
1 
 

Toespraak van Jan Engelbregt op 27 februari 2017, bij de Provinciale Commissie NLM 

 

 

 

Voorzitter, geachte leden van de Commissie Natuur, Landbouw en Milieu, mijn naam is Jan 

Engelbregt en ik sta hier namens de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-

Kennemerduingebied. Het is fijn dat u de gelegenheid biedt tot inspraak vlak voor uw vergadering. Ik 

wil u vragen om ons te helpen om de plannen voor de Schoorlse Duinen te veranderen. 

 

In de Kernboodschap van Natura2000 staat dat Beheerplannen moeten worden afgestemd met de 

omwonenden. Om in overleg invulling te geven aan beleven, gebruiken en beschermen. Maar daar is 

niets van terecht gekomen. Er was helemaal geen sprake van overleg, inspraak, of betrokkenheid.  

U heeft dat kunnen horen op 20 februari en kunnen lezen in onze brochure die toen aan u is 

uitgereikt. 

 

Samenspraak was een vereiste voor het plan, maar wij herkennen die samenspraak niet, noch in de 

klankbordgroep, noch in de manier waarop RVO, Provincie en Staatsbosbeheer ons hebben 

geïnformeerd over de plannen en over de onderlinge verwevenheid van die plannen.  

 

Wij waren niet op tijd wakker geschrokken. Wij wijten dat vooral aan de geruststellende 

bewoordingen waarmee de plannen zijn gepresenteerd. Als je “herstelplan” hoort, denk je niet aan 

grote veranderingen, dan denk je dat er bomen worden geplant na de grote branden. Als je 

“beheerplan” hoort denk je aan onderhoud.  

 

Als Stichting staan wij niet alleen in de mening dat de omgeving onvoldoende bij de plannen is 

betrokken. Onze gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen 

op een alternatief en heeft een grote lijst met vragen voorgelegd aan Staatsbosbeheer. En dat wij 

niet alleen staan blijkt uit de ruim 14.000 mensen die hun handtekening hebben gezet tegen de 

boskap.  

 

Inmiddels hebben wij gesproken met gedeputeerde Tekin. Hij wil de communicatie met de 

omwonenden gaan verbeteren door het aanstellen van een omgevingsmanager. Wij juichen 

communicatie toe, maar er is meer nodig dan dat en daar is haast bij. Want volgens SBB is het ene 

plan, het Herstelplan al bijna uitgevoerd en volgens gedeputeerde Tekin ligt de eerste fase van het 

andere plan, het Beheerplan vrijwel vast.  

Wij willen graag verder in gesprek met de Provincie en met Staatsbosbeheer over die eerste fase, 

want wij zijn tegen grootschalige boskap en tegen onveilige stuifduinen. Wij hebben daar grote 

zorgen over en vragen uw hulp: neem de zorgen van de omwonenden serieus, wendt uw invloed 

aan, en stop het Beheerplan. 

 

 


