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14 vragen over de natuur, met name in de Noord-Hollandse duinen, met alle ontvangen antwoorden (onverkort en onbewerkt) 
De vragenlijst is verzonden aan alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen. We hebben geen reactie ontvangen van CU, PVV, FvD, Denk en OP. 
 

De VVD heeft onze vragenlijst helaas niet tijdig kunnen beantwoorden, maar ons wel twee punten genoemd: De VVD is altijd kritisch bij het vervangen van natuur door natuur en heeft twijfels over nut en noodzaak van het kappen van bomen in het duingebied. 

 

Vragen 50PLUS CDA Code Oranje D66 Groen Links PvdA PvdD SP 

1 Op welke wijze 
en met welke be-
woordingen is 
zorg voor de na-
tuur in uw pro-
gramma opgeno-
men? 

- 50PLUS wenst in 2020 
een extra evaluatiemo-
ment van de Na-
tura2000-gebieden, ook 
in relatie tot de Omge-
vingswet. 
- Natuur moet je bele-
ven! 50PLUS wil alle na-
tuurgebieden bereikbaar 
en toegankelijk maken 
voor iedereen. 
 

In Noord-Holland zijn veel waarde-
volle natuurgebieden, prachtige land-
schappen en water met daarin veel 
variatie. De provincie doet veel om 
deze gebieden te beschermen, te (la-
ten) beheren en toegankelijk te ma-
ken en houden om van te genieten en 
voor recreatie. Het CDA wil de ge-
maakte plannen voor het NNN eerst 
afmaken en vooralsnog geen nieuwe 
locaties toevoegen. Om het NNN te 
realiseren moet voldoende geld voor 
beschikbaar komen. Er moet ook geld 
beschikbaar komen voor het beheer 
van de flora en fauna.  
Wat het CDA betreft staan de grenzen 
van het NNN in principe vast. Deze 
kunnen alleen worden verplaatst met 
behoud van het oppervlak (ruilen). 
Het beheer van NNN hoeft niet per se 
te worden gedaan door natuurorgani-
saties, maar kan ook worden uitbe-
steed aan agrarische ondernemers.  
 

Tijdelijke financieringen voor natuur 
moeten worden omgezet naar perma-
nente financiering voor het onder-
houd van de groene infrastructuur. De 
groene infrastructuur omvat de land-
bouw-, natuur- en recreatiegebieden, 
maar ook de bermen langs de (provin-
ciale) wegen. Met zijn allen vinden we 
de groene infrastructuur belangrijk 
voor de omgeving, de leefbaarheid, 
biodiversiteit en het welzijn van de in-
woners. Laten we dan ook blijvend 
geld reserveren voor natuur- en land-
schapsbeheer.  
 

Belangrijk is om goede afspraken te 
maken over de besteding van de gel-
den, de prioriteiten en de doelen. Het 
CDA wil realistische Wezenlijke Ken-
merken en Waarden (WKW’s). Dit 

In de agenda van on-
derop van Code 
Oranje vragen bewo-
ners aandacht voor 
welzijn en gezonde 
leefomgeving. Na-
tuur is een belang-
rijke waarde voor 
mensen en zij vinden 
het belangrijk natuur 
in stand te houden 
voor recreëren en 
rust.   

D66 versnelt het realiseren 
van het Natuurnetwerk Ne-
derland – de vroegere eco-
logische hoofdstructuur – 
en levert daarmee een extra 
inspanning op het gebied 
van herstel van de biodiver-
siteit. We gaan 275 ha per 
jaar aan natuur realiseren, 
ook om van te genieten. 

GroenLinks wil het Na-
tuurnetwerk (NNN) uit-
breiden en versneld reali-
seren. Provinciale land-
schappen en stiltegebie-
den willen we behouden 
en beschermen, inclusief 
het open en groene ka-
rakter van de recreatie-
gebieden  

Natuur is een speer-
punt voor de PvdA-NH. 
Niet voor niets zit ‘Na-
tuur’ in de portefeuille 
van onze lijsttrekker en 
Gedeputeerde Adnan 
Tekin. Behoud en ver-
sterking van de natuur, 
herstel van de biodi-
versiteit en het tegen-
gaan van bodemvervui-
ling staan daarin cen-
traal. De PvdA vindt 
het bovendien belang-
rijk dat de natuur voor 
alle inwoners (financi-
eel) bereikbaar blijft. 
Wij betrekken de inwo-
ners bij het behoud en 
onderhoud van de na-
tuur. Natuur in de ste-
delijke gebieden draagt 
bij aan verbetering van 
de leefbaarheid, het te-
gengaan van hitte-
stress en de opvang 
van wateroverlast. Met 
het programma  “Wa-
ter en groen in de 
Stad” heeft de PvdA 
het initiatief genomen 
tot vergroening van de 
steden.  

We hebben een hoofd-
stuk gewijd aan “Ruimte 
voor natuur”. Belangrijk-
ste is daarbij dat vervui-
ling met mest en gif 
wordt gestopt en dat na-
tuurgebieden verbonden 
worden met elkaar. En 
natuur is het uitgangs-
punt van ons verkiezings-
programma. De langeter-
mijnbelangen van al het 
leven, niet de korteter-
mijnbelangen van de 
mens, bepalen onze be-
leidskeuzes.   

Het verkiezingsprogramma 
van de SP heeft een heel 
hoofdstuk gewijd aan land-
bouw, groen, natuur en re-
creatie. Het voert te ver om 
dit gehele hoofdstuk op dit 
formulier te gaan invullen. 
Wij raden u aan ons verkie-
zingsprogramma door te ne-
men.     
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geldt voor zowel agrarische natuurbe-
heerders als de terrein beherende or-
ganisatie (TBO’s). Maximaal 15% mag 
worden besteed aan overhead, de 
rest moet aan uitvoering worden be-
steed.   

2 Heeft u zorg 
voor de huidige 
natuur in het 
duingebied speci-
fiek in uw pro-
gramma opgeno-
men? Zo ja, met 
welke bewoordin-
gen?  

