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Verslag Overlegorgaan 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
d.d. 11 december 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) 
Dhr. B. Lensink (Landgoed Duin & Kruidberg)  
Mw. S. van Wesemael (PWN)  
Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen) 
Dhr. A. Pander (Natuurmonumenten) 
Mw. T. Olivier (gemeente Velsen) 
 
Gastspreker: Dhr. M. Bos (PNH) 
 

Mw. R. Tienkamp (SBB) 
Dhr. R. Berkhout (gemeente Haarlem) 
Mw. E. Verheij (gemeente Zandvoort) 
 
Bijlagen 
 
Kopie aan 
Adviescommissie NPZK 
 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Overleg vindt online plaats van 10.00 tot 11.30 uur. Bericht van afwezigheid ontvangen van: Mw. E. 
Verheij, Dhr. R. Berkhout en Mw. R. Tienkamp. Marijn Bos van Provincie Noord-Holland is gastspreker.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mw. Pellinkhof:  

 De vrijwilligers worden via videoboodschap van de voorzitter en anderen bedankt voor hun inzet in 
2020. Er zijn tevens 450 tasjes met producten van het nationaal park voor de vrijwilligers 
samengesteld. Dit alles in plaats van een vrijwilligersdag. 

 Het jaarverslag 2019 is inmiddels met enige aanpassingen vastgesteld. Zie bijlage. 

 Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft € 15.000 toegekend aan het onderdeel stuivende duinen in 
het project herinrichting en ontwikkeling tentoonstellingsruimte bezoekerscentrum.  

 
3. Verslagen 

Het verslag van 9 oktober 2020 wordt vastgesteld. 
 

4. Projectplan Toekomstbestendig NPZK, Marieke Kuipers, PWN 
Programma NNN+N, Marijn Bos, PNH 

 
Projectplan Toekomstbestendig NPZK 
Toekomstbeeld: Nationaal Park Zuid-Kennemerland Nieuwe Stijl is een rijk en gevarieerd gebied, dat begint 
bij het Noordzeestrand en de duinen in het westen, en loopt tot aan Spaarnwoude in het oosten en de 
Haarlemmermeerpolder in het zuidoosten. Het verbindt het duingebied met recreatieschappen, 
landgoederen en polders, met in het centrum het stedelijk gebied van Haarlem.  
Het groen is op een duurzame manier toegankelijk voor zowel toeristen als inwoners van het gebied; 
recreatie en ontspanning starten bij de voordeur. Recreatieve routes doorkruizen het gebied en verbinden 
zowel de gevarieerde landschappen alsook de rijke cultuurhistorie op uiteenlopende plaatsen. Water speelt 
naast groen een hoofdrol in ons Nationaal Park van de toekomst. De waterstructuur loopt als een skelet door 
het gebied en draagt belangrijk bij aan betere klimaatbestendigheid. De unieke natuur, de 
landschappelijke en historische samenhang hebben de regio een herkenbaar eigen karakter gegeven, 
dat heeft bijgedragen aan de sterke verbondenheid en betrokkenheid van de regiobewoners bij het park. 
 
Het projectplan omvat drie groenprocessen:  

a. Vergroenen van open gebieden (Gebiedsprocessen) 
b. Van groen, naar groen, door groen (Bezoekersmanagement) 
c. Vergroenen tuinen (Duinentuinen van ZKL) 

   
Ad. a.: er komt geen visie bovenop bestaande/in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie. Bestaande visies 
worden gebruikt als basis. Er wordt juist focus gebracht op bestaande plannen. In het projectplan NPZK 
hebben gemeenten meegedacht hoe te werken richting NP nieuwe stijl. Eerste inventarisatie wat er aan 
plannen en visies zijn op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt hierin omschreven als het zwaluwstaarten 
met de diverse spoorboekjes.  
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Ad. b.: Van groen door groen naar groen: in de hele corona periode is het heel druk in NPZK. Het verleiden, 
spreiden van recreanten is en wordt steeds belangrijker. Nieuwe verbindingen en onderzoeken van andere 
mogelijkheden is essentieel. Dit hebben we met anderen in de omgeving te doen. PNH speelt hier ook een 
grote rol in.  De LNV-subsidie is voor drie jaar. Het is belangrijk om korte en lange termijn 
(vergroening)processen gescheiden te houden.  
 
Ad. c. Voor de duintuinen NPZK is een eigen insteek benoemd: aansluiten bij de biodiversiteitplannen PNH 
en gemeenten; een actieve pool maken van vrijwilligers, betrokken bewoners, tuinclubs; een netwerk 
bouwen: eerst praten en betrekken; een inventarisatie maken van potentiele voorbeeldprojecten in PNH en 
gemeenten; verbinding maken naar Groen Kapitaal PNH; een overkoepelend verhaal maken waar we nu 
mee bezig zijn en vergroening van recreatieterreinen.  
 
