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Aanleiding
De Schoorlse Duinen is een schitterend gebied dat Staatsbosbeheer met zorg beheert.
Zowel op het gebied van natuur als recreatie zijn er grote uitdagingen. Om aan de Natura
2000 doelstellingen te voldoen moeten er forse herstelmaatregelen plaatsvinden.
Daarnaast neemt ook de recreatiedruk sterk toe. De vele gebruikers hebben veelal
verschillende belangen en een grote betrokkenheid. Staatsbosbeheer wil daarom een
structurele vorm van omgevingsoverleg opstarten om zo de omgeving meer te betrekken
bij de thema’s die er spelen.
Doel
Doel van het structurele omgevingsoverleg is de relatie met de omgeving van de
Schoorlse Duinen te verbeteren. Door mensen met elkaar en met Staatsbosbeheer in
gesprek te laten gaan over de Schoorlse Duinen kan recht worden gedaan aan de
verschillende gebruikers en hun belangen. De ervaring leert dat de verschillende
gebruikersgroepen meer begrip voor elkaar krijgen en samen zoeken naar oplossingen
om de Schoorlse Duinen te behouden en te kunnen blijven gebruiken.
Vorm
Om dit doel te bereiken gaat een vaste groep van 10-12 mensen periodiek met elkaar en
Staatsbosbeheer met elkaar in gesprek in het Platform Schoorlse Duinen. Dat gebeurt
binnen, maar vooral ook buiten. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies over het
beheer, het gebruik en de ontwikkelingen in de Schoorlse Duinen. De leden denken mee
en adviseren op persoonlijke titel, niet namens een belangengroep. Zij kunnen wel een
achterban hebben waar ze (onofficiële) vertegenwoordiger van zijn zoals hondenbezitters, ruiters, mountainbikers, ondernemers etc. Leden kunnen meerdere belangen
vertegenwoordigen. Ook groepen, stichtingen en verenigingen die betrokken zijn met
het gebied de Schoorlse duinen kunnen lid zijn van het platform. Niet de omvang van de
achterban is van belang in gesprekken maar de kwaliteit van de argumenten. Deelnemers
moeten bereid zijn tenminste 2 jaar deel te nemen en informatie te delen in het eigen
netwerk. De groep is zelfwerkzaam en heeft een onafhankelijke voorzitter.
Werkwijze
De leden ontvangen informatie en vragen van Staatsbosbeheer via de boswachter
Publiek, die als aanspreekpunt fungeert. Op hun beurt stellen ze vragen aan
Staatsbosbeheer en aan elkaar. Adviezen worden gedaan op basis van gezond verstand,
kennis en zo mogelijk in overleg met de achterban. Unanieme adviezen zijn niet
noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk dat het platform als een platform naar buiten
treedt, en het advies van het platform uitdraagt. Staatsbosbeheer gebruikt de input en
ideeën uit het platform bij de invulling van het beheer. De afwegingen en de beslissingen
worden teruggekoppeld aan het platform.
Het platform overlegt gemiddeld 2 keer per jaar. Zo nodig kan het platform besluiten
deze frequentie (tijdelijk) te verhogen. De bijeenkomsten van het platform zijn meestal ’s
avonds. Een veldbezoek is in principe overdag.
Leden
Bij de samenstelling van het platform wordt gekeken naar diversiteit van belangen,
interessegebieden en beroepsmatige achtergrond. Het is van belang dat verschillende
belangen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in het platform en dat het aantal leden niet
groter is dan 10-12 (exclusief agendaleden, voorzitter en boswachter). Zo kan een
constructief overleg gevoerd worden. De voorbereiding van de overleggen gebeurt door
1 of 2 leden samen met de voorzitter en de boswachter.
