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Geachte leden van de gemeenteraden,

Graag reageert het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met onderhavige brief op het Concept 
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand van de zes samenwerkende gemeenten rond het 
Nationaal Park.

Het Nationaal Park is al sinds 2014 betrokken bij het opstellen van het Ontwikkelperspectief 
en heeft de visie op de gewenste ontwikkelingen van de Binnenduinrand zien groeien. De 
ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie 
en woonmilieus zijn steeds scherper geformuleerd. Versterking van de kwaliteit van 
landschap is nu meer uit de verf gekomen. Het Nationaal Park spreekt haar waardering uit 
dat de gemeenten hebben doorgezet in hun samenwerking en voor het eerste deelgebied 
van Metropoolregio Amsterdam een ontwikkelperspectief met uitvoeringstrategieën hebben 
opgesteld.

Het Nationaal Park ziet het Ontwikkelperspectief als uitnodiging om meer en beter samen te 
werken met de betrokken gemeenten aan de kwaliteit van het landschap, natuur & erfgoed 
en groei van toerisme & recreatie van de Binnenduinrand. Het Nationaal Park wil partner zijn 
bij het uitwerken en uitvoeren van diverse ambities.

Het Nationaal Park kan instemmen met de hoofdlijnen van het Ontwikkelperspectief, maar 
wil graag een aantal aanvullende opmerkingen maken die direct betrekking hebben op het 
Nationaal Park en de rol van het Nationaal Park voor de regio. Mogelijk kunnen deze 
opmerkingen nog meegenomen worden voor de vaststelling van het rapport.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is beschreven als een ware parel in het 
Ontwikkelperspectief. En daar zijn wij blij mee. Zowel de natuurwaarden, recreatiewaarden 
als de waarden voor het woon- en leefklimaat zijn goed beschreven. De heldere regionale 
zonering in recreatie en toerisme zien wij als een zeer belangrijke basis voor een duurzaam 
voortbestaan van het Nationaal Park. Het Nationaal Park en de andere duinen zijn hierbij 
gebieden voor extensieve recreatie waar de draagkracht van de gebieden het gebruik door 
recreatie en toerisme begrenzen (blz 36).
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In paragraaf 3.2 van het Untwikkelperspectlef wordt de verwachte groei in het gebruik van 
het landschap en natuur door recreatie en toerisme geschetst, zo ook voor het Nationaal 
Park. Zo wordt het verzorgingsgebied van de regio uitgebreid naar de MRA, de OV-routes 
naar zee en duin moeten meer mensen vervoeren, het fietsroutenetwerk verbeterd, 
toeristen voor Amsterdam moeten meer verblijven in de regio, de macro gradiënt van polder 
naar zee benut als een unieke beleving, etc. Het Nationaal Park is onderdeel van de regio en 
zal bijdragen aan deze toekomstige ontwikkelingen. Basis hiervoor ligt allereerst in de 
draagkracht van het gebied die gebruik begrensd en de heldere regionale zonering. Voorts 
zet het Nationaal Park met haar vigerende Beheer- en Ontwikkelingsplan en sinds de 
landelijke ontwikkelingen in Nationale Parken in op schaalvergroting door samenwerking ten 
gunste van natuurbescherming, betere spreiding van bezoekersstromen en een duurzaam 
beheer en gebruik van het Nationaal Park.

In paragraaf 3.2.3. over ambities voor kust en duinen wordt voorgesteld om het gehele 
duingebied als één Nationaal Park herkenbaar te maken. Het Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland zet in op schaalvergroting door samenwerking met de aangrenzende 
Natura2000 gebieden zoals Amsterdamse Waterleidingduinen om zo het gehele duingebied 
als robuust natuurgebied beter te kunnen beheren en beschermen. Het Nationaal Park 
verkent ook de mogelijkheden tot samenwerking met Nationaal Park Hollandse Duinen in 
provincie Zuid-Holland.