Planning, organisatie, begroting is in de bijgevoegde kopie presentatie terug te lezen.  
 
Programma NNN+N 
Marijn Bos, projectleider Provincie Noord-Holland voorheen gewerkt als programmamanager MRA. Vanaf 1 
september is Marijn projectleider gebiedsprogramma NNN en N, directie beleid, sector groen van PNH. Zijn 
presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
Deelnemers worden meegenomen in de opgaves van Provincie Noord-Holland. De ambitie NNN dient 
volgens het coalitieakkoord in 2027 gerealiseerd te zijn. In september is de realisatie strategie vastgesteld. 
Het volledig inrichten voor 2027 is genuanceerder: gronden dienen verworven te zijn en belegd te zijn. 
Inrichting kan ook na 2027. Voor Zuid-Kennemerland staat 525 ha begrensd of niet gerealiseerde gronden.  
Een ander deel van de opgave is stikstof. Dit speelt ook in zuid Kennemerland. Dit betreft: bronmaatregelen 
korte/lange termijn en herstelmaatregelen. Aandacht is met name op bronmaatregelen gericht. Overall wordt 
er te veel stikstof uitgestoten waar de natuur onder lijdt. De sheet met de 3 cirkels (output) laat zien stikstof 
bronmaatregelen, NNN en herstelmaatregelen. De onderlinge samenhang wordt onderzocht. Opgaven 
hangen met elkaar samen, de vraag is in welke mate.  
 
Bronmaatregelen stikstof: momenteel wordt vooral kennis verzameld. Toelichting taartdiagram: weergave 
stikstof depositie die op zuid Kennemerland terecht komt.  

 Buitenland staat voor depositie uit het hele land en buitenland. Dus niet uit het gebied zelf. Zo stoot 
Tata Steel veel uit, maar is aangesloten op landelijke industrietafel. Wat uit buitenland komt, daar 
hebben wij geen invloed op.  

 Landbouw: in deze regio is er niet zo’n groot aandeel. Zuid-Kennemerland kent relatief weinig 
agrarische bedrijven.  

 Ammoniak uit zee: algen die stikstof uitstoten.  

 Industrie: uitstoot Tata Steel wordt kort besproken.  
 
Op kaart is realisatie NNN zien. Groen betekent gerealiseerde natuur, oranje staat voor verworven grond, 
maar formeel nog niet als gerealiseerd. Rood is nog niet verworven grond. In totaal betreft dit 525 ha. Paarse 
gebieden zijn wel ingericht, maar hier zijn geen beheerafspraken. Dit is niet het eerste waarmee aan de slag 
wordt gegaan en is bij aantal landgoederen het geval. Momenteel wordt de ecologische visie opgesteld. Deze 
is in december gereed. Koppeling wateropgave wordt hierbij genoemd. De ecologische visie is de 
inhoudelijke onderlegger om met partijen in gebied het gesprek aan te kunnen gaan. Hier wordt nog op 
gewacht. TBO’s en gemeenten zijn gevraagd ecologische kennis te delen.  
Organisatie en samenwerking staan in bijgevoegde presentatie. Voornemen is om in januari een eerste 
gebiedstafel te organiseren. Hierna worden twee sporen gevolgd: NNN-strategie en het stikstof traject.   
 
Verdere mogelijkheden met betrekking tot gezamenlijkheid wordt na beschikking LNV in een aparte sessie 
NPZK en PNH besproken. Er is behoefte aan goede procesbegeleiding projectplan NPZK en beleidsvelden 
PNH.  
 

5. Financiën  

 Update voortgang Bestedingenplan 2020, concepten MJB en Bestedingenplan 2021 zijn ter 
kennisname aangenomen.  

 Dhr. Diepstraten licht financiële situatie gemeente Velsen toe. Inmiddels is de nieuwe begroting 
(met forse bezuinigingen) vastgesteld. Bezuinigingen zijn van toepassing op het thema recreatie. 
De bijdrage van gemeente Velsen aan NPZK is voor 2021 vastgesteld. Vanaf 2022 kan geen 
toezegging worden gedaan. De financiële ontwikkelingen worden gedurende volgend jaar 
nauwlettend gevolgd. Naar mogelijke oplossingen voor bijdrage aan het Nationaal Park wordt 
gezocht. Er zal een prioritering in capaciteit en inzet plaatsvinden. Structurele inzet voor het 
Nationaal Park is wel geborgd. Een bijdrage aan het route wandelnetwerk is voor volgend jaar 
toegekend.  
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6. Communicatie & Educatie 

 Het hele team Communicatie & Educatie wordt hartelijk bedankt voor de uitzonderlijke inzet en 
bijdrage in het afgelopen jaar.  