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Als agendaleden hebben een plek:
- ambtenaar van de gemeente Bergen
- ambtenaar van de Provincie Noord-Holland
- manager Buitencentrum Schoorlse Duinen
Communicatie
Op de website schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl staan de deelnemers van het platform
vermeld. Ook verslagen van overleggen zijn daar terug te vinden. Er wordt gebruik
gemaakt van een centraal contactadres: platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl
Rol Staatsbosbeheer
De boswachter Publiek bereidt samen met 1 à 2 deelnemers en de voorzitter de
bijeenkomsten voor. Deze boswachter is altijd aanwezig als vraagbaak en om informatie
te geven over lopende zaken of wettelijke kaders. Waar nodig is teamleider,
provinciehoofd, projectleider, boswachter beheer en ecologie van Staatsbosbeheer ook
aanwezig.
Staatsbosbeheer faciliteert de groep en zorgt voor een vergaderlocatie, koffie en thee en
indien nodig een vergoeding voor de voorzitter. Ook voorziet Staatsbosbeheer de groep
van tips en trucs voor platforms. Ook wordt onderzocht welke online mogelijkheden er
zijn om informatie met elkaar te delen, zoals bv onderzoeksrapporten.
Waar praat het gebruikersplatform over?
Centraal staan het peilen van wensen en meningen, inbrengen van ideeën en bespreken
van ontwikkelrichtingen over onderwerpen zoals de recreatiedruk. Dit kan gevolgen
hebben op bijvoorbeeld het hondenbeleid en de zonering in het gebied. Adviezen
beperken zich tot onderwerpen waar Staatsbosbeheer zelf invloed op kan uitoefenen.
Het platform bepaalt de thema’s en de prioritering daarbinnen. Niet alle thema’s kunnen
gezien de capaciteit en werkzaamheden buiten, direct opgepakt worden.
Waar mogelijk is er ook ruimte voor verdieping. Denk aan extra presentatie en minimaal
1 keer per jaar een veldbezoek in de Schoorlse Duinen of daarbuiten waar de
problematiek of de vraagstukken vergelijkbaar zijn met die van de Schoorlse Duinen.
Hoe werkt het platform?
Alleen door de bijeenkomsten goed voor te bereiden en met elkaar in gesprek te gaan,
kunnen gedegen en gedragen adviezen gemaakt worden. Onderwerpen kunnen wel
voorbereid worden in klein comité of in een werkgroep. Zo’n comité kan ook extra
deskundigheid inroepen van andere betrokken gebruikers (op vrijwillige basis).
Van bijeenkomsten van het platform worden verslagen gemaakt. Het platform bepaalt
hoe en door wie dat gebeurt. De verslagen zijn openbaar en worden in elk geval gedeeld
op de website. De voorzitter is verantwoordelijk voor de verslaglegging.
Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt stilgestaan bij het doel van het platform en de
bevoegdheden (en de beperkingen). Het platform maakt verdere afspraken over de
werkwijze, in samenspraak met de voorzitter en Staatsbosbeheer. Mogelijke vragen die
daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
- Wat zijn de verwachtingen van de verschillende deelnemers?
- Hoe gaan we met elkaar om? Bv we gaan samen op zoek naar oplossingen of delen
we informatie?
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-

Gaat er gestemd worden? En zo ja, hoe dan? Bv meeste stemmen gelden of ‘ik heb
geen bezwaar’.
Welke deelnemers gaan in het voorbereidingsgroepje zitten?
Hoe worden de achterbannen betrokken?
Wat is de maximale zittingsduur van deelnemers?
Hoe ziet de langere termijnplanning er uit? Welke onderwerpen hebben prioriteit?
Hoe gaan we om met de rol van ambassadeur voor het platform en de Schoorlse
Duinen?
Hoe wordt omgegaan met de media?
Hoe leggen we de afspraken vast?
Hoe spreken we elkaar aan als we niet tevreden zijn?
Hoe wordt vervanging geregeld bij afwezigheid?

Na het eerste jaar evalueren alle betrokkenen gezamenlijk de werkwijze en voeren zo
nodig verbeteringen door.
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