PvdA kiest voor zand en denkt dat daar veel bezoekers op af komen.
Partij voor de Dieren (PvdD) wil de beheerplannen bij stellen
Elke natuur heeft zijn waarde. De PvdD is tegen de kap. Natuur mag natuur zijn en moet zo veel
mogelijk met rust te laten worden. Het is aan de natuur welke (zeldzame) flora en fauna zich er wil
vestigen. Uitgangspunt is de bestaande natuur, die ruimte biedt voor recreatie. Stoppen met
doorgeslagen bomenkap, zoals in de Schoorlse Duinen. Meer ruimte voor bossen en aanplant van
nieuwe bomen. De PvdD wil met de omwonenden de plannen aanpassen, bewoners actief betrekken
bij besluitvorming, ook burgerinitiatieven omarmen en stimuleren. Er moet ruimte zijn voor dieren
die (nog) niet op een beschermde lijst staan. Insecten, planten, schimmels en mossen (die nog niet
op een beschermde lijst staan) horen daar ook bij.

Democraten ‘66 (D66) ondersteunt het ontbossen
D66 wil versneld het Natuurnetwerk Nederland realiseren en wil geen windenergie in natuur- en
recreatiegebieden. Het ontbossen van de Schoorlse duinen wordt volledig door D66 gesteund,
gebaseerd op een beleid dat lang geleden vorm heeft gekregen. D66 gaat er vanuit dat dit was na
een intensief traject met belanghebbenden en organisaties en een formeel inspraakproces. (onze
stichting heeft echter onomstotelijk aangetoond dat het inspraak traject was misgelopen; red.). Het
is de bedoeling van D66 dat duinflora en -fauna die van oorsprong in het gebied voor kwam, maar
door verbossing en verdroging is verdwenen of in omvang sterk is gedaald, zich kan herstellen.

Socialistische Partij (SP) vindt dat omvorming niet ten koste mag van zeldzame soorten
Geef mensen de kans om hun stem te laten horen!
De SP vindt dat bomen in het algemeen niet gekapt moeten worden en dat elke gekapte boom, op
dezelfde locatie of elders, herplant moet worden en is van mening dat de omvorming niet ten koste
mag gaan van zeldzame flora en fauna, soorten en habitats. Insecten, paddenstoelen en mossen
moeten beschermd worden. De SP heeft diverse moties gesteund voor bescherming van insecten.
Ook is de SP voor de bescherming van het bodemleven, waar paddenstoelen en mossen deel van
uitmaken.

Groen Links (GL) vindt dat boskap soms kan maar nooit grootschalig
GL wil het Natuurnetwerk (NNN) uitbreiden en versneld realiseren, een open kustlandschap en
herstel van de biodiversiteit en de natuur niet aantasten van strand, duinen en binnenduinrand.
Bomenkap vindt GL soms toelaatbaar, maar dan wel de nadelige effecten zorgvuldig mee wegen,
zoals vrijkomen van CO2 en verdwijnen van bos. GL wil geen bomenkap als negatieve effecten zeer
zwaar wegen.
Grootschalige ingrepen in de natuur zijn niet wenselijk. Die kunnen hun doel voorbij schieten, als
geen rekening wordt gehouden met bestaande natuurwaarden en klimaatconsequenties.
Grootschalige bomenkap is in lang niet alle gevallen nodig en wenselijk. De kapplannen, alsmede het
communicatietraject rond deze ingrijpende plannen, roept veel vragen op. Het provinciebestuur
heeft grote steken laten vallen bij het betrekken van de omwonenden. Als zoveel mensen aangeven

dat ze zich overvallen voelen door deze plannen, dan gaat er iets goed mis. GL hecht zeer aan
burgerparticipatie.
De aanwijzing tot Natura 2000 laat ruimte voor diverse scenario’s. Omvorming van het duingebied
mag niet ten koste gaan van zeldzame en beschermde flora en fauna. GL vindt dat de provincie
minder hard van stapel moet lopen omdat bestaande biotopen worden aangetast en de verwachte
positieve effecten niet zeker zijn. Heroverweging en een brede belangenafweging kunnen uitmonden
in een stop op grootschalige bomenkap. Elk plan dient rekening te houden met het beschermen van
insecten en van waardevolle paddenstoelen en mossen.
Economische ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van natuur/ecologie en landschap.
Strand, duinen en binnenduinrand moeten beschermd tegen aantasting, het bos- en heidegebied in
de duinen is waardevol voor omwonenden èn toeristen.
Op voorstel van GL wordt een ‘hoorzitting’ gehouden voor belanghebbenden en deskundigen. De
uitkomsten kunnen leiden tot heroverweging van het staande beleid.

