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Verslag bestuurlijk overleg 29 maart 2018 
 

Aanwezig: 

Dhr. J. van de Venis Voorzitter 

Dhr. E. Hercules Demissionair Wethouder Gemeente Texel 

Mw. P. Folkerts Directeur Stichting Texels Museum 

Dhr. A. Dijksen Natuurorganisaties NPDVT 

Mw. P. Schut Directeur IVN, regio West 

Dhr. E. van der Spek Coördinator werkgroep BOR 

Dhr. D. Boot ambtelijk vertegenwoordiger gemeente Texel 

Mw. G. Smit Ambtelijk secretaris  

 

Afwezig 

Dhr. M. Gregoire Penningmeester / Ledenorganisatie TOP 

Mw. R. Tienkamp Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Er is afmelding ontvangen van mw. Tienkamp en zij wordt 

vervangen door dhr. Van der Spek. Dhr. Hercules is als demissionair wethouder aanwezig. 

 

2. Mededelingen 

• Inspreken bij gemeenteraad 

Jan zal op 3 april inspreken bij de nieuwe gemeenteraad en komt daarnaast met het voorstel 

aansluiting te zoeken bij de fractie overleggen als partij om na te gaan hoe de samenwerking met de 

gemeente versterkt kan worden.  

De wethouder vindt het geen goed idee om de steunfracties langs te gaan als bestuur, daarmee 

passeer je het college of wethouder, terwijl de wethouder onderdeel is van het bestuur. Om de 

gemeente op de hoogte te houden moet je een algemene sessie houden voor het voltallig college, 

waarin je aangeeft wat het Nationaal Park doet en welke rol de bestuurders daarin hebben.  

Verder geeft hij aan dat de reacties op de poll erg negatief geweest zijn geweest en mogelijk zelfs van 

invloed op het stemgedrag. Het is een leerzaam moment voor het bestuur van het Nationaal Park en 

zij zullen keihard moeten werken om de negatieve emotie die is ontstaan weg te halen, zowel bij de 

bewoners als bij de gemeente.  

Daarnaast werken wij als bestuur een strategische visie die nog niet bestuurlijk is vastgesteld, maar 

wel naar buiten wordt gebracht in het artikel van de Texelse Courant. Als je het belang van het park 

niet wilt schaden, moet je daarmee oppassen. De Nederlander kent de nieuwe vorm van nationale 

parken nog niet die breder is dan alleen natuur. Dat is de eerste boodschap en deze moet vooraf 

goed gecommuniceerd worden. Hij stelt voor eerst een breed gedragen visie op te stellen, waar ook 

LTO en TOP zich in kunnen vinden.  

Ook vindt hij de inbreng van de Texelaars belangrijk, waarbij je kunt aangeven hoe je wilt dat je 

eiland er straks uit komt te zien en hoe het Nationaal Park daarin past, waarbij hij als voorbeeld de 

Hanenplas en Dorpszicht noemt.   

  
• Dossier hazenschade 

De voorzitter meldt dat er door dhr. Lap een WOB-verzoek is gedaan om alle stukken van de 

vergaderingen te ontvangen. Omdat het NP geen openbaar bestuur is, geldt de WOB niet voor het 
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park. Als bestuur hebben wij inmiddels wel afgesproken dat de verslagen in verkorte versie op de 

website worden gezet.   

• Vuilstort 

Er is een informatiebijeenkomst geweest met de bewoners, provincie, gemeente en andere 

belanghebbenden, waarbij het door Arcadis opgestelde rapport inzake de vuilstort, is toegelicht. 

De gemeente geeft aan dat zij graag zien dat het NP een standpunt inneemt, maar omdat de 

leden het rapport niet ontvangen hebben, wordt het rapport toegevoegd aan de stukken voor de 

volgende vergadering, zodat het bestuur een standpunt kan innemen over het vervolgtraject. 

Stagiaire   

De stagiaire die zich bezig zou gaan houden met het opstellen van het nieuwe beleidsplan, heeft 

op het laatste moment afgehaakt. Jan heeft nu een nieuwe persoon gevonden die in mei al haar 

tijd kan vrijmaken voor het opstellen van het nieuwe plan. Zij is een expert op het gebied van 

communicatie en programmamanagement. 

