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Onderwerp

Aanvraag status Nationaal Park Hollandse Duinen 

 

Geachte mevrouw Schouten, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Hierbij bieden wij mede namens onze partners onze aanvraag voor status Nationaal Park aan op

grond van artikel 8.3 van de Wet natuurbescherming. 

Met deze aanvraag spreken wij ons uit om een langdurige samenwerking aan te gaan, waarbij we

ons verbinden aan de ambities van het Nationaal Park Hollandse Duinen. We zetten ons gezamenlijk

in voor het versterken van de natuur-, erfgoed, water-, landschaps- en recreatieve waarden van het

gebied, waarin ook wonen, werken en duurzame energieproductie een plaats hebben. Dit willen we

bereiken door organisaties en natuurgebieden met elkaar te verbinden en de ambities ook in ons

eigen beleid en in onze uitvoeringsprogramma’s te verankeren. 

In bijgevoegde Uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021-2025 is voor

onderzoek, educatie en onze strategische projecten de inzet concreet gemaakt zoals nu bekend. Er

is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen met

de besturingspartners Provincie, Dunea, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland,

Hoogheemraadschap Rijnland en Gemeente Den Haag tot stand gekomen voor de eerst komende

periode 2021-2023.  

We kijken uit naar de samenwerking met onze partners om het Nationale Park Hollandse

Duinen verder vorm te geven, en hopen op een vlotte behandeling van de statusaanvraag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

  

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan

in deze brief hebben opgenomen. 

http://www.zuid-holland.nl

