de Utrechtse Heuvelrug. De burgemeester heeft daar besloten om 
het parkeerterrein af te sluiten, zonder afstemming met de terreinbeheerders. Dit is geen wenselijke 
situatie. Spreiding van bezoekers komt hierdoor ernstig in het gedrang.   

 
Mw. Verheij: de uitvoering van de noodverordening varieert per regio. Hierin zit de uitdaging om 
maatregelen goed te blijven afstemmen in klein en groot verband.  

 
Dhr. Diepstraten: afgelopen weekend, bij afsluiting van de stranden Zandvoort en Bloemendaal, waren er 
zorgen voor overloop naar Velsen. Duidelijke afstemming in groter verband (VRK) is heel belangrijk in deze 
tijd.  

 
Dhr. Pander: heeft contact met gemeente Velsen en met commandant van de Veiligheidsregio. Deze 
contacten zijn gedeeld met NPZK TBO’s. Standpunt NM: natuurgebieden indien mogelijk op veilige manier, 
zo lang mogelijk open laten blijven. Afgelopen zondag was rustiger dan zaterdag. Koningshof: heeft kleine 
parkeerplaats en is geen doorgaand gebied. Buitenplaats Beeckesteyn is rustig. Inmiddels is het ook bij 
Duin en Kruidberg rustiger geworden. Er is extra surveillance, met name op de parkeerplaatsen. Veel 
bezoekers zijn nieuw in het gebied, die zich minder aan de regels van het park houden, met alle gevolgen 
van dien. Indien het te druk wordt, dan wordt geëscaleerd naar de veiligheidsregio. Vooralsnog geen reden 
tot afsluiten.  

 
Mw. Holland: de communicatie verloopt moeizaam en als TBO worden we niet of te laat op de hoogte 
gesteld. Voorbeeld: sluiten van park Caprera en Wethouder van Geluk park. Dit heeft direct invloed op het 
park. PWN stemt af met beleidsmedewerker van Bloemendaal, ten aanzien van parkeerterrein 
management.  Er zijn afspraken over bijvoorbeeld wel/niet sluiten parkeerterrein Parnassia. Er is behoefte 
aan stuk coördinatie en regie.   
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Afgelopen zaterdag is de speeltuin bij het bezoekerscentrum dichtgegaan, deze blijft dicht. De 
verkeersregelaar op de rotonde heeft juiste uitwerking. Hierdoor komen minder mensen op de 
parkeerplaatsen van het park. Het bezoekerscentrum is dicht en blijft dicht. Ten aanzien van de 
parkeerplaatsen: het wordt niet voller dan de helft. De slagbomen zijn regelbaar. Wanneer de stranden 
worden gesloten, dan gaat parkeerplaats Parnassia ook dicht. Het is nu van belang de bezoekersstroom 
te managen. Ook hier wordt rekening gehouden met het zo lang mogelijk openhouden van het 
natuurgebied. Vanzelfsprekend zo lang het op veilige manier kan.  
 
Mw. Tienkamp: zowel op buitenplaats Elswout als op Middenduin is het bovenmatig druk. Er is met 
name overlast van nieuwe groepen mensen die zich niet aan de regels en/of maatregelen houden. De 
kwetsbare natuur heeft hier veel onder te lijden. Het zijn vooral groepen jongeren, die niet met de auto 
komen, die overlast veroorzaken. Mits er middelen zijn, dan kunnen parkeerterreinen indien gewenst 
afgesloten worden.  
 
Dhr. Wijkhuisen neemt input mee naar burgemeestersoverleg en koppelt later terug aan aanwezige OO 
leden.  
 

2. Mededelingen  
Ten aanzien van de bijlage 2.1 organisatie NPZK het volgende. Het OverlegOrgaan is bevoegd om 
zelfstandig te bepalen om een onderwerp Openbaar of Besloten te bespreken. Bij afstemming van de 
agenda kan dit vooraf worden bepaald. Dhr. Diepstraten vult aan dat het RNH Spaarnwoude twee soorten 
vergaderingen kent: Openbaar gedeelte en Besloten gedeelte. Op basis van de agenda wordt dit vooraf 
aangegeven. OO-leden stemmen in met het volgen van deze lijn. Vooraf wordt de agenda gedeeld en 
aangegeven per onderwerp Openbaar dan wel Besloten. Nadere kennismaking tussen dhr. Diepstraten en 
voorzitter NPZK volgt. 
 