Partij van de Arbeid (PvdA) wil bebossing tegen gaan
Economische belangen mogen niet ten koste gaan van de natuur en van de leefomgeving. Het het
unieke duinlandschap moet worden behouden door het tegengaan van bebouwing en het reguleren
van het gebruik van het strand én de binnenduinrand, door bebossing tegen te gaan en de unieke
duinecologie en biodiversiteit te herstellen.
De Beheerplannen gaan verder dan de Aanwijzing tot Natura 2000-gebied. Het behouden van de
bomen betekent dat duin tot bos wordt omgevormd. De PvdA denkt dat het unieke, zanderige,
verstuivende duinlandschap veel bezoekers trekt (uit een door de provincie georganiseerde enquete
bleek dat juist het bos de mensen trekt; red.).
Betere plannen ontstaan door goede burgerparticipatie. Samenwerking voorkomt dat inwoners zich
niet gehoord en betrokken voelen bij besluiten. Vooraf de participatieruimte aangeven en
verwachtingen managen moet teleurstelling voorkomen.

Christen Democratisch Appèl (CDA) onderkent de noodzaak van de kap
Het Natuur Netwerk NL afmaken en vooralsnog geen nieuwe locaties toevoegen en verdere
bebouwing van het strand zoveel mogelijk voorkomen. Het bos- en heidegebied in de duinen speelt
een belangrijke rol voor het toerisme. Het CDA onderkent de noodzaak van de kap, maar begrijpt dat
het gevoelig ligt voornamelijk bij omwonenden en dat er niet bij iedereen draagvlak is. Met name de
kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, is dat voor het
CDA bespreekbaar (ze bedoelen waarschijnlijk de Baaknol; red.). Het CDA denkt (ten onrechte; red.)
dat 88% van het bos blijft bestaan. De dennenbomen zaaien zich voortdurend uit en horen volgens
het CDA eigenlijk niet in de duinen.
Het CDA vindt burgerparticipatie van groot belang en heeft er bij de gedeputeerde op aangedrongen
extra overleg te voeren met leden van de Stichting ter behoud van het Schoorlse en NoordKennemerduingebied.

50PLUS (50+) staat niet achter de kapplannen, kap van naaldbomen moet stoppen
50+ ziet graag ‘Burgerinitiatief’, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om thema’s te agenderen
en bespreekbaar te maken in de vergadering van Provinciale Staten. 50+ staat niet achter de

kapplannen en achter grootschalige omvormingsplannen. Zeker niet als die ten koste gaan van
zeldzame flora en fauna, zoals insecten, paddenstoelen, korstmossen. Kap van naaldbomen moet,
getuige de huidige inzichten, stoppen. Getuige de huidige inzichten moeten deze plannen stoppen.

Code Oranje (CO) wil eerst een gesprek
Het bos- en heidegebied heeft voor CO een grote betekenis, inwoners en ook toeristen verblijven en
recreëren er graag. Staatsbosbeheer en de Provincie hebben belangrijke argumenten waarom de
boskap nodig is. Om een mening te geven over omvorming en een visie over het waarborgen van
zeldzame flora en fauna, wil CO eerst het gesprek aangaan met omwonenden en andere
belanghebbenden. CO wil het gesprek aangaan met omwonenden en belanghebbenden. CO denkt
positief over meer loofbomen tussen naaldbomen, ze denken dat het helpt om uitbreiden van brand
te verminderen. CO staat voor meedenken, meedoen en meebeslissen, gelooft in medezeggenschap
van burgers. Dat geldt ook voor de bomen in de zeereep.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft twijfels over nut en noodzaak van boskap in
duingebied
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 bij nut en
noodzaak van het kappen van bomen in het duingebied.

CU, Denk, PVV, FvD en OP hebben niet op onze vragen gereageerd
We gaven 6 weken de tijd om onze 14 vragen te beantwoorden en hebben in tweemaal een
herinnering verstuurd aan de partijen die op dat moment nog niet hadden geantwoord.

