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Den Haag, 1 oktober 2021  
 
Geachte voorzitter van de stichting NPHD,  
 
Met veel waardering heb ik kennis genomen van de resultaten tot nu toe rondom 
de aanvraag Nationaal Park de Hollandse Duinen.  
 
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 september 2021 kan ik u in de aanloop 
naar uw stuurgroep vergadering van 1 oktober 2021 het volgende laten weten:  
 In het Nationaal Park de Hollandse Duinen hebben meer dan 50 partners zich 

verbonden aan een ambitieus programma gericht op het behouden en 
versterken van natuur, landschap, erfgoed en de beleving daarvan in het 
unieke kustgebied van Zuid-Holland;  

 Deze verbintenis hebben de partners met een handtekening bekrachtigd;  
 De samenwerking is niet alleen voor regionale partners van belang. Ook voor 

het Rijk is deze unieke samenwerking (publiek - privaat) van grote waarde. 
Het ambitieuze programma draagt immers bij aan de landelijke thema’s 
biodiversiteitsherstel, landbouwtransitie, (drink)wateropgaven, klimaataanpak 
en een groeiende bevolking;  

 De provincie Zuid-Holland heeft voor het Nationaal Park Hollandse Duinen de 
status aangevraagd van Nationaal Park, waarbij men de ambitie heeft 
uitgewerkt van de standaard nationale parken uit 2018;  

 De commissie die de aanvraag heeft getoetst heeft LNV geadviseerd de status 
nog niet te verlenen. Omdat de commissie overwegend positief is over de 
aanvraag is LNV bereid om in goed overleg met de aanvragers te verkennen 
welke aanpassingen in de statusaanvraag gewenst zijn voor statusverlening 
onder de huidige Wet natuurbescherming. De verkenning gaat om een betere 
onderbouwing van de begrenzing of een eventuele (beperkte) aanpassing 
daarvan. Lopende de verkenning en de besluitvorming daarover, kan de 
statusaanvraag worden aangehouden.  

 We bevinden ons op dit moment in een overgangsperiode: formeel zijn de 
bepalingen in de Wet natuurbescherming van kracht en informeel werken we 
toe naar de ambities zoals beschreven in de standaard (werkversie 2018). De 
partners van het programma nationale parken hebben afgesproken een aantal 
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jaren ervaring op te doen met de standaard en die ervaringen te gebruiken 
om de standaard te verbeteren. We versnellen de evaluatie van de standaard, 
zodat er medio 2022 nieuw beleid is om te komen tot nieuwe (wettelijke) 
kaders voor de nationale parken die beter aansluiten op de bedoeling van de 
standaard.  
 

Als ministerie van LNV onderschrijven wij het belang en de urgentie om de 
kwaliteiten van het gebied Hollandse Duinen de behouden en te versterken.  
Ook steunen we de ambities van het nationaal park die samenhangen met de 
doelstellingen van het programma nationale parken en de standaard.  
Tevens zijn wij bereid om voorafgaand aan de besluitvorming over de aanwijzing, 
en waar het de verantwoordelijkheden van LNV raakt, commitment te verlenen op 
de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Omdat daarbij ook de betrokkenheid 
van andere departementen (I&W en BZK) nodig is, zal ik mij hard maken voor 
commitment van deze departementen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
ir. J.M. Osinga 
Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