3. Verslagen 
Het verslag van 13 december 2019 wordt vastgesteld. 
Het verslag van 14 februari 2020 heeft twee aanpassingen, te weten:  
Mw. Tienkamp: in reactie op het koersplan geeft zij aan dat qua natuurwaarden en landschap 
samenvoegen RNH Spaarnwoude en NPZK niet voor de hand ligt. Landschappelijk gezien is de 
duinkuststrook veel meer een eenheid.  
Mw. Slettum: Het park heeft een mooi koersplan opgesteld, zeker daar waar het om de positieve 
samenwerking met omliggende partijen betreft. Het inzetten op groeimodel is een prima koers. Het plan is 
echter niet concreet en er is geen begroting. PNH heeft geen middelen gereserveerd voor het plan.   
   

4. Financiën 
Concept jaarrekening 2019 is door het stichtingsbestuur NPZK vanmorgen vastgesteld. Komende tijd wordt 
ook het jaarverslag opgesteld. OO-leden zijn akkoord met de jaarrekening.  

 
5. Actualiteit per partner en hoe NPZK kan bijstaan 

Het bestuur NPZK steekt een hart onder de riem van alle betrokkenen NPZK.  
 
Dhr. Diepstraten: zowel op landelijke als gemeentelijk niveau is er een ongelooflijke drive om het beste te 
doen voor inwoners en ondernemers. Natuur- en recreatiegebieden worstelen met de corona-maatregelen. 
Gemeente Velsen heeft crisisteam corona ingesteld. Dhr. Diepstraten geeft contactgegevens van NPZK 
aan dit team door. Het is van belang dat juist op ambtelijk niveau afspraken worden gemaakt. 
 
Mw. Verheij: Drukte heeft afgelopen zaterdag Zandvoort doen besluiten de stranden te sluiten. Het zijn 
zorgelijke tijden ten aanzien van inwoners en ondernemers. 60% Van de economie in Zandvoort is 
toerisme. Ook Zandvoort heeft loket ingericht en ondersteunt inwoners en ondernemers zo goed mogelijk 
met landelijke en gemeentelijke voorzieningen. Parkeerplaatsen problematiek heeft deels met weer te 
maken. Verkeersregelaars worden ingezet. De mail van de voorzitter is aan communicatieafdeling 
gegeven. Er is momenteel een dilemma ten aanzien van plaatsing strandhuisjes. Kunnen corona 
maatregelen gehanteerd worden? 

 
Dhr. Wijkhuisen: Er wordt onder hoogspanning gewerkt. Daar waar nodig is er ondersteuning voor 
inwoners en ondernemers. Bloemendaal heeft meer met beheerders van NPZK en AWD te maken. Update 
uit het burgemeestersoverleg: situatie ten aanzien van verkeersregelaars en gesloten parkeerplaatsen blijft 
gelijk. Per dag wordt dit bekeken.  

 
Dhr. Lensink: dit raakt landgoed Duin & Kruidberg op allerlei fronten. De uitzichtloosheid en onzekerheid 
tillen zwaar. De maatregelen worden gevolgd. Het hotel is open met minimale bezetting, gasten ontbijten 
op de kamer, of in brasserie met in achtneming maatregelen. Hotel heeft sociale functie in de omgeving. 
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Alles is er (ook) aan gelegen om medewerkers in dienst te houden en contracturen te garanderen. De 
overheidsregeling is hierbij helpend. Dhr. Lensink geeft aan dat medewerkers D&K welwillend zijn om mee 
te helpen het park nog mooier te maken. De contacten met de gemeente Velsen zijn zeer goed. De horeca 
in de omgeving heeft het zwaar, maar ook door de KVH wordt de hele crisis goed opgepakt. Het is nog 
onzeker of de pinksterjaarmarkt op het landgoed op 1 juni door kan gaan.  

 
Dhr. Pander: bedankt dhr. Lensink voor het aanbod en geeft het door aan betrokkenen van het gebied. 
Afgelopen week waren veel vrijwillige boswachters op pad en was lastig om de richtlijnen te volgen. 
Inmiddels is besloten geen vrijwilligers meer in te zetten en gaan surveillanten alleen op pad. Dhr. Pander 
wil ook zo lang mogelijk gebieden openhouden. Overal hangen posters met RIVM-maatregelen. Op dit 
moment wordt meer dan anders opgeruimd in de gebieden. Nieuwe mensen zijn niet bekend met de 
toegangsregels en laten meer afval achter. Excursies zijn t/m 6 april afgelast en de RIVM-richtlijnen worden 
gevolgd, daar waar verlenging van maatregelen van toepassing.  