 De verschillende resultaten 2020 zijn eerder bij de agendastukken gedeeld.  

 Naar aanleiding van het jaarplan C & E 2021 zijn er geen vragen en/of aanvullingen. Dit ambitieuze 
jaarplan, is onder voorbehoud van de omstandigheden 2021.  

 
7. Rondje NPZK  

Dhr. Pander:  

 Het seizoen beheer damherten is gestart. De vergunningen zijn verleend.  

 Met gemeente Velsen is contact in verband met hangjongeren en mogelijke feesten in en rond de 
natuurgebieden en park.  

 N2000 herstelwerkzaamheden vinden plaats bij Duin en Kruidberg. Hier ontstaat mooi dynamisch 
duingebied.  

Mw. Holland: 

 Voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuwe vaste tentoonstelling en inrichting 
bezoekerscentrum zijn in volle gang.  

 In de kerstvakantie vindt een afspraak met gemeente Bloemendaal plaats in verband met overlast bij 
’t Wed. Er wordt teruggekeken naar afgelopen zomer en vooruitgeblikt naar volgend jaar.   

 Gesprekken met DGP zijn weer opgestart. Formule 1 is op 5 september gepland. Er zijn andere 
veronderstellingen en aannames met betrekking tot de bezoekersstromen. 

Dhr. Lensink: 
Kijkt uit naar voorjaar 2021 voor betere tijden. Hopelijk dat dan alsnog 25 jaar NPZK kan worden gevierd op 
landgoed Duin & Kruidberg. 
Dhr. Diepstraten:  

 Er is aandacht voor handhaven met betrekking tot illegale feesten, echter ligt de focus vooralsnog op 
stedelijk gebied. Capaciteit handhaving is hierin een zorgpunt. 

 In samenspel met Natuurmonumenten is wel gezorgd voor parkeerverbod in de berm bij ingang Duin 
en Kruidberg.  

 Visie recreatiegebied Spaarnwoude 2040 is vastgesteld. Hierin is aandacht voor verbindingen met 
NPZK.   

Dhr. Wijkhuisen: 

 Het biodiversiteitsplan is aangenomen. Komende jaren gaat de gemeente hiermee aan de slag.  

 Ingrid Storm heeft een nieuwe functie bij gemeente Zaanstad en voor opvolging wordt gezocht. 

 Handhaving is tevens bij gemeente Bloemendaal zowel een aandacht- als zorgpunt. 
Mw. Schut:  

 Op dit moment vraagt het onderbrengen van NME bij IVN veel aandacht. Dit verloopt voorspoedig. 
Hierdoor wordt IVN verrijkt met kennis en expertise op educatief gebied. Tevens wordt een 
mediatheek overgebracht.   

 Samen met LNH wordt invulling gegeven aan het project Groene Stranden. Op dit moment wordt een 
pilot uitgewerkt. Dit gaat niet alleen over schone stranden, maar juist over natuur terugbrengen op de 
stranden. Dit komt mede tot stand door bijdrage Postcode Loterij.  

Dhr. Roem: 

 Terugkoppeling SNP-platform en AB-SNP-vergadering: het rapport Van Vollenhove is hierin 
besproken. Dit wordt vooral complementair aan het traject Nationaal Parken nieuwe stijl gezien. 

 De Europarc Conference 2021 vindt van 4 tot 9 oktober in Leeuwarden plaats. Medio mei wordt 
besluit genomen of het door kan gaan. Dhr. Roem spant zich in voor een excursie naar NPZK. Dit  
als programmaonderdeel van de conferentie. 

 Na beschikking LNV-subsidie, vinden verdere gesprekken tussen bestuur NPZK en Provincie Noord-
Holland plaats.  

 Vanaf 2021 wordt verslaglegging AC en OO-vergaderingen door (vrijwillige) notulist verzorgd. 
 

8. Rondvraag en afsluiting 
Vrijdag18 december van 09.00 tot 09.30 uur zijn OO- en AC-leden uitgenodigd voor resultaat 
beschikking LNV-subsidie via MS-teams.  
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag, deze wordt derhalve afgesloten. Het volgende OO-
overleg vindt op vrijdag 26 maart van 10.00 tot 12.30 uur plaats.  Uitnodiging is voor MS-teams is 
gestuurd, indien mogelijk vindt vergadering live plaats. 
 