Nee De Noord-Hollandse kust is uniek en 
daar moeten we zuinig op zijn. Ver-
dere bebouwing van het strand moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Alleen waar bebouwing of vervanging 
van bebouwing leidt tot aantoonbare 
verfraaiing kan dit onder zeer strenge 
voorwaarden worden toegestaan. Het 
CDA steunt daarom de afspraken die 
zijn gemaakt in het Noord-Hollandse 
kustpact. We versterken daarmee zo-
wel de natuur als de recreatiemoge-
lijkheden. Bijvoorbeeld via strandten-
ten, wandel- en fietsroutes door de 
duinen en de fantastische sportmoge-
lijkheden aan de stranden. Op die ma-
nier kan iedereen van het strand ge-
nieten. Zowel van de rust die het 
biedt als van de activiteiten die er 
worden georganiseerd. Kwetsbare na-
tuur moet worden behouden, tegelij-
kertijd moeten we er wel kunnen wo-
nen en werken. Bij het tot stand ko-
men van de afspraken over de binnen-
duinrand moet zeker worden gesteld 
dat dit gebied zich kan blijven ontwik-
kelen. 

Nee, het duingebied 
is niet specifiek op-
genomen. Code 
Oranje hoort graag 
van betrokkenen: in-
woners, beheerders, 
natuurorganisaties, 
bedrijven, etc. wat 
zij belangrijk vinden 
en waar we de ko-
mende vier jaar met 
de natuur naartoe 
willen in de provin-
cie.  

Met het Kustpact is de 
ruimtelijke bescherming van 
de strandzone vastgelegd. 
D66 wil dat er vanuit het 
Kustpact meer synergie 
wordt gezocht met de 
binnenduinrand zodat ook 
daar de verbinding voor 
natuur en natuurbeleving 
optimaal wordt. Het 
bestuurlijk kustoverleg 
moet structureel worden. 

Het kustlandschap hou-
den we open. GroenLinks 
zet in op herstel van de 
biodiversiteit. Bomenkap 
vormt soms onderdeel 
van de aanpak. Nadelige 
effecten, zoals het vrijko-
men van CO2 en het ver-
dwijnen van de be-
staande boshabitat en 
bosrecreatie in de dui-
nen, worden altijd zorg-
vuldig meegewogen. In-
dien in een bepaald ge-
bied de negatieve effec-
ten zeer zwaar wegen, 
kan worden afgezien van 
de voorgenomen bomen-
kap 

De zorg voor ons 
prachtige duingebied 
staat niet expliciet op-
genomen in ons verkie-
zingsprogramma, maar 
heeft zeker onze aan-
dacht. Onze fractie zet 
zich al tijden in voor 
het behoud van het 
unieke duinlandschap 
door het tegengaan 
van bebouwing en het 
reguleren van het ge-
bruik van het strand én 
de binnenduinrand. 
Daar gaan wij in de ko-
mende periode ook 
mee door.  

De doorgeslagen bomen-
kap, zoals in de Schoorlse 
Duinen, wordt gestopt. Er 
komt meer ruimte voor 

bossen en aanplant 
van nieuwe bomen. 
 

Wij hebben het duingebied 
niet specifiek opgenomen in 
ons verkiezingsprogramma. 
Wat ons betreft is de natuur 
in het duingebied belangrijk, 
maar alle andere natuur in 
de provincie is ook 
belangrijk.   

Soms kan er sprake zijn van een tegenstrijdig belang tussen behoud van natuurwaarden enerzijds (diversiteit, kwaliteit en kwantiteit van flora en fauna) en economische ontwikkeling anderzijds. 

3  Wat is de visie 
van uw partij  
over de wijze 
waarop de afwe-
ging tussen na-
tuurbelang en 
economisch be-
lang moet wor-
den gemaakt? 

Bij ruimtelijke ontwikke-
ling mogen welzijn en 
leefomgeving niet onder-
geschikt zijn aan het eco-
nomisch belang. 

Als we het hebben over recreatiege-
bieden die ook tot het NNN behoren 
dan hangt de afweging tussen natuur-
belang en economisch belang af van 
het gebied en van de recreatiemoge-
lijkheden en welk bedrijfstype de on-
dernemer ambieert. Het bedrijfsmo-
del moet een verdienmodel zijn om 
duurzaam te zijn. Waar dat niet moge-
lijk is, zal de provincie blijvend geld 
steken in groene infrastructuur.    

Welzijn krijgt in de 
agenda van onderop 
meer prioriteit dan 
economische belan-
gen. Ook vindt Code 
Oranje het belangrijk 
dat alle betrokken 
partijen om tafel 
gaan en met elkaar 
onderzoeken of con-
sensus bereikt kan 
worden. We realise-
ren ons dat dat soms 
lastig is, maar echt 
de bereidheid heb-
ben naar elkaar te 

We zetten flink in op kring-
looplandbouw en de ge-
zonde leefomgeving. We 
zoeken zoveel mogelijk de 
symbiose tussen ecolo-
gische ontwikkeling en eco-
nomische ontwikkeling. Een 
‘extra plus’ op natuuropga-
ven kan soms ruimte geven 
voor vormen van economi-
sche ontwikkeling. Maar 
soms moet je ook harde 
grenzen trekken. Voorbeel-
den daarvan in het D66-pro-
gramma: D66 wil de wo-

Het natuurbelang staat 
voorop. Economische 
ontwikkelingen mogen 
niet ten koste gaan van 
natuur/ecologie en land-
schap. Strand, duinen en 
binnenduinrand moeten 
worden gevrijwaard van 
natuuraantasting en ver-
dere verrommeling. 

Een goede balans tus-
sen natuur en econo-
mie is belangrijk. 
Daarom zetten wij in 
op Natuurboeren en 
natuur inclusieve be-
drijvigheid. De ver-
duurzamingsopgave 
raakt ons immers alle-
maal. Economische be-
langen mogen niet ten 
koste gaan van de na-
tuur en van de leefom-
geving. Nieuwe bedrij-
vigheid moet zoveel 

De overheid heeft de 
(morele) plicht om natuur 
te behouden en te verde-
digen. Economische acti-
viteiten kunnen alleen 
plaatsvinden als ze geen 
schade aanrichten.  

Wij vinden dat er een goede 
balans moet zijn tussen na-
tuurbelang en economisch 
belang. In ons stemgedrag 
laten we meestal het na-
tuurbelang prevaleren.  



Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord- Kennemerduingebied  
     

 
Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.  
Adres: Kerkbrink 22, 1873 HH  Groet. Tel: 06-51202254, Kamer van Koophandel: 67892620 te Alkmaar. Triodosbanknummer: NL79 TRIO 0338529489 t.n.v.Stichting Schoorlse bos moet blijven, 
Groet 

 
 

Vragen 50PLUS CDA Code Oranje D66 Groen Links PvdA PvdD SP 

luisteren en samen 
te zoeken naar een 
oplossing mogelijk 
moet zijn. 

ningbouwopgave primair re-
aliseren binnen bestaand 
stedelijk gebied en het na-
tuur- en cultuurlandschap 
openhouden en bescher-
men. 

1. Uitgesloten van windener-
gie blijven: natuur- en recre-
atiegebieden, UNESCO-we-
relderfgoed, weidevogel-
leefgebieden en de Afsluit-
dijk. 

2. De provincie waakt over de 
stilte in stiltegebieden. Door 
toenemende drukte kan de 
stilte echter in het gedrang 
komen. D66 zet zich daarom 
in om de stilte te bescher-
men. Ook worden gebieden 
aangewezen waar donker 
de standaard is. 

mogelijk natuur inclu-
sief zijn. Waar bedrij-
vigheid onomkoom-
baar een belasting voor 
de leefomgeving is 
moet deze zoveel mo-
gelijk beperkt, en de 
gevolgen gecompen-
seerd.   

4  Welke beteke-
nis heeft volgens 
uw fractie het 
bos- en heidege-
bied in de duinen 
voor het toe-
risme? 

- Natuur moet je bele-
ven! 50PLUS wil alle na-
tuurgebieden bereikbaar 
en toegankelijk maken 
voor iedereen. 
 

Het bos- en heidegebied in de duinen 
speelt een belangrijke rol voor het 
toerisme. 

Een grote betekenis, 
inwoners en ook 
toeristen verblijven 
er graag. Om rust te 
zoeken, actief te re-
creëren , sport te 
beoefenen, etc. 

Noord-Holland is een pro-
vincie met een divers land-
schap van veenweiden en 
bossen, heiden en duinen, 
steden en stranden, eilan-
den en rivieren, kanalen, 
meren en plassen. Daar-
naast beschikt Noord-Hol-
land over een rijk cultureel 
erfgoed, met de Stelling van 
Amsterdam, het UNESCO 
Werelderfgoed van de 
Beemster en de Wadden-
zee, de VOC-steden langs 
het IJsselmeer, de kastelen 
in Muiden en Medemblik, 
de historische buitenplaat-
sen in het Gooi, de landgoe-
deren rond Santpoort, de 
beeldbepalende stolpboer-
derijen en lintdorpen in 
West-Friesland en het 
unieke industrieel erfgoed 
langs bijvoorbeeld de Zaan. 
De provincie heeft een be-
langrijke taak in het be-
schermen van dit landschap 
en erfgoed. 

Het bos- en heidegebied 
in de duinen is waardevol 
voor omwonenden én 
toeristen. 

Ons unieke duingebied 
is een belangrijke toe-
ristische trekpleister, 
zowel voor natuurlief-
hebbers als de actieve 
wandel- en fietsrecre-
ant en rust-zoekers. 
Goede recreatieve 
voorzieningen in com-
binatie met het be-
houd van de duinen en 
(herstel van) de biodi-
versiteit verdienen dan 
ook vanuit dat perspec-
tief onze nadrukkelijke 
aandacht. 

Mensen recreëren graag 
in het groen en in de na-
tuur. Dat geldt voor be-
woners in de regio als 
voor toeristen. Maar uit-
gangspunt is de be-
staande natuur en welke 
ruimte die biedt om re-
creatie mogelijk te ma-
ken. 

Het bos- en heidegebied van 
de Schoorlse duinen trekt, 
vooral op mooie zomerse 
zonnige zondagmiddagen, 

veel publiek dat  
er wil wandelen. In die zin is 
er een toeristisch belang.    
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Aan natuur- en recreatiege-
bieden kan grote economi-
sche waarde en maatschap-
pelijke betekenis worden 
toegekend. Vele gebieden 
kennen miljoenen bezoe-
kers per jaar en zorgen voor 
ontspanning, rust en ont-
haasting bij onze inwoners 
van en bezoekers aan 
Noord-Holland. 

Veel overheidsinstanties stellen dat zij de afstand tot de burgers willen verkleinen, dat zij burgers willen betrekken bij de beleidsvorming en dat zij rekening willen houden met de mening van burgers. 

5 Wat is de visie 
van uw partij met 
betrekking tot 
burgerparticipa-
tie? 

- 50PLUS omarmt het 
concept ‘Burgerinitiatief’, 
waarbij inwoners de mo-
gelijkheid hebben om 
thema’s te agenderen en 
bespreekbaar te maken 
in de vergadering van 
Provinciale Staten. 
 

Het CDA vindt burgerparticipatie van 
groot belang. Het CDA gaat ook dik-
wijls op werkbezoek om mensen en 
organisaties te spreken. Daarnaast 
zullen wij bij het maken van beleid al-
tijd alle belangen tegen elkaar afwe-
gen. 

Code Oranje staat 
voor meedenken, 
meedoen en meebe-
slissen. Wij geloven 
in burgerzeggen-
schap en samenle-
vingskracht. Samen 
met inwoners in ge-
sprek gaan over on-
derwerpen. Bij bur-
gerparticipatie 
wordt veelal door de 
overheid of de poli-
tiek bepaalt op 
welke trede er ge-
participeerd mag 
worden. Wij vinden 
het veel belangrijk 
om te kijken wie “ei-
genaar” is van een 
bepaald onderwerp 
en dat kunnen meer-
dere eigenaren zijn. 
Deze eigenaren kij-
ken samen wie 
waarvoor verant-
woordelijk is en hoe 
met het onderwerp 
wordt omgegaan. 
Als de overheid niet 
de eigenaar is dan is 
zij vooral faciliterend 
en ondersteunend.  