 
Mw. Holland: schetst hetzelfde beeld als NM/SBB. Er is veel overlast van jongeren bij de Oosterplas en ‘t 
Wed. Bij PWN wordt nagedacht over afspraken met politie omtrent overlast. Toezicht van boswachters is 
verhoogd. De tijd van het jaar zorgt ervoor dat er veel in het veld wordt gewerkt. De vele nieuwe mensen 
zorgen voor overlast en houden zich niet aan de goed zichtbare regels. Het vrijwilligerswerk in het duin is 
tijdelijk stopgezet: dit betreft over het algemeen kwetsbare groepen. Excursies stilgezet tot 1 juni mocht dit 
eerder wel mogelijk zijn dan wordt het eerder opgestart. Dit heeft met betalingssysteem te maken.  

 
Mw. Tienkamp: Herkenbare situaties. Buitenplaats Elswout gaat nu dicht tussen 19.30 en 07.30 uur. Het 
SBB-kantoor is gesloten. Zo veel mogelijk wordt vanuit huis gewerkt. SBB-excursies zijn t/m 1 juni afgelast. 
Vrijwilligers vallen ook grotendeels in risicogroep en leveren nu ook geen bijdrage. Gelukkig is het nu 
broedseizoen en zijn vele plekken afgesloten. Er is een landelijk crisisteam. SBB zal niet zelfstandig 
sluiten, echter wel op aangeven van bestuurders in de regio. Aanspreken van jongeren op wangedrag is 
lastig. Wellicht dat bij gemeente Bloemendaal (waar uitstekende communicatielijn mee is) toezicht en 
handhaving helpende hand kan bieden. SBB-medewerkers surveilleren. Dhr. Pander voegt toe dat boa’s 
geen proces-verbaal op de richtlijnen van 1,5 meter afstand kunnen schrijven. Samenwerking met 
wijkagenten is hierin belangrijk.  
 
Mw. Van Wesemael: PWN is tevens een nutsbedrijf met bijbehorende verantwoordelijkheden. 
Vanzelfsprekend wil zij als terreinbeheerder de natuurgebieden vooral beleefbaar houden, juist in deze tijd.  
 
Mw. Schut: landelijke IVN campagne #groenomtedoen. Groen lesmateriaal wordt via kranten en via 
advertenties met partners vanuit NPen aangeboden. Dit is kans om meer thuis met de natuur bezig te zijn 
en de natuur hoog te houden vanuit huis. Gwen Pellinkhof, als coördinator C&E NPZK kan hier verdere 
invulling aan geven. Ten aanzien van communicatie NPZK-issues graag, zoals in de mail van Dhr. Roem 
aangeven, delen met Gwen Pellinkhof. Via mail/telefoon zijn dhr. Roem en mw. Zwemmer namens NPZK 
benaderbaar en daar waar regie namens NPZK-bestuur opgepakt dient te worden, laat het weten!  
 
Dhr. Pander: op 25 en 26 maart heeft wildtelling plaatsgevonden. Mensen gingen alleen op pad i.p.v. met 2 
personen. De resultaten worden nu opgemaakt. Mw. van Wesemael geeft aan dat op verzoek van 
Waternet juristen de aangeleverde informatie vast gaan stellen. De vraag is of de tellingen voldoende 
zeggingskracht hebben.  

 
6. Rondvraag en sluiting 

 Dhr. Roem: geeft terugkoppeling op toelichting die LNV/RVO op 26 maart heeft gegeven met 
betrekking op de 6M NP nieuwe stijl regeling. Tussen 1 juli en 5 september stelt RVO het loket 
open voor projectaanvragen. In bijlage treft u toelichting. Tot op 2 april heeft LNV/RVO de 
presentatie nog niet formeel gedeeld. Dhr. Roem geeft aan dat in de projectbegroting ook in natura 
uren van betrokken ambtenaren kunnen opgevoerd voor cofinanciering. Het is van groot belang dat 
de provincie is aangehaakt. In mei volgt een informatiebijeenkomst. Komende periode 
projectvoorstellen in te dienen, het koersplan is goede ingang hiertoe. Mw. Schut: let op de 50% 
cofinanciering. Mw. Zwemmer nodigt deelnemers werksessie Koersplan uit voor samenhang 
koersplan en regeling verder uit te werken. De heren Roem en Wijkhuisen maken een afspraak 
met gedeputeerde Mw. Rommel voor provinciale betrokkenheid.  

 Mw. Zwemmer wijst op het 25 jaar NPZK-boekje dat de komende tijd wordt 
gedeeld/rondgestuurd naar stakeholders in het park. De nieuwe datum voor bestuurlijke 
bijeenkomst 25 jaar NPZK is op woensdag 7 oktober van 15.30 – 18.00 uur. Graag in ieders 
agenda opnemen.  

 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag, deze wordt derhalve afgesloten. Het volgende OO-
overleg vindt op vrijdag 26 juni van 10.00 tot 12.30 uur plaats.  


