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Het Jaarverslag is samengesteld door Jan Engelbregt, de prent op het voorblad is
gemaakt door Philip Wiesman.

1. Verantwoording
De stichting is ontstaan vanuit liefde voor de natuur en met het doel de natuur, waaronder de
bossen, in stand te houden. Dat is hetgeen ons bindt. De Stichting beoogt daarmee het algemeen nut
en heeft in 2017 de status van ANBI behaald.
Het afgelopen jaar heeft het de Stichting zich op veel verschillende manieren gemanifesteerd. U kunt
daar meer over lezen in dit jaarverslag. Alle activiteiten brachten kosten met zich mee. Veel daarvan
werd gedragen door de bestuursleden, maar in toenemende mate konden we rekenen op financiële
steun van mensen en bedrijven uit de directe omgeving, alsook van wat verder. We realiseren ons
dat dit komt omdat in de Schoorlse Duinen de enige bossen zijn te vinden waar mensen vanuit de
wijde omgeving van komen genieten. Bossen die helaas worden bedreigd, maar waar wij voor
opkomen.
We weten ons ondersteund door een heel grote groep omwonenden en ook door veel
belangstellenden van wat verder weg. Die steun is in 2017 duidelijk gebleken: wij hebben in februari
de Provincie onze petitie aangeboden met ruim 13.000 handtekeningen, eind van het jaar was het
aantal handtekeningen zelfs opgelopen tot meer dan 15.000.
Onze activiteiten werden uitgevoerd door vrijwilligers. Er moest veel gebeuren en gelukkig zijn daar
tot nu toe ook veel mensen voor beschikbaar geweest.
Graag leggen wij u dit jaarverslag voor.
De financiële paragraaf is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 januari 2018.
Het gehele verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering op 7 februari 2018.
Het Bestuur van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied,
Joke Volkers, voorzitter

Jan Engelbregt, vice-voorzitter

Arnold Hermans, secretaris

Aard Mors, penningmeester

Marga Geurds, lid

Marijke van Amerom, lid
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2. In 2017 (en december 2016) ondernomen acties
De Stichting heeft in de korte tijd van haar bestaan veel verschillende activiteiten ontplooid, waarvan
we er hier een aantal zullen noemen. We houden daarbij zoveel als mogelijk een chronologische
volgorde aan.
Onze website “Schoorlsebosmoetblijven.nl” is opgezet en is in de loop van 2017 steeds
verder uitgebouwd.
Er zijn verschillende contacten gelegd met media. Diverse persberichten zijn uitgestuurd, de
pers is vaak te woord gestaan, al met al hebben we heel veel media aandacht gekregen.
Onder andere door Trouw, de Volkskrant, de Duinstreek, het Noordhollands Dagblad en door
Hart van Nederland werd uitgebreid aandacht besