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Conceptverslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 9 oktober 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. P. Schut (IVN) 
Mw. R. Tienkamp (SBB) 
Dhr. R. Berkhout (gemeente Haarlem) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg)  
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort)  
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. T. Olivier (gemeente Velsen) 

Mw. S. van Wesemael (PWN)  
Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen) 
 
 
Bijlagen 

 
Kopie aan 
Adviescommissie NPZK 
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Overleg vindt online plaats van 10.00 tot 11.00 uur. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen.  
 

3. Verslagen 
Het verslag van 26 juni 2020 wordt vastgesteld. 
   

4. Aangescherpte RIVM-maatregelen, gevolgen partners NPZK  

 Mw. Holland: er is niet veel veranderd ten opzichte van eerdere maatregelen. Alle aangescherpte 
richtlijnen worden gevolgd, waaronder het dragen van mondkapje in het BC. De lichtjestocht is 
geannuleerd. Er wordt thuisgewerkt en vrijwilligerswerk in het duin is wederom stilgelegd.  

 Dhr. Pander: er wordt weer thuisgewerkt en bij hoge noodzaak wordt live afspraak gemaakt. Nacht 
van de nacht excursie is afgelast. En avondwandeling wordt evt. schemerwandeling. NMM werkt 
nog met vrijwilligers. Wanneer regels niet goed op te volgen zijn, dan wordt dit ook gecanceld. 

 Mw. Tienkamp: mensen die buiten werken, gaan vanuit de werkschuur aan de slag en drinken niet 
meer gezamenlijk koffie. Vrijwilligers werk is afgeschaald. Uitzondering is faunabeheer Duinlust. In 
overleg met gemeente Bloemendaal wordt de boerderij Elswout tijdelijk gebruikt door exploitant 
Oranjerie.  

 Dhr. Berkhout: Iedereen werkt vanuit huis. De raadsvergadering gaat nog op aangepaste wijze 
door. Hiervoor is ontheffing i.v.m. cruciale democratische processen. 

 Mw. Verheij: ook in Zandvoort wordt thuisgewerkt. Fysieke raadsvergadering is over 2,5 week 
gepland, dit is onzeker of dit fysiek of online plaatsvindt. Het aantal toeristen loopt enorm terug 
nadat code rood voor Zandvoort is gegeven. Het is een atypisch jaar geweest van uitzonderlijk 
drukke zomer tot minimale bezoekers in Zandvoort. Met name de horeca heeft weer zwaar te 
lijden. Hierbij de link om het programma formule Zandvoort terug te zien: 
https://www.npostart.nl/BV_101401895  

 Mw. Tienkamp: het aantal bezoekers neemt niet af en neemt eerder toe in de natuurterreinen. Het 
betreft voornamelijk regionale bezoekers. 

 Dhr. Wijkhuisen: vergelijkbare situatie als andere gemeenten. 

 Mw. Schut: veel vrijwilligers zijn (wederom) gestopt. Trainingen buiten gaan wel door, of op 
plaatsen waar richtlijnen opgevolgd kunnen worden. Het kantoor in IVN is afgesloten en mensen 
werken weer thuis.  

 Dhr. Lensink: voor de horeca is dit een ongelooflijk zware tijd. Er zit is op dit moment geen 
perspectief in opwaartse lijn. Veel reserveringen zijn gecanceld. En het blijft uit met reserveringen 
voor groepen, huwelijken of condoleances. Het aantal kamers op dit moment is minimaal. Het lijkt 
alsof mensen het gevoel hebben dat niets meer kan. Er kan echter meer dan dat men denkt. Dhr. 
Lensink maakt zich zorgen over de horeca in het algemeen. De laatste 6 maanden zijn zwaar 
geweest en het is lastig werken zonder duidelijk perspectief.  

 Mw. Slettum: provinciemedewerkers werken weer thuis en er wordt sterk afgeraden met ov te 
reizen. De RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. 

https://www.npostart.nl/BV_101401895


Verslag Overlegorgaan NPZK d.d. 9 oktober 2020 2 

 

 

 Mw. Olivier: medewerkers gemeente Velsen werken tot eind januari 2021 thuis. 

 Dhr. Roem: overleggen NPZK vinden vooralsnog via MS Teams plaats.  
 

5. Financiën 
Update Bestedingenplan 2020 wordt ter kennisname aangenomen. 

 
6. Projectplan NPZK – LNV-subsidie aanvraag  

Op 15 september is het projectplan en subsidieaanvraag ingediend bij RVO. Eenieder wordt bedankt voor 
zijn/haar bijdrage. Inmiddels is bekend dat niet eerder dan medio december RVO-beschikking wordt afgeven. 
Mw. Schut licht toe: alle 21 parken hebben een aanvraag ingediend. Er is een verscheidenheid aan 
aanvragen. Projectplannen NPZK en NPDvT zijn als gedegen en goed onderbouwd door LNV omschreven. 
Zodra berichtgeving van LNV of RVO beschikbaar is, dan wordt dit met de partners NPZK gedeeld. 

 
7. Communicatie & Educatie 

Aanwezigen wordt verzocht de informatie over de beleefweek te delen. Persberichten zijn gedeeld en social 
media is ingezet. Helaas hebben de aangescherpte RIVM-richtlijnen uiteindelijk ertoe geleid dat vanaf de 
donderdag de beleefweek is gecanceld. Tot en met de woensdag waren de activiteiten (alle Corona-proof) 
goed bezocht. 

 
8. Rondje NPZK  

 Mw. Tienkamp: inmiddels is betaald parkeren bij Elswout ingevoerd. Hiermee hoopt SBB op extra 
bijdragen aan onderhoud en beheer Elswout te ontvangen. 

 Dhr. Pander: NMM merkt waterbed effect (van betaald parkeren Elswout) bij Koningshof op. NMM 
onderzoekt en bespreekt met gemeente mogelijkheden van betaald parkeren bij Koningshof. Verder 
meldt dhr. Pander in afwachting te zijn van het GS-besluit PNH voor vergunning faunabeheer. Ook is het 
de afgelopen weken druk in het park geweest: er is behoefte aan buiten zijn. Verder zijn de N2000 
herstelwerkzaamheden gestart.   

 Mw. Holland: PWN en BC houden zich strikt aan RIVM-maatregelen. Bepaalde zaken vragen nu veel 
aandacht en kunnen niet in een “pauze ”stand komen. Hopelijk wordt een tijdig en wijs besluit ten aanzien 
van faunabeheer getroffen.  
- PWN werkt aan beleid voor hondenuitlaadservices (HUS). Dit wordt verder vormgegeven. Hier is 

onderzoek gedaan op een klein stukje park bij Zandvoort. Dagelijks komen 13 verschillende HUS 
hier. Beleid ten aanzien van de HUS wordt noodzakelijk. Contacten zijn er tussen verschillende 
gemeenten. Deze zijn betrokken.  

- Met de regenbuien van de afgelopen dagen is veel schade aan infrastructuur ontstaan. Er zijn veel 
kosten mee gemoeid met herstel. Dit speelt vooral in duin/zandgebied. PWN verzorgd herstel. Het 
betreft wegen bij Parnassia en Kattendel. Zie onderaan verslag foto’s van 2 situaties. Vergelijkbare 
schade is niet in bebost gebied te melden. Zo heeft camping de Lakens ook geleden onder de 
regenbuien en heeft lang onder water gestaan.  

- Er wordt gewerkt aan een nieuwe vaste tentoonstelling BC: deze gaat over het hele gebied van zee 
tot aan buitenplaatsen. Verwondering staat centraal. 

 Mw. Verheij: er zijn bij de gemeente veel klachten ten aanzien van honden ontvangen. Zij ziet ook de 
juridische noodzaak om gezamenlijk op te trekken in het honden-beleid. 

 Dhr. Wijkhuisen: vanwege opvolgen RIVM-maatregelen is voor de 2e keer een bijeenkomst met 
hondenbezitters afgelast. Er wordt een regionaal probleem ten aanzien van dit thema geconstateerd. Mw. 
Holland geeft aan dat het beleid t.a.v. HUS park breed wordt opgepakt, Marieke Kuipers houdt zich hier 
mee bezig. Gemeenten zijn ambtelijk aangehaakt. 

 Dhr. Roem: begroting NPZK 2021 wordt nu opgesteld en dhr. Roem vertrouwt wederom op bijdragen van 
de gemeentelijke partners.  
- De Europarc Conference zou dit jaar in Oostenrijk zijn, dit is online geworden. Europarcs 2021 wordt 

gecoördineerd vanuit Leeuwarden. Dhr. Roem is betrokken bij de organisatie, alsook de voorzitter 
NPDvT en doet zijn best om ervoor te zorgen dat er gedeelte van het programma 2021 in Provincie 
Noord-Holland en in NPZK zal plaatsvinden. Planning: begin oktober 2021  

 
9. Rondvraag en afsluiting 

Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag, deze wordt derhalve afgesloten. Het volgende OO-
overleg vindt op vrijdag 13 december van 10.00 tot 11.30 uur plaats, vooralsnog via MS-teams.   
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Schade t.g.v. hevige regenval oktober 2020, ter hoogte van Parnassia en Kattendel. 
 
 

 

 

 