Naast de Omgevingswet 
vindt inspraak ook op an-
dere terreinen in een zo 
vroeg mogelijke fase plaats, 
waarbij duidelijk moet zijn 
waarover de inspraak wel 
en niet gaat. In processen 
geeft D66 duidelijk aan waar 
we mensen of organisaties 
direct willen betrekken door 
mee te denken, mee te 
doen of mee te laten beslis-
sen. 
 

Dankzij D66 is er een 
provinciaal referendum 
mogelijk gemaakt. Dat 
willen we omvormen naar 
een bindend correctief 
referendum, zodra dit 
grondwettelijk mogelijk 
wordt. D66 staat ook open 
voor andere vormen van 
regionale experimenten, 
zoals de Democratic 
Challenge of de inzet van e-
participatie via buurtapps 
en mogelijkheden voor 
burgerinitiatieven. Zo wil 
D66 particuliere 
samenwerking op het 
gebied van woningbouw en 
duurzame 
energieopwekking 
stimuleren. D66 wil zoveel 
mogelijk inwoners de 
gelegenheid geven mee te 
bouwen aan de toekomst 
van Noord-Holland. 

GroenLinks hecht zeer 
aan burgerparticipatie. 
Burgers moeten in een 
vroeg stadium bij plan-
ontwikkeling worden be-
trokken. 

Echte, goede burger-
participatie maakt be-
tere plannen. Het is be-
ter om samen te wer-
ken aan een goed re-
sultaat dan om aan het 
einde aan de noodrem 
te moeten trekken om-
dat inwoners zich niet 
gehoord en betrokken 
voelen bij besluiten. 
Daarbij is het voor een 
succesvol participatie-
traject belangrijk om 
van tevoren duidelijk 
te maken hoe groot de 
participatieruimte is. 
Goed verwachtingen-
management voor-
komt dat inwoners aan 
het einde teleurgesteld 
zijn en zich alsniog niet 
gehoord voelen.  

Bewoners moeten actief 
betrokken worden bij be-
sluitvorming, maar ook 
burgerinitiatieven moe-
ten omarmt en gestimu-
leerd worden. Daarnaast 
moet het redelijk eenvou-
dig zijn om een referen-
dum te houden.  

Onze partij, de SP, vindt 
burgerparticipatie heel be-
langrijk en bevordert dat - 
behalve de mensen die ge-
woonlijk participeren - ook 
de mensen die niet van zich 
laten horen in participatie-
trajecten mee kunnen doen. 
Ook geven wij de mensen 
vaak de kans om hun stem 
te laten horen.   



Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord- Kennemerduingebied  
     

 
Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.  
Adres: Kerkbrink 22, 1873 HH  Groet. Tel: 06-51202254, Kamer van Koophandel: 67892620 te Alkmaar. Triodosbanknummer: NL79 TRIO 0338529489 t.n.v.Stichting Schoorlse bos moet blijven, 
Groet 

 
 

Vragen 50PLUS CDA Code Oranje D66 Groen Links PvdA PvdD SP 
 

D66 wil dat de provincie de 
jaarlijkse monitoring verder 
verfijnt en verslag doet van 
welvaart, welzijn en duur-
zaamheid. Dit is een stu-
ringsinstrument om te be-
oordelen of beoogde doel-
stellingen en effecten wor-
den behaald. Over de sa-
menvattingen van de moni-
tor gaan Statenleden in ge-
sprek met inwoners, onder-
nemers en lokale bestuur-
ders. 

De opstellers van de Omgevingsvisie 2050 van de provincie NH zijn er trots op dat circa 15.000 mensen hun stem hebben laten horen tijdens het samenstellen van deze visie. Dat is geen groot aantal voor een druk bevolkte provincie. He aantal is bovendien 
inclusief alle tegenstemmen en inhoudsloze ‘chats’ en ‘likes’ op facebook. Veel deelnemers aan de bijeenkomsten die over delen van de ontwerpvisie werden gehouden,  hebben inhoudelijke, gemotiveerde bezwaren naar voren gebracht. Die bezwaren zijn niet 
verwerkt in het uiteindelijke stuk, zienswijzen zijn terzijde geschoven. 
 Met kap van (50 tot 100 jaar geleden aangeplante) robuuste bossen aan de zeezijde van de duinen wordt beoogd het zand vrij te laten verstuiven. Niemand kan voorspellen hoe de losgemaakte duinen zich zullen gedragen. Er is zelfs geen risico-analyse. De 
kap kan dus leiden tot ernstige verzwakking van de zeewering. Dat is in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente Bergen.  
De kap tast de unieke landschapswaarde aan van dit natuurmonument, terwijl tegelijk het leefgebied van waardevolle flora en fauna verloren gaat. 
Door onze stichting zijn meer dan 16.000 handtekeningen verzameld tegen de boskap in de Schoorlse Duinen. Toch willen de Provincie, SBB en PWN de boskap doorzetten.  

6 Staat uw partij 
ondanks alle pro-
testen vierkant 
achter de kap-
plannen van de 
provincie of is uw 
partij bereid om 
in samenspraak 
met de omwo-
nenden de plan-
nen aan te pas-
sen? 

Neen Er is veel commotie ontstaan over de 
door Staatsbosbeheer geplande bo-
menkap in de Schoorlse Duinen. Het 
CDA onderkent de noodzaak van de 
kap. Wij begrijpen dat het gevoelig ligt 
voornamelijk bij omwonenden en dat 
er niet bij iedereen draagvlak is. Het is 
echter niet zo dat al het bos gekapt 
wordt. Het gaat om maximaal 12% 
waarvan een deel echt zeker is. 
Kortom er blijft voldoende bos be-
staan, namelijk 88% of meer. 
De doel van de kap is het open mid-
denduin weer herstellen in de oor-
spronkelijke vorm. Staatsbosbeheer 
geeft aan dat als er nu niets wordt ge-
daan alles bos wordt. De dennenbo-
men zaaien namelijk voortdurend en 
horen eigenlijk niet thuis in de duinen.  
In het huidige plan is ook rekening ge-
houden met behoud van bos aan de 
rand van de duinen tegen de be-
woonde gebieden. Dit is dus eigenlijk 
al een tussenoplossing, er wordt mid-
denduin teruggebracht én er blijft 
veel bos bestaan, minimaal 88 Pro-
cent. Daarnaast zal de biodiversiteit 
toenemen.  

