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Ontdek hoe

natuur stad en zee
verbindt

Oplegnotitie statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen

Dit jaar hebben we samen met uw organisatie en vele anderen gewerkt aan de toekomst van

Nationaal Park Hollandse Duinen. Nu zijn we op het punt gekomen dat de officiële

statusaanvraag van nationaal park in zicht is

In november neemt Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland officieel het besluit

over het indienen van de aanvraag. Het indienen van de statusaanvraag bij het ministerie

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat vervolgens gepland op woensdag 9

december. Het is belangrijk voor de besluitvorming dat de statusaanvraag door een grote

groep partners wordt ondersteund. Partners die een rol vervullen in de nieuwe organisatie,

maar ook partners die op een andere manier Nationaal Park Hollandse Duinen ondersteunen

en een warm hart toedragen. 

We vragen u de statusaanvraag ook te ondersteunen. In deze notitie lichten we toe

waarvoor uw organisatie tekent op het moment dat u instemt met het indienen van de

statusaanvraag. 

We horen graag uiterlijk vrijdag 30 oktober of uw organisatie groen licht geeft voor het

ondertekenen van de statusaanvraag. De weken voorafgaand aan deze datum, dus in de

maand oktober, kunnen worden benut om interne goedkeuring binnen uw organisatie te

organiseren. Het kernteam kan u hierbij met informatie, presentatie of toelichting desgewenst

ondersteunen. Zij staan graag voor u klaar. U kunt daarvoor contact opnemen met uw vaste

contactpersoon of een e-mail sturen naar communicatie@nationaalparkhollandseduinen.nl. 

Wanneer uw organisatie de statusaanvraag medeondertekent geeft u daarmee aan dat:

 u het feit dat voor het gebied binnen de contour de status van nationaal park wordt

aangevraagd ondersteunt, wetende dat dit geen extra planologische consequenties

heeft;

 u zich verbindt aan de ambities van het nationaal park: 

o het versterken van de natuur-, erfgoed, water-, landschaps- en recreatieve

waarden van het gebied, waarin ook wonen, werken en duurzame

energieproductie een plaats heeft;

o het in hoofden en harten verankeren van deze waarden; 

o het verbinden van organisaties en natuurgebieden met elkaar;

 u het belang en de urgentie onderschrijft om de kwaliteiten van Nationaal Park

Hollandse Duinen te behouden en te versterken; 
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 u samen met ons en de andere partners de schouders zet onder het gezamenlijk op te

stellen uitvoeringsprogramma dat uitwerking geeft aan de beoogde doelstellingen;

 u zich inzet om de doelstellingen en voor u relevante delen van het

uitvoeringsprogramma in uw eigen beleid te borgen. 

NB.

1. De landschapsstrategie van Nationaal Park Hollandse Duinen, waar in de

statusaanvraag naar wordt verwezen, dient ter inspiratie voor de samenwerking. De

landschapsstrategie heeft geen planologische/juridische status.

2. Nationaal Park Hollandse Duinen kan zich alleen ontwikkelen dankzij de kracht van de

gezamenlijke partners. De nieuwe organisatie zal bestaan uit een compacte en

daadkrachtige werkorganisatie die ervoor aan de lat staat om het geheel van partners

te ondersteunen en te begeleiden in de stappen die nodig zijn om dit nieuwe nationaal

park te laten groeien en ontwikkelen. Sturing vindt plaats vanuit de

besturingspartners. Strategische partners en operationele partners zorgen ervoor dat

projecten met energie worden uitgevoerd en ondersteund. Een financiële bijdrage aan

de werkorganisatie van alle partners wordt zeer op prijs gesteld. We benadrukken dat

het verzoek om een financiële bijdrage NIET gekoppeld is aan het mede ondertekenen

van de statusaanvraag. 

Officiële status

Op het moment dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de

statusaanvraag goedkeurt, wordt Nationaal Park Hollandse Duinen officieel één van de

nationale parken van Nederland. En dat is iets om trots op te zijn. Een gebied van

wereldklasse, een pronkstuk van de Nederlandse natuur. Een gebied met een sterke eigen

identiteit: een iconisch landschap dat een bijzonder verhaal vertelt. Nationaal Park Hollandse

Duinen is bovendien een nationaal park nieuwe stijl waar waardevolle natuur voorop staat,

maar waar ook plaats is voor recreatie, cultuur, water(winning), toerisme, woningbouw,

duurzame energie, landbouw en overige economie. Nationaal Park Hollandse Duinen bevat het

hele samenhangende kustlandschap van het vaste land van Zuid-Holland. De status van

nationaal park helpt ons bij de samenwerking en bevordert de samenhang in het gebied bij het

oplossen van de vele opgaven die hier samenkomen, en voorkomt versnippering van beheer

en onderhoud van de natuur. Met recht belangrijke redenen om hier met elkaar de schouders

onder te zetten en de officiële status in te dienen.

We danken u alvast voor uw inzet en energie in de afgelopen tijd. Mocht u nog vragen hebben,

dan is het kernteam van Nationaal Park Hollandse Duinen beschikbaar voor overleg of een

toelichting.

Vriendelijke groet,

               voorzitter stichting Nationaal Park Hollandse Duinen en directeur van Dunea

 

Berend Potjer, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

 

              provinciehoofd Zuid-Holland bij Staatsbosbeheer


