Eerste bijeenkomst Platform Schoorlse Duinen
23 mei 2019
Welkom
De nafhankelijk voorzitter heet iedereen welkom.
Kennismaking
De deelnemers stellen zich voor. De deelnemers ontvangen via mail een overzicht van de
deelnemers, hun achtergrond en motivatie om deel te nemen aan het platform.
Overige aanwezigen
De gebiedsregisseur bij de gemeente Bergen. Zij heeft als doel het verbinden en signaleren van
activiteiten in de dorpen.
Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland. Zij is op afroep aanwezig bij de bijeenkomsten.
De boswachter Publiek. Hij is aanspreekpunt voor de omgeving en ook voor dit platform.
De communicatieadviseur voor Staatsbosbeheer Schoorlse Duinen. Zij adviseert vanuit haar rol
projectleiders en boswachters bij hun werkzaamheden.
De beoogd onafhankelijk voorzitter. Zij is door Staatsbosbeheer gevraagd om de rol van
onafhankelijk voorzitter van het platform op zich te nemen. Ze heeft diverse bestuursfuncties
vervuld, o.a bij de gemeente Hilversum, gemeente Wijdemeren, de gemeente Zeevang en het Goois
Natuurreservaat.
Samenstelling platform
De Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noordkennemerduingebied heeft laten weten af te
zien van deelname aan Platform. Het merendeel van de deelnemers vindt dit jammer want ze willen
graag het gesprek aangaan.
Actie: De voorzitter belt de stichting om helderheid te geven over het doel en opzet van het Platform
zodat eventuele misverstanden tav deelname kunnen worden weggenomen.
Er zijn drie reacties binnengekomen op de huidige samenstelling van het platform. De zorg bestaat
dat de recreatieve ruiters en ook de ecologische kennis op dit moment onvoldoende
vertegenwoordigd zijn. De deelnemers delen dit standpunt niet en zien gee n noodzaak de
samenstelling te wijzigen of uit te breiden. Mochten er in de toekomst onderwerpen aan de orde
komen waarover onvoldoende kennis is binnen het platform, dan worden mogelijke deskundigen
tijdelijk toegevoegd.
Actie: Staatsbosbeheer bericht de schrijvers van de reacties over het standpunt van het platform.
De deelnemers gaan akkoord met de beoogd voorzitter gaat fungeren als voorzitter van het Platform
Schoorlse Duinen.
De omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland wordt als agenda-lid opgenomen.
Werkwijze
- De vergaderingen van het platform beginnen om 19:30 uur en duren tot uiterlijk 22:00 uur. Na
inventarisatie onder de aanwezigen lijkt donderdag de meest geschikte dag.
- Op de participatieladder bevindt het Platform Schoorlse Duinen zich tussen raadplegen en
adviseren; dit kan echter per onderwerp verschillen. Alle participatievormen daaronder zijn van
groot belang om tot een advies aan Staatsbosbeheer te komen.
- Staatsbosbeheer beargumenteert altijd of en hoe het advies van het Platform wordt
overgenomen.
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Alle deelnemers moeten de vrijheid voelen om ideeën op tafel te leggen; ook ‘gekke’ ideeën
mogen worden aangedragen.
Voor de eerstvolgende vergadering is in ieder geval het beheerplan Schoorlse Duinen een
agendapunt: Wat staat Staatsbosbeheer te doen de komende 12 jaar? Dit is een operationeel
intern werkplan een geen openbaar document.
Het platform vergadert 2-3 keer per jaar; mogelijk aangevuld met themabijeenkomsten als dat
nodig is.
Met verwijdering van de zin ‘het ambassadeur zijn voor het platform en Staatsbosbeheer’ gaat
het platform akkoord met de voorgestelde werkwijze.

Communicatie
- Als centrale loket voor de buitenwereld fungeert: de website
schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl en het e-mailadres:
platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.
- De deelnemers ontvangen een formulier waarmee ze toestemming geven voor het plaatsen van
de groepsfoto op de hiervoor genoemde website. Dit formulier is opgenomen als bijlage.
- De namen van de deelnemers worden eveneens op de website geplaatst; echter geen
persoonlijke contactgegevens. Deze worden wel gedeeld onder de deelnemers. Deelnemers
wordt gevraagd telefoonnummers door te geven zodat deze in het deelnemersbestand kunnen
worden toegevoegd.
Overige afspraken
- De deelnemers ontvangen een link naar de lijst met onderwerpen die het resultaat zijn van
eerdere bijeenkomsten met betrokken mensen uit de omgeving. De deelnemers wordt gevraagd
op deze onderwerpen te reageren en mogelijk aan te vullen.
- De deelnemers ontvangen een link naar het Natura2000 beheerplan Schoorlse Duinen zoals
vastgesteld door de provincie Noord-Holland.
- De twee volgende vergaderingen vinden plaats op donderdag 4 juli en 3 oktober.
- Staatsbosbeheer maakt een agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst en stuurt deze tijdig op.