Code Oranje gaat 
graag het gesprek 
aan met betrokken 
partijen, dat zit in 
ons DNA. Dat geldt 
dus ook voor de om-
wonenden hier. Te-
gelijkertijd hebben 
Staatsbosbeheer en 
de Provincie Noord-
Holland ook belang-
rijke argumenten 
waarom de boskap 
nodig is. Vanuit de 
verschillende argu-
menten van voor- en 
tegen wil Code 
Oranje op zoek naar 
hoe verschillen over-
brugd kunnen wor-
den. Dit door o.a. op 
zoek te gaan naar 
wat de verschillende 
partijen met elkaar 
gemeen te hebben 
en vanuit daar sa-
men naar oplossin-
gen te zoeken. 

Het ontbossen van de 
Schoorlse duinen is beleid 
dat al lang geleden is vorm 
gegeven (o.a. vanwege her-
stel grondwaterpeil, herstel 
duinvegetatie en stuifdui-
nen) en de afgelopen jaren 
in het beheersplan N2000 
Schoorlse Duinen na een in-
tensief traject met belang-
hebbenden en organisaties 
en uiteindelijk ook een for-
meel inspraakproces vorm 
en inhoud heeft gekregen. 
D66 steunt dit.  

Grootschalige bomenkap 
is in lang niet alle geval-
len nodig en wenselijk.  
 

Ook bij GroenLinks roe-
pen de kapplannen, als-
mede het communicatie-
traject rond deze ingrij-
pende plannen, veel vra-
gen op. Het provinciebe-
stuur heeft grote steken 
laten vallen bij het be-
trekken van de omwo-
nenden en bezoekers. Als 
zoveel mensen aangeven 
dat ze zich  overvallen 
voelen door deze plan-
nen, dan gaat er iets 
goed mis.  
Natuurdoelen, klimaat-
doelen en  het belang van 
natuurbeleving liggen 
niet noodzakelijkerwijs in 
elkaars verlengde. Op 
voorstel van GroenLinks 
zal een ‘hoorzitting’ wor-
den gehouden voor be-
langhebbenden en des-
kundigen. De uitkomsten 

Instandhouding en on-
derhoud van ons 
mooie duingebied 
vraagt soms moeilijke 
besluiten. Het besluit 
om een aantal bomen 
te kappen om de zan-
derige openheid en 
verstuiving te herstel-
len is daar een voor-
beeld van. De PvdA 
onderschrijft het be-
lang van het behoud 
van het unieke duin-
landschap. Dit gebeurt 
onder andere door be-
bossing tegen te gaan 
en daarmee de unieke 
duinecologie en biodi-
versiteit te herstellen. 
Het blijft echter altijd 
een lastige afweging 
om een soort natuur 
op te offeren om een 
andere soort te her-
stellen. 

Wij zijn tegen de kapplan-
nen en willen met de om-
wonenden de plannen 
aanpassen.  

Onze partij vindt dat in dit 
geval gedaan moet worden 
wat het beste is voor de na-
tuur in de Schoorlse duinen.  
Daarover verschillen par-
tijen van mening. Er is een 
vergunning verleend om 
een groot aantal bomen te 
kappen en groot stuk heide 
te plaggen. Voor het kappen 
van de bomen wordt - blijk-
baar - gewacht op een uit-
spraak van de Raad van Sta-
ten naar aanleiding van het 
advies van het Europese Hof 
inzake de PAS wetgeving.     
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Er zijn verschillende klankbordbijeen-
komsten geweest waar verschillende 
verenigingen en dorpsbewoners bij 
aanwezig waren. CDA heeft er bij de 
gedeputeerde op aangedrongen extra 
overleg te voeren met  leden van de 
Stichting ter behoud van het 
Schoorlse en Noord-Kennemerduinge-
bied. Het CDA heeft ook aan gedepu-
teerde Tekin meegeven dat hij na eer-
ste fase een gedegen evaluatie houdt 
en dat bekeken wordt of 2de en 3de 
fase misschien aanpassing behoeven. 

kunnen leiden tot her-
overweging van het 
staande beleid. 

Volgens de vigerende Beheerplannen worden de Schoorlse- en Noordkennemerduinen veel ingrijpender veranderd dan wat volgens de Aanwijzing tot Natura 2000 gebied zou moeten. In Schoorl gaat de geplande omvorming zelfs ten koste van soorten en 
habitats die in de Aanwijzing worden genoemd als ‘te beschermen’. 
Hoewel vaak wordt genoemd dat de boskap in de duinen berust op internationale verplichtingen, is daar niets van terug te vinden in de Aanwijzing.  
Gedeputeerde Tekin heeft ons diverse keren toegezegd duidelijk te zullen maken waar de doelstellingen van het Beheerplan op zijn gebaseerd en hoe die aansluiten op de Aanwijzing, maar tot op heden is dat niet gebeurd. 
Omdat de Beheerplannen ondanks de tegenstand vanuit de omgeving door GS zijn goedgekeurd, gaan wij er in de vragen 7, 8 en 9 van uit dat u op de hoogte bent van de verschillen tussen de doelstellingen in de Aanwijzing tot Natura 2000 gebied en de 
doelstellingen in het Beheerplan. 
Na het besluit van GS over de Beheerplannen is de wereld aanzienlijk veranderd. We noemen er een paar van. Het klimaatakkoord, het advies van de Europees Hof over stikstof, het arrest van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak, het rapport van het Planbureau 
voor de Leefomgeving. Bomen aanplanten en ontbossing tegengaan is de boodschap. 

7 Is uw partij  van 
mening dat de 
door de Beheer-
plannen beoogde 
grootschalige om-
vormingen beter 
zijn voor de na-
tuur dan de in de 
Aanwijzing ge-
noemde (geringe) 
aanpassingen? Zo 
ja, waarom? 

Neen De doel van de kap is het open mid-
denduin weer herstellen in de oor-
spronkelijke vorm. Staatsbosbeheer 
geeft aan dat als er nu niets wordt ge-
daan alles bos wordt. De dennenbo-
men zaaien namelijk voortdurend en 
horen eigenlijk niet thuis in de duinen.  

