
HILLEGOM

Schriftelijke vragen van de raad

Van: Louise Pijnacker – fractie VVD 
Aan: Het college van de gemeente Hillegom

Zaaknummer: Z-22-274184
Onderwerp: Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD).
Ingediend op: 21-09-2022
Wijze van beantwoording: Schriftelijk 
Doorgezonden aan college/
overige raadsleden op: 21-09-2022
Uiterste datum beantwoording: 21-10-2022

Inleiding:

In febr. 2021 hebben wij vragen gesteld omtrent de oprichting van Nationaal Park Hollandse Duinen
(NPHD). De afgelopen weken zien wij een enquête voorbijkomen, verzonden vanuit de gemeente 
Hillegom, met vragen over het ervaren van het NPHD.

Vraag 1:
Op een van onze vragen is nog geen gehoor gegeven, namelijk dat de Raad een presentatie zou 
krijgen omtrent dit onderwerp.
Wanneer kunnen wij deze presentatie verwachten?

Vraag 2:
De Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft aanvraag gedaan bij ministerie voor oprichting 
NPHD eind 2020.
Eind 2021 heeft de minister deze aanvraag en alle andere aanvragen voor Nationale Parken 
aangehouden omdat er medio 2022 een nieuw toetsingskader verwacht zou worden.
Omdat deze er nog niet is en daarom ook nog geen ministeriele goedkeuring de vraag:
Waarom laat de gemeente een enquête uitvoeren terwijl de NPHD nog geen officiële status heeft? 

Vraag 3:
Gezien de landelijke ophef omtrent de Stikstofcrisis, omdat de overheid vergunningen verleende 
die juridisch niet houdbaar blijken, is onze derde vraag:
Waarom doet de gemeente actief mee terwijl de mogelijkheid bestaat dat deze en andere Nationale
Parken “nieuwe stijl” afgeschoten gaan worden?

VVD Hillegom verzoekt om een schriftelijke reactie. 

datum antwoordbesluit college:
 



Antwoord college:

Vraag 1:
Op een van onze vragen is nog geen gehoor gegeven, namelijk dat de Raad een presentatie zou 
krijgen omtrent dit onderwerp.
Wanneer kunnen wij deze presentatie verwachten?

Antwoord 1:
Er wordt in 2023 een presentatie aan de Raad ingepland over National Park Hollandse Duinen 
(verzorgd door NPHD).

Vraag 2:
De Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft aanvraag gedaan bij ministerie voor oprichting 
NPHD eind 2020.
Eind 2021 heeft de minister deze aanvraag en alle andere aanvragen voor Nationale Parken 
aangehouden omdat er medio 2022 een nieuw toetsingskader verwacht zou worden.
Omdat deze er nog niet is en daarom ook nog geen ministeriele goedkeuring de vraag:
Waarom laat de gemeente een enquête uitvoeren terwijl de NPHD nog geen officiële status heeft? 

Antwoord 2:
Nadat LNV besloten heeft de aanvraag van NPHD aan te houden hebben werkorganisatie en 
stuurgroep van Nationaal Park Hollandse Duinen overleg met het ministerie gehad. Aangezien de 
Adviescommissie van LNV overwegend positief was en het ministerie achter de verdere 
ontwikkeling van NPHD staat en hen daarin steunt (er is een subsidie van LNV toegekend voor 3 
jaar) is bij de bestuurlijke bijeenkomst van 1 oktober 2021 voorgesteld om door te gaan met het 
Uitvoeringsprogramma 2021-2025 (en aanpassingen daarin). Deze projecten zijn van belang voor 
de regio. Het specifieke project om bezoekersmanagement op de schaal van NPHD op te zetten is 
daar een goed voorbeeld van, omdat het sturen van bezoekersstromen lastig is voor individuele 
partners en de schaal van NPHD leent zich daar wel toe. 

Vraag 3:
Gezien de landelijke ophef omtrent de Stikstofcrisis, omdat de overheid vergunningen verleende 
die juridisch niet houdbaar blijken, is onze derde vraag:
Waarom doet de gemeente actief mee terwijl de mogelijkheid bestaat dat deze en andere Nationale
Parken “nieuwe stijl” afgeschoten gaan worden?

Antwoord 3:
De status van nationaal park brengt geen planologische doorwerking met zich mee. Dus de 
bestaande N2000- en NNN-gebieden veranderen niet door eventueel toekennen van de status van 
nationaal park.

Bijlagen: geen

Datum afhandeling in vergadering: (dit vult de griffie in)
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