Tweede bijeenkomst Platform Schoorlse Duinen
4 juli 2019
Aanwezig:

Afwezig:

Rob van Esseveld, Alex van Amstel, Annemieke Vethman, Giel vd Pluijm, Joop de
Wit, Heleen Wouters, Marina Könst, Cees Berkhout, Frank Nieuwenhuizen, Robin
Klanker, Monique Klaver (gemeente Bergen), Jessica Sluis (Staatsbosbeheer),
Maarten Duinker (Staatsbosbeheer), Karen Heerschop (onafhankelijk vz), Anja
Brands (Staatsbosbeheer)
Jan Kuiper, Sylvia Gazenbeek, Eveline Elsinga, Richard Minkema

Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft kort een toelichting op de agenda.
De teamleider Staatsbosbeheer De Kop is voor het eerst aanwezig en stelt zich voor.
Notulen vorige bijeenkomst
 pg.2: het woord ‘mogelijk’ wordt verwijderd en de zin wordt daardoor: Het Platform vergadert
2-3 keer per jaar, aangevuld met themabijeenkomsten.
Terugkoppeling acties
 De vz heeft met de Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noordkennemerduingebied
gebeld met de vraag of zij deelname aan het platform wil heroverwegen. Dit doet de stichting
niet. De stichting kan de onderwerpen klankbord en bomenkap moeilijk los van elkaar zien en
is teleurgesteld in Staatsbosbeheer. Mocht de stichting in de toekomst hier anders over
denken, dan benadert deze de voorzitter zodat zij dit verzoek kan voorleggen in het platform.
Het platform beslist dan over deelname van de stichting.
 De aanwezigen gaan akkoord met publicatie van de foto van het platform op de site; nb ook
diegenen die het beeldrechtformulier nog niet hebben ingevuld.
 De aanwezigen vullen ter plekke de deelnemerslijst aan met hun telefoonnummer. Deze lijst
wordt meegestuurd met het verslag.
 De aanwezigen gaan akkoord met het verzenden van een persbericht waarin doel en inhoud
van het Platform Schoorlse Duinen worden opgenomen. Deelnemers geven aan hun eigen
achterban door dat ze die vertegenwoordigen. Dit kan door het bericht op
schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/platform+schoorlse+duinen/default.aspx te delen.
 Op de site worden de namen van de deelnemers vermeld; echter geen persoonlijke
contactgegevens. Het platform kan worden bereikt via
platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.
Actualiteit
Er wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken tav de vergunningaanvraag omvorming
dennenbos tot duingrasland van Staatsbosbeheer. De wethouder is met de provincie en
Staatsbosbeheer gaan praten nav de ingediende motie. In gezamenlijkheid is besloten dat
Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag terugtrekt zodat er ruimte ontstaat om de raad verder te
informeren over de natuurherstelmaatregelen, vooral in relatie tot het klimaatakkoord. De raad
krijgt dinsdag 9 juli een rondleiding door het gebied met toelichting van de gedeputeerde en
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is voornemens de vergunningaanvraag na de zomerperiode
opnieuw in te dienen. NB Binnen de gemeente Bergen is een bomenkapvergunning nodig; de
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) moet nog worden aangepast aan de nieuwe wet
Natuurbescherming.
Presentatie boswachter Publiek
De presentatie wordt meegestuurd met verslag.
Aandachtspunten en opmerkingen tijdens en nav de presentatie:
 Er dient aandacht voor monitoring te zijn voor en tijdens de uitvoering van de
herstelmaatregelen. De provincie maakt een plan voor monitoring; zowel voor wat betreft
reguliere monitoring als aanvullende geformuleerde afspraken.
 De suggestie wordt gedaan een documentaire te maken van het hele natuurherstelproces in
de Schoorlse Duinen á la de documentaire die nu in de bioscopen draait The biggest little
farm.
 Er is behoefte aan uitleg waarom er bos in de tweede fase moet worden weggehaald.





De recreatiedruk in de Schoorlse Duinen is hoog; de noodzaak om te komen tot een plan voor
zonering wordt onderkend.
PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof: De recente uitspraak van de Raad van State
heeft geen invloed op de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen tijdens de eerste
fase van de uitvoering de PAS (2016-2022).
De manager Buitencentrum Schoorlse Duinen zal op een later moment de visie en focus van
het buitencentrum toelichten.

Onderwerpen Platform Schoorlse Duinen
Na enige discussie over de vorm en inhoud van de volgende bijeenkomsten wordt een aantal
afspraken gemaakt.
 Het eerstvolgende overleg vindt plaats op donderdag 3 oktober waarbij het
gespreksonderwerp zonering is.
 Een groepje bestaande uit Cees Berkhout, Frank Nieuwenhuizen, Heleen Wouters en Marine
Könst, bereidt 10 vragen voor om zo antwoord te krijgen op de vraag: Hoe vinden we dat de
Schoorlse Duinen eruit moeten zien?
 Voor volgende keer worden voorbeelden van zonering elders in Nederland gezocht door een
lid van de Klankbordgroep en manager Buitencentrum.
 De manager Buitencentrum start de volgende bijeenkomst met een toelichting op de kennisen interpretatie-methode van het Buitencentrum Schoorlse Duinen. Deze kan mogelijk van pas
komen bij de behandeling van onderwerpen in het platform.
 Woensdag 28 augustus om 14:00 uur start in het Buitencentrum Schoorlse Duinen het
veldbezoek. Iedereen kan suggesties voor de invulling hiervan voor 1 augustus opsturen naar
platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl. In ieder geval willen drie personen een
toelichting geven op een onderwerp dat hen bezighoudt irt de Schoorlse Duinen.