Ook in deze paragraaf wordt de referentie Nationaal Park De Hoge Kempen voor het 'nieuwe 
nationaal park' genoemd. Het landelijke beleid voor Nationale Parken streeft naar een 
combinatie van rustige natuurkernen met een aangrenzend omgevingsgebied of 
ontwikkelgebied met meer bezoekers. Tezamen een robuust gebied met voldoende plek voor 
zowel natuur als recreatie en toerisme. Voor de Binnenduinrand zou het perspectief een 
groter Nationaal Park zijn met een nieuwe zonering van woonkernen als drukkere 
economische centra, een goed bezochte, groene binnenduinrand als omgevingsgebied en het 
huidige Nationaal Park als rustige natuurkern. De natuur van duin en duinzoom is dan beter 
onderling verbonden, samen robuuster en toekomstbestendiger wat goed is voor de 
biodiversiteit, maar ook voor recreatie en de belevingskwaliteit. Bezoekers worden 
opgevangen in woonkernen en maken daar hun keus voor een gezellig ommetje in een 
buitenplaats of wandeling in de rustige natuurkern, het duingebied. Het Nationaal ParkZuid- 
Kennemerland onderzoekt nu de eerste mogelijkheden voor samenwerking met 
aangrenzende buitenplaatsen.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verkent mogelijkheden tot schaalvergroting door 
betere samenwerking. Dit ten gunste van natuurbescherming en betere spreiding van 
bezoekers. Het Nationaal Park gaat voor duurzaam beheer en gebruik van het Park en het is 
van belang dat bij de ontwikkeling van een marketing- en promotiestrategie voor de 
Binnenrand ruimte is voor duurzame destinaties zoals het Nationaal Park. Opgemerkt moet 
worden dat er inmiddels een nieuwe marketing strategie is van het NBTC die gaat over 
'Holland City'. Het lijkt van belang om als regio hier ook rekening mee te gaan houden.
Immers toeristen die Amsterdam gaan bezoeken worden vanaf nu veel sterker verleid om 
alle regio's van Nederland te ontdekken langs intrigerende verhaallijnen en unieke 
evenementen.
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Het is voor het Nationaal park Zuid-Kennemerland van waarde als het ontwikkelperspectief 
op een aantal punten zou kunnen worden aangepast:
- Bij de ambitie voor de duinen (blz 41) graag opnemen:

o om de natuur te versterken het gehele duingebied als zijnde één gebied beheren, 
herkenbaar maken en profileren als één Nationaal Park

o uitbreiding van het Nationaal Park met de groene binnenduinrand om de
robuustheid van de duinen te versterken, leefgebieden voor planten en dieren in de 
binnenduinrand te verbeteren en de spreiding van recreatie en toerismestromen te 
verbeteren.

- Bij bereikbaarheid in de regio (blz 39) graag aangeven dat met het huidige Beheer- en 
Ontwikkelingsplan van het Nationaal Park niet wordt voorzien in nieuwe verbindingen 
door het Park en nieuwe entrees. Een bezoek aan het Nationaal Park nieuwe stijl zal 
mogelijk beginnen in een buitenplaats of groengebied in een woonkern met alle 
consequenties voor recreatieve verbindingen van dien. Een onderzoek naar entrees en 
routes, zoals op blz 42, lijkt een goede aanpak voor de nieuwe situatie.

- Bij de uitvoering strategieën (blz 71) graag opnemen:
o Verkenning van de mogelijkheden om het gehele duingebied en aangrenzende 

buitenplaatsen en groengebieden onder de noemer van 'Nationaal Park' te brengen 
om natuur te versterken, bezoekers beter te spreiden en het als één Nationaal Park 
te promoten.

o Ontwikkeling van een marketing- en promotiestrategie voor de Binnenduinrand in lijn 
het project 'Amsterdam bezoeken, Holland zien' en 'Holland City' en met ruimte voor 
duurzame destinaties.

- Graag actuele topografie gebruiken op kaarten:
o Het kaartmateriaal in het Ontwikkelperspectief is fraai en meer dan een illustratie. 

Onhandig is dat diverse kaarten geen actuele topografie van de duinen weergeven. 
Hierdoor kan verwarring ontstaan over recreatieve verbindingen. Dit geldt o.a. voor 
de kaart op blz 10, blz 48 en de kaart met toeristische en recreatieve structuur op 
blz 22 en in de bijlage.

o Op de ambitiekaarten worden de contouren van het huidige Nationaal Park en het 
gewenste toekomstige park geduid met het duingebied, terwijl de feitelijke 
begrenzing inclusief bossen en enkele buitenplaatsen is.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland hoopt dat de gemeenteraden van de zes gemeenten 
rondom het Nationaal Park deze aanvullende opmerkingen meenemen in hun bijstelling van 
het Ontwikkelperspectief. Het zou bijdragen tot een groter commitment voor het samen 
uitwerken van de ambities en de uitvoering strategieën.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
Annette Baerveldt, Interim voorzitter.
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