 

 De in de beheerplannen be-
oogde omvormingen zijn tot 
stand gekomen na een 
meerjarig participatieproces 
met belanghebbenden en 
deskundigen. Daarbinnen 
zijn ecologische afwegingen 
gemaakt vooral in het be-
lang van herstel van de 
duin-flora en fauna. 

GroenLinks heeft grote 
twijfels over de groot-
schalige ingrepen in de 
bestaande natuur. Die 
kunnen hun doel voorbij 
schieten, zeker wanneer 
geen rekening wordt ge-
houden met bestaande 
natuurwaarden en kli-
maatconsequenties. De 
aanwijzing tot Natura 
2000 laat ruimte voor di-
verse scenario’s. 

De Beheerplannen 
gaan in enkele opzich-
ten verder dan de Aan-
wijzing. De specifieke 
opgave om het natuur-
lijke, open, stuivende 
duinlandschap met de 
bijbehorende biodiver-
siteit in stand te hou-
den en te versterken 
maken dit noodzake-
lijk. Het behouden van 
deze bomen zou bete-
kenen dat op den duur 
het duin tot bos wordt 
omgevormd. 

We zien dat de plannen 
een intensivering van na-
tuur veroorzaken met 
meer biodiversiteit dan 
een bos op dit moment 
heeft. Maar dat betekent 
niet dat andere natuur 
geen waarde heeft. We 
moeten zoeken naar een 
balans met minder ingrij-
pende aanpassingen. 

Onze partij heeft de indruk 
dat er twee partijen zijn in 
dit geschil. Uw stichting sa-
men met een groot aantal 
mensen die de Schoorlse 
Duinen in hun huidige vorm 
en uiterlijk willen behouden 
en Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland die een 
vergunning gaf aan Staats-
bosbeheer. Onze fractie is 
van mening dat allen argu-
menten hebben die zouden 
moeten leiden  tot natuur-
behoud in de Schoorlse Dui-
nen.     

8 Is uw partij van 
mening dat de 
door het Beheer-
plan beoogde 
grootschalige om-
vormingen beter 
zijn voor recreatie 
en toerisme dan 
de in de Aanwij-
zing genoemde 
(geringe) aanpas-
singen? Zo ja, 
waarom? 

Neen   Strand, duinen en bossen: 
ze zijn allen belangrijk voor 
de flora en fauna en voor 
recreatief (mede)gebruik. 
Herstel van de duinen en de 
flora en fauna die daarbij 
hoort staat centraal in de 
natura2000-opgaven. Ook 
de recreatiesector is hierbij 
betrokken geweest. Wij 
hebben geen signalen uit de 
recreatiebranche dat de 

Nee, grootschalige om-
vormingen zijn niet op 
voorhand beter voor re-
creatie en toerisme. 

Het unieke, zanderige, 
verstuivende duinland-
schap trekt veel bezoe-
kers. Instandhouding 
daarvan draagt bij aan 
de aantrekkingskracht 
voor toeristen en re-
creanten.   

Natuur moet niet inge-
richt worden voor recrea-
tie, maar recreatie moet 
passend zijn binnen het 
gebied. Of het beter of 
slechter is voor de recrea-
tie vinden we niet het be-
langrijkste. 

Onze partij heeft geen idee 
welke plannen beter zouden 
zijn voor recreatie en toe-
risme.  De Schoorlse Duinen 
trekken nu veel wandelaars, 
mogelijk trekken zij in an-
dere omstandigheden ook  
veel wandelaars. Dat kun-
nen wij niet voorspellen   
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omvormingsplannen nade-
lige effecten hebben op de 
recreatie. 

9 Is uw partij van 
mening dat de 
omvorming ten 
koste mag gaan 
van zeldzame 
flora en fauna en 
van door Europa 
aangewezen soor-
ten en habitats? 

Neen  Hiervan hebben we 
op dit moment on-
voldoende kennis. 
Om hier antwoord 
op te geven, zullen 
wij eerst het gesprek 
moeten aangaan 
met omwonenden 
en andere belang-
hebbenden.  

De provincie heeft wette-
lijke beschermingsopgaven 
in het kader van de N2000-
doelstellingen en naar ver-
wachting op korte termijn 
ook beheers- en bestrij-
dingsopgaven m.b.t. inva-
sieve exoten. Via monitoring 
zal dit bij voortduring ge-
toetst worden en dat kan 
tot aanpassing van het be-
heerplan leiden in de nabije 
toekomst. Ook wil D66 de 
natuur robuuster maken, 
door het Natuurnetwerk 
Nederland versneld (275 ha 
per jaar) aan te leggen en 
gebieden te verbinden aan 
elkaar. Ook dat moet een 
positieve bijdrage leveren 
herstel van de biodiversiteit 
en het beschermen van 
zeldzame vormen van flora 
en fauna. 

Nee, omvorming van het 
duingebied mag niet ten 
koste gaan van zeldzame 
en beschermde flora en 
fauna. 

Het behoud en de ver-
sterking van de flora en 
fauna die specifiek is 
voor het duinlandschap 
is een van de doelen 
van het onderhoud. 
Het terugbrengen van 
planten en dieren die 
wel in de duinen, maar 
niet in bossen gedijen 
hoort daar ook bij. Als 
daarbij andere zeld-
zame niet-duinspeci-
fieke soorten betrok-
ken zijn moet zorgvul-
dig worden gekeken 
hoe daarmee omge-
gaan wordt.   

Elke natuur heeft zijn 
waarde. Het is aan de na-
tuur welke (zeldzame) 
flora en fauna zich er wil 
vestigen. Het is van be-
lang zeldzame soorten-
niet te verstoren.  

Wij zijn van mening dat de 
omvorming niet ten kosten 
mag gaan van zeldzame 
flora en fauna , soorten en 
habitats. De belanghebben-
den bij de omvorming clai-
men echter dat hún plannen 
beter zijn voor ánder flora 
en fauna, soorten en habi-
tats.     

10 Als u bij vraag 
7 en/of vraag 8 
en/of vraag 9 
‘nee’ hebt inge-
vuld: 
Is uw partij  voor-
nemens om in-
vloed aan te wen-
den om het Be-
heerplan bij te 
stellen? 