Bijeenkomst NNN 

Er is vorige week een bijeenkomst van de provincie geweest over de nieuwe NNN (Natuur Netwerk 

Nederland), waarbij is gesproken over de veranderde waarden van de natuur ten aanzien van 

natuurnetwerken. Binnenkort wordt de visie al door de provincie geschreven. De wethouder geeft 

aan dat voor Texel tuinwallen en kolken (landschapselementen) heel belangrijk worden gevonden 

en dat hiervoor ook een regeling in het leven is geroepen, de zgn. rol-HAL regeling. Hij vraagt of 

deze ook mee wordt genomen in de nieuwe regeling, waarop wordt aangegeven dat namens de 

gemeenten Texel en Hollands Kroon deze vraag bij de provincie is neergelegd.  

 

3. Ontwikkelingen t.a.v. Stuurgroep Waddenzee Werelderfgoed en SNP 

Omwille van de tijd komt er een korte terugmelding van de vergaderingen. Belangrijkste punten 

tijdens de vergadering van SNP waren governance en de nieuwe criteria.  

De stuurgroep Waddenzee heeft de subsidiebeschikking ontvangen van het ministerie. Dat betekent 

dat de projecten zoals het educatieprogramma en het gastherenprogramma kunnen starten. Ook 

wordt er een begin gemaakt met de reisgids. Qua zonering zijn er interactieve kaarten ontwikkeld. 

Op 25 april a.s. is er een minisymposium. 

Verder wordt er gewezen op het rapport van Vollenhove, waarin wordt aangegeven dat het 

belangrijk is hoe de governance geregeld wordt. Ook wijst de commissie op de taak van het rijk, die 

naast beleid, ook middelen beschikbaar moet stellen. 

 

4. Samenwerking VVV en werkzaamheden camping Kogerstrand 

Vanaf 2014 tot 2016 zijn werkzaamheden zijn uitgevoerd bij camping De Krim, waarbij de regels met 

betrekking tot de Natura2000 zijn overtreden, zoals ontgrondingen en beschadigen aardkundig 

monument. Hierbij is schade ontstaan en daarom heeft de stichting Duinbehoud een brief aan de 

gedeputeerde geschreven om compensatie. 

Samenwerking met de VVV  

Sommige leden van het bestuur zijn overvallen door het bericht in de krant over samenwerking met 

de VVV. Het verhaal van het park kan daarmee beter verteld worden, maar spreken de zorg uit de 

VVV Texel ook promotie voor toerisme doet.  

De voorzitter zegt dat de samenwerking is ontstaan op advies van de werkgroep communicatie en 

erop gericht is dat bij de VVV een hoekje is ingericht voor het nationaal park.   

Bijeenkomst 29 maart infopunt Ecomare en start Magazine Natuureiland Texel  

De opening van het infopunt wordt naar een later tijdstip verplaatst, maar de start van het magazine 

gaat wel door. Er komt een nieuw voorstel voor de opening van het infopunt. 
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5. Stand van zaken financiën  

• Stand van zaken 2017 

De rekening 2017 is bijna gereed is, maar het wachten is nog op de laatste afrekeningen. Daarna 

wordt de definitieve rapportage opgesteld en voorgelegd aan de accountant. 

• Begroting 2018  

De provinciale beschikking 2018 is nog niet afgegeven, omdat er een onderzoek naar staatssteun is 

ingezet. Uiterlijk 27 april zal de beschikking worden afgegeven.  

Evaluatie 

Jan meldt dat hij in het kader van de evaluatie aan de provincie heeft gevraagd waarom er geen 

indexering plaatsvindt. Hij heeft hier nog geen antwoord op gehad.  

Bijdrage Vogelfestival 

Don meldt dat de gemeente een bijdrage in de kosten voor het evenement Texel Big Day levert in de 

vorm van het beschikbaar stellen van fietsen. De bijdrage bedraagt € 800,00. 

 

6. Verslagen 

• Conceptverslag 8 december 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• Klankbordgroep 

Pagina 1: De zin Het streven is … gebieden wordt vervangen door: “Het bestuur onderzoekt in de lijn 

met de landelijke ontwikkelingen of het wenselijk is … gebieden”.  

 

9. Adviezen werkgroep Beheer, Onderzoek en Recreatie 

Verslag werkgroep BOR 

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

De adviezen van de werkgroep BOR worden besproken en deze worden rechtstreeks teruggekoppeld 

naar de werkgroep. 

 

10.  Wat verder ter tafel komt en rondvraag  

De voorzitter is nog op zoek naar een spreker voor de klankbordgroep en vraagt of er al een nieuwe 

datum is voor de brainstorm. Daarna sluit hij de vergadering. 

 


