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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-620899245 (DOS-2017-

0008419)

Contact

E.M. van Dam

070 - 441 66 14

e.van.dam@pzh.nl

Onderwerp

verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan Dunea

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de oprichting van het 

Nationaal Park Hollandse Duinen faciliteren. 

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere 

Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de 

beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale 

economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en 

internationale marketing. Deze vier parken zijn door middel van een publieksverkiezing 

geselecteerd, Hollandse Duinen is één van de prijswinnaars. Hollandse Duinen betreft het brede 

Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Het park bestaat uit zee, strand, 

duinen maar ook de meer landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij. 

Omdat de ambities van Hollandse Duinen sterk overeenkomen met provinciale doelen 

(versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale 

economie) wil Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het ontwikkelen 

van een slim governance- en financieringsmodel voor dit nieuwe Nationale Park is van 

doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities.  Daarom verstrekt Zuid-Holland 

€130.000,00 subsidie aan Dunea, de penvoerder van Hollandse Duinen, voor het ontwikkelen en 

implementeren van een governancemodel.

Advies

1. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van maximaal € 130.000,00 aan Dunea;

2. Voorschot te verlenen van € 104.000,00 (80%) aan Dunea;

3. De brief vast te stellen waarmee aan Dunea het besluit meegedeeld wordt over de 

subsidieaanvraag voor de incidentele subsidie 2017-2018;

4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GS-voorstel voor de incidentele subsidie 

2017-2018 aan Dunea.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar E.M. van Dam Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 december 2017 16 januari 2018
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Brief aan Dunea waarin besluit kenbaar wordt gemaakt.
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1 Toelichting voor het College

Het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen betreft het brede Zuid-Hollandse kustgebied van 

Hoek van Holland tot Hillegom. Het park bestaat uit zee, strand, duinen maar ook de meer 

landinwaarts gelegen strandwallen en strandvlakten horen erbij. 

Dunea heeft het initatief genomen voor dit nieuwe Nationale Park en werkt samen met zeer veel 

partijen uit het gebied (overheden, beheerders, ondernemers etc) om het park te realiseren. 

De ambities van Nationaal park Hollandse Duinen (verankeren, verbinden, versterken) zijn 

opgenomen in het ambitiedocument ‘Waar natuur stad en zee verbindt’. Samengevat gaat het om 

robuuste, onderling verbonden natuur, beleefbare iconen op gebied van natuur, cultuur, 

landschap en recreatie, internationae bekendheid, overheden, ondernemers en bewoners voelen 

zich eigenaar en het park heeft een duurzame positieve invloed op de economie in de regio.

Omdat de ambities van Hollandse Duinen sterk overeenkomen met provinciale doelen wil Zuid-

Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het gaat hierbij om de volgende 

provinciale doelen: behouden en versterken van de biodiversiteit in Zuid-Holland, versterken van 

de samenhang stad-land en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde van het landschap door 

een groen-blauwe structuur, en het vergroten van de beleefbaarheid van erfgoed. 

Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor het nieuwe park Hollandse 

Duinen is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities. 

Dunea heeft de kosten van de opstartfase in 2017 en 2018 begroot op € 570.000,00. Zelf neemt 

Dunea een derde van deze kosten voor haar rekening, een derde wordt aan regionale partners 

gevraagd (gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen) en een derde aan de 

provincie (€ 190.000,00). Om te voorkomen dat Dunea alle kosten moet voorschieten heeft Zuid-

Holland inmiddels € 60.000,00 aan directe opdrachten besteed ten behoeve van de ontwikkeling 

en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van Nationaal Park Hollandse 

Duinen. Voor de overige € 130.000,00 wordt geadviseerd subsidie te verstrekken aan Dunea, de 

penvoerder van Hollandse Duinen, voor het ontwikkelen en implementeren van een 

governancemodel. Daarbij hoort ook het vergroten van de bekendheid van Hollandse Duinen.

Vanwege de verkiezing tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland heeft het 

ministerie van EZ prijzengeld beschikbaar gesteld van € 300.000,00 per park. De kosten van de 

projecten waaraan dit geld is/wordt besteed, zijn niet opgenomen in de eerder genoemde 

begroting van de opstartfase.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 130.000,00

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’

Juridisch kader

Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 besloten 

in te stemmen met verlening van incidentele subsidies ter hoogte van € 330.000 ten behoeve
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van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van de

nationale parken van wereldklasse NL Delta en Hollandse Duinen in de jaren 2017 en 2018.

Artikel 11 derde lid van de Asv biedt de mogelijkheid om af te wijken van de weigeringsgrond in 

artikel 11 eerste lid van de Asv om subsidie te weigeren indien de te subsidiëren activiteit reeds in 

uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend. Afwijken is mogelijk indien de activiteit waarvoor 

subsidie wordt gevraagd van bijzonder belang is voor het bereiken van de provinciale doelstelling 

op het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Het Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl’ Hollandse Duinen is van groot belang voor de eerder genoemde 

provinciale doelen. Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor 

Hollandse Duinen is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities. Dunea heeft

de positieve energie die is ontstaan na het winnen van de publieksverkiezing goed benut en is

begin 2017 met de realisatie gestart. 

2 Proces

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere 

Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de 

beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale 

economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en 

internationale marketing. Deze vier parken zijn door middel van een publieksverkiezing 

geselecteerd, Hollandse Duinen is één van de prijswinnaars.

Dunea heeft als initiatiefnemer van Hollandse Duinen de positieve energie die is ontstaan met het 

winnen van de publieksverkiezing goed benut en is begin 2017 begonnen met het opstarten van 

dit nieuwe Nationale Park. 

In de bijeenkomst van de regiegroepen Metropolitaan Groen op 10 maart 2017 heeft 

gedeputeerde Weber aangegeven dat Zuid-Holland bereid is de opstartfase van Hollandse 

Duinen te faciliteren met capaciteit en financiële middelen. Medio 2017 ontstond duidelijkheid 

waar het prijzengeld van het minsterie van EZ (€ 300.000,00) aan besteed mag worden. Daarna 

is subsidie aangevraagd bij Provincie Zuid-Holland.

3 Communicatiestrategie

Over het verlenen van deze subsidie wordt niet actief gecommuniceerd.

Provinciale Staten worden over dit besluit, en over het besluit om subsidie te verlenen aan het 

Nationaal Park NLDelta, geïnformeerd door een brief van GS. Deze brief is bijlage bij het besluit 

over de subsidie aan NLDelta.
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