In principe zal 50PLUS-
PvdO zich inzetten om 
een duurzaam natuurbe-
leid te realiseren. 

Het CDA heeft ook aan gedeputeerde 
Tekin meegeven dat hij na eerste fase 
een gedegen evaluatie houdt en dat 
bekeken wordt of 2de en 3de fase 
aanpassing behoeven. Met name de 
kap van de bomen bij Kaapnol ligt ge-
voelig dus als daar een aanpassing 

mogelijk is, is dat bespreekbaar.   

 

Hiervan hebben we 
op dit moment on-
voldoende kennis. 
Om hier antwoord 
op te geven, zullen 
wij eerst het gesprek 
moeten aangaan 
met omwonenden 
en andere belang-
hebbenden. 

Aanpassing van het beheer-
plan vloeit logisch voort uit 
de monitoringsgegevens, 
die zicht geven op effecten 
en resultaten. Wat werkt 
wel en wat werkt niet? Het 
gefet zicht op waarom doel-
stellingen wel of niet wor-
den behaald. Als de opga-
ven niet goed bediend wor-
den en de resultaten achter 
blijven, ligt het voor de 
hand om het beheerplan bij 
te stellen. 

Ja, GroenLinks zet in op 
het opnieuw en zorgvul-
dig afwegen van de na-
tuur-en klimaatbelangen 
en de inbreng van omwo-
nenden. Afweging van 
voor- en nadelen kan re-
sulteren in aanpassing 
van het beheerplan. 

N.v.t.  ja Het bijstellen van een be-
heerplan is niet de taak van 
Provinciale Staten, alhoewel 
Provinciale Staten er wel 
een voorstel toe kan doen. 
De Raad van State moet ook 
nog uitspraak doen.    

Planten en vooral volwassen bomen nemen CO2 op uit de lucht en geven zuurstof af. Om de hoeveelheid CO2 terug te dringen zijn bomen broodnodig. Zie ook het klimaatakkoord. Door de kap verdwijnen de groene longen van de kop van Noord Holland. 
Bomen nemen veel stikstofverbindingen op en leveren ook daarmee een grote bijdrage aan ons milieu. Naaldbomen hebben als extra eigenschap, dat zij in zomer en winter zand en fijnstof uit de lucht filteren. In de droge (zomer-)periode gebruiken naaldbo-
men veel minder water dan loofbomen, naaldbomen zijn daardoor gunstiger dan loofbomen om eventuele verdroging tegen te gaan. 
Toch worden momenteel in ons land om diverse redenen grote bossen gekapt. Alleen al in Schoorl is SBB van plan om 1 miljoen vierkante meter dennenbos te kappen. En dat dus bovenop de schade die is ontstaan door de grote branden, door de uitvoering van 
het ‘Herstelplan’ en door het veel te grootschalig uitgevoerde ‘regulier’ onderhoud. 
Dat brengt voor bewoners van Schoorl en Groet de situatie terug van het bijzondere (zeer fijnkorrelige) zand van de Schoorlse Duinen dat voor de aanplantingen regelmatig over de dorpen en weidegebieden woei. Met een nadelige invloed op de gezondheid 
van mensen en vee en met dramatische gevolgen voor de lokale economie. 
  

Door de omvorming willen SBB en PWN ‘nieuwe soorten een kans geven’. Niet aanplanten dus, maar afwachten wat zich ontwikkeld. De beoogde nieuwe soorten hebben echter zo’n lage KDW (kritische depos itiewaarde), dat zij kansloos zijn bij de huidige 
hoeveelheid stikstof in de lucht. De prognoses laten ook geen verlaging van de hoeveelheid stikstof zien. 



Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord- Kennemerduingebied  
     

 
Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.  
Adres: Kerkbrink 22, 1873 HH  Groet. Tel: 06-51202254, Kamer van Koophandel: 67892620 te Alkmaar. Triodosbanknummer: NL79 TRIO 0338529489 t.n.v.Stichting Schoorlse bos moet blijven, 
Groet 

 
 

Vragen 50PLUS CDA Code Oranje D66 Groen Links PvdA PvdD SP 

Tot nu toe zijn alle gekapte en uitgedunde stukken in het duingebied dicht gegroeid door stikstofminnende planten als Amerikaanse vogelkers (en brandnetel, braam en rimpelroosje). 

11 Wat is het 
standpunt van uw 
fractie over de 
kap van de naald-
bomen in het 
duingebied? 

Kap van naaldbomen 
moet, getuige de huidige 
inzichten, stoppen 

De doel van de kap is het open mid-
denduin weer herstellen in de oor-
spronkelijke vorm. Staatsbosbeheer 
geeft aan dat als er nu niets wordt ge-
daan alles bos wordt. De dennenbo-
men zaaien namelijk voortdurend en 
horen eigenlijk niet thuis in de duinen.  

 

Code Oranje heeft 
aandacht voor (zeld-
zame) flora en 
fauna. In het gesprek 
met omwonenden 
en andere belang-
hebbenden kunnen 
we met elkaar af-
spraken maken hoe 
we ervoor zorgen 
dat flora en fauna 
worden gewaar-
borgd.  

Wij steunen de opgaven in 
het beheerplan N2000 voor 
de Schoorlse Duinen, zoals 
hiervoor al duidelijk ver-
woord.  

Het kappen van naaldbo-
men kan nodig zijn voor 
het herstel van een be-
paalde soort habitat/bio-
diversiteit. Maar Groen-
Links vindt dat de provin-
cie minder hard van sta-
pel moet lopen omdat 
bestaande biotopen wor-
den aangetast en de ver-
wachte positieve effecten 
niet zeker zijn. Daarom 
vindt GroenLinks dat er 
uitgebreid geëvalueerd 
moet worden en hebben 
we het voor elkaar gekre-
gen dat er een hoorzitting 
wordt georganiseerd. 
Heroverweging en een 
brede belangenafweging 
kunnen uitmonden in een 
stop op grootschalige bo-
menkap. 

Instandhouding en on-
derhoud van ons 
mooie duingebied 
vraagt soms moeilijke 
besluiten. Het besluit 
om een beperkt aantal 
bomen te kappen om 
de zanderige openheid 
en verstuiving te her-
stellen is daar een 
voorbeeld van.  

