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verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 26 juni 2020  
 
Aanwezig Afwezig 

Dhr. C. Roem (voorzitter) 
Dhr. H. Wijkhuisen – Vice voorzitter (gemeente 
Bloemendaal) 
Mw. C. Zwemmer (PNH, notulist) 
Mw. A. Slettum (PNH) 
Mw. M. Holland (PWN) 
Mw. S. van Wesemael (PWN)  
Mw. P. Schut (IVN) 
Mw. T. Olivier (gemeente Velsen) 
Mw. P. v.d. Veldt (SBB) 
 
 

Dhr. R. Berkhout (Gemeente Haarlem) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & 
Kruidberg)  
Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen) 
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)  
Mw. R. Tienkamp (SBB) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
 
 
Bijlagen 
Presentatie Marieke Kuipers 
Presentatie Gwen Pellinkhof 
 
Kopie aan 
Adviescommissie NPZK 
 

 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Wijkhuisen opent de vergadering en stelt deze vast. Dit is een besloten vergadering.  
 

2. Mededelingen  

 Mw. van Wesemael: Europarc 2021 in noord Nederland gaat door: ode aan het landschap. Zowel 
PNH als PWN doen een financiele bijdrage.  

 Dhr. Wijkhuisen: dhr. Lode van Tiggelen komt om 11.30 uur toelichting op park Caprera geven. 

 Namens SBB is Mw. v.d. Veldt aanwezig. 

 Mw. Olivier is aanwezig in plaats van Dhr. Diepstraten.  
 

3. Verslagen 
Het verslag van 27 maart 2020 wordt vastgesteld. 
   

4. Financiën 

 Jaarrekening 2019 is behoudens concept accountantsverklaring door het stichtingsbestuur 
vastgesteld. Inmiddels is de accountantsverklaring ontvangen. Komende tijd wordt ook het 
inhoudelijke jaarverslag 2019 uitgewerkt.  

 Update Bestedingenplan 2020 wordt ter kennisname aangenomen. 
 

5. Communicatie & Educatie 

 Mw. Pellinkhof verzorgt presentatie NP nieuwe stijl strategische Communicatie & Educatie. Zie 
bijlage.  

 De nieuwe communicatie uitingen (iconenboekjes en pin 25 jaar NPZK) worden met aanwezigen 
gedeeld.  

 De nieuwe tentoonstelling Oorlogsverhalen in de duinen is nu in het bezoekerscentrum te 
bezichtigen. 

 25 jaar NPZK wordt woensdag 7 oktober bij landgoed Duin & Kruidberg gevierd. 
 

6. De weg van NPZK naar LNV-subsidie 

 Mw. Kuipers verzorgt presentatie gericht op proces LNV-subsidie aanvraag en update NP nieuwe 
stijl. Zie bijlage.  

 Focus in de aanvraag ligt op gebiedsregie. Communicatie & educatie is onder punt 5 gedeeld. 

 Er liggen allerlei programma’s en daar willen we juist stappen in maken. 

 Het betreft een tijdelijke Rijkssubsidie van 3 jaar. De vraag wat daarna gebeurt, wordt op 3 juli bij 
werkbezoek gesteld.  
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 Aanvraag subsidie is uiterlijk 15 september. Het projectplan wordt ter toetsing aan adviseur NP-
bureau voorgelegd.  

 Voordat partners intentieverklaring kunnen tekenen, dient het projectplan helder te zijn.  

 In concept wordt de intentieverklaring voorbereid door Mw. Zwemmer.  

 De presentatie van Mw. Kuipers wordt aangepast voor het werkbezoek van Dhr. Slangen van LNV. 
Extra OO is ingelast op 11 september.  

 
7. Natuuraanbod en CO2 compensatie F1 DGP 

 Dhr. Grandiek deelt achtergrondinformatie. Bescherming natuurgebied is gekoppeld aan 
natuurdoelstellingen F1 DGP. Deze doelstelling wordt toegelicht.  

 De gedeelde informatie is onder embargo en wordt daarom niet gedeeld in dit verslag.  

 In het najaar wordt dit project weer opgepakt.   
 

8. Ontwikkelingen NPZK 
Dhr. Van Tiggelen, directeur Caprera geeft toelichting op zijn ingezonden verzoek (zie ingekomen stukken 
bij vergaderstukken). Caprera als park is onderdeel van NPZK. Het verzoek tot doorgang naar NPZK is niet 
gehonoreerd. Dit is helder voor dhr. Van Tiggelen. Hij geeft aan meer betrokken te willen zijn bij NPZK en 
schetst de mogelijkheden: bovenaan het park staat een huisje dat als informatiepunt kan dienen voor 
NPZK en Caprera. Er ligt tevens een mogelijk uitkijkpunt. Momenteel wordt een ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Organiseren van wandelingen, delen van natuur- en cultuurinformatie en uitwerken van 
plannen tot natuurbeleving in het park worden als voorbeeld genoemd. In augustus komt vervolggesprek 
met Mw. Holland en Mw. Pellinkhof. Contactgegevens Caprera worden gedeeld met Mw. Slettum, voor 
mogelijke provinciale subsidies.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

 Dhr. Roem treedt toe tot kas/auditcommissie Europarc Conference 2021 in Nederland. 

 Op 3 juli vindt het werkbezoek van Donné Slangen plaats. 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag, deze wordt derhalve afgesloten. Het volgende extra 
OO-overleg vindt op vrijdag 11 september van 10.00 tot 12.00 uur plaats bij gemeente Velsen. Dit 
OO is ingelast met het oog op LNV-subsidie aanvraag. Het reguliere OO vindt plaats op 9 oktober.  
 
 
 