Wij zijn tegen de kap. Na-
tuur mag natuur zijn en 
moet zo veel mogelijk 
met rust te laten worden. 

Wij constateren dat u geen 
kap van de naaldbomen wilt 
en Staatsbosbeheer de bo-
men wil kappen. Zowel u als 
Staatsbosbeheer hebben de 
beste bedoelingen met de 
Schoorlse Duinen. Wij vin-
den dat bomen in het alge-
meen niet gekapt moeten 
worden en dat elke gekapte 
boom, op dezelfde locatie 
als elders, herplant moet 
worden.      

De Aanwijzing Natura 2000 noemt voor de Schoorlse Duinen en het NH Duinreservaat (bijna) geen insecten en mossen en geen paddenstoelen als te beschermen soorten. Bescherming daarvan is dus ook niet opgenomen in de Beheerplannen. Paddenstoelen en 
mossen lijken misschien onbelangrijk, maar zij vervullen een belangrijke taak in de natuur. Zij bieden de basisvoorwaarden voor een rijk bodemleven 
 Inmiddels is vastgesteld dat het niet goed gaat met de insecten in Nederland, o.a. door het gebruik van neonicotinoïden in land- en tuinbouw. De natuurgebieden zijn hun laatste veilige plaatsen. Bij de omvorming in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen 
wordt veel bodemleven vernietigd en verliezen veel insectensoorten (waaronder bijen) hun habitat. 
De Provincie, PWN en SBB zijn niet van plan om het effect van de omvorming op de insectenstand te monitoren. Dat insecten niet zijn opgenomen is vreemd, want daardoor wordt de kans gemist om zo nodig bij te sturen. Bijvoorbeeld als gevaar dreigt voor de 
voedselketen. 

12 Bent u van me-
ning dat in plan-
nen voor de dui-
nen rekening 
moet worden ge-
houden met be-
scherming van de 
insecten? 

Zeker De omvorming levert nieuwe flora en 
fauna op en de omvorming betreft 
maximaal 12% van het bos. 

 Het is juist de bedoeling dan 
duinflora en fauna die van 
oorsprong in het gebied 
voor kwam, maar door ver-
bossing en verdroging sterk 
is verdwenen of in omvang 
sterk is gedaald, weer terug-
komt of zich in omvang kan 
herstellen. 

Ja, elk plan dient rekening 
te houden met het belang 
van de bescherming van 
insecten.  

Herstel en versterking 
van de biodiversiteit 
ziet ook op het creeren 
van een voor duin-in-
secten geschikte habi-
tat. De nieuwe flora in 
stuifgebieden trekt 
weer andersoortige 
vlinders en insecten 
aan dan bosgebieden 
waardoor de diversiteit 
versterkt wordt.  

Er moet niet alleen een 
focus zijn op beschermde 
soorten, maar er moet 
ook ruimte zijn aan die-
ren die (nog) niet op een 
beschermde lijst staan. 
Insecten horen daar ui-
teraard ook bij. 

Uiteraard moeten insecten 
beschermd worden.   

13 Bent u van me-
ning dat in plan-
nen voor de dui-
nen rekening 
moet worden ge-
houden met be-
scherming van 

Absoluut De omvorming levert nieuwe flora en 
fauna op en de omvorming betreft 
maximaal 12% van het bos. 

n.v.t.  Dit zal zeker bij de belan-
genafwegingen worden be-
trokken. 

Ja, elk plan dient rekening 
te houden met het belang 
van de bescherming van 
waardevolle paddestoe-
len en mossen. 

Bij alle plannen moet 
zorgvuldig omgegaan 
worden met bijzondere 
flora en fauna. Waar 
mossen en paddestoe-
len onderdeel uitma-
ken van de specifieke 
duinecologie, moet ook 

Er moet niet alleen een 
focus zijn op beschermde 
soorten, maar er moet 
ook ruimte zijn aan plan-
ten, schimmels en mos-
sen die (nog) niet op een 
beschermde lijst staan. 

Uiteraard moeten padden-
stoelen en mossen be-
schermd worden.    
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Vragen 50PLUS CDA Code Oranje D66 Groen Links PvdA PvdD SP 

paddenstoelen en 
mossen? 

voor deze soorten een 
geschikte omgeving ge-
creëerd worden  

Paddenstoelen en mos-
sen horen daar uiteraard 
ook bij. 

14 Als u op vraag 
12 en/of vraag 13 
‘ja’ hebt geant-
woord: bent u 
voornemens om 
uw invloed aan te 
wenden om deze 
soorten alsnog te 
laten bescher-
men? 

Wanneer 50PLUS-PvdO 
zitting zou nemen in de 
Provinciale Staten, zal 
50PLUS-PvdO duurzaam 
en evenwichtig natuur-
beheer nastreven en na-
tuurlijk erfgoed bescher-
men 

 Er zijn twee soorten 
kap van naaldbo-
men. Het, noemen 
wij maar, uitdunnen 
van de naaldbossen 
om daar loofbomen 
kans te geven te 
groeien. Hoe meer 
loofbomen tussen 
naaldbossen staan, 
hoe minder bosbran-
den de kans krijgen 
snel uit te breiden.  

Het beheerplan is geen sta-
tisch document. Er kunnen 
nieuwe opgaven ontstaan in 
de nabije toekomst. Dus 
naast monitoring op de spe-
cifieke opgaven en doelen, 
blijft een algemene beoor-
deling van de flora en fauna 
van belang in het gebied. 

Ja, GroenLinks hecht er-
aan deze belangen tot 
hun recht te laten komen. 

De PvdA zet zich in 
voor de bescherming 
van alle bijzondere en 
bedreigde soorten.  

Wij willen de natuur met 
rust laten en zo min mo-
gelijk ingrijpen. Bescher-
men heeft een statische 
en juridische verwijzing. 
Bestaande natuur mag 
z’n eigen dynamiek heb-
ben.  

In de laatste jaren zijn di-
verse moties in stemming 
gebracht die tot bescher-
ming van insecten moeten 
leiden. Daar heeft onze frac-
tie steeds vóór gestemd. 
Ook zijn wij voor de be-
scherming van het bodemle-
ven, waar paddenstoelen en 
mossen deel van uitmaken.  

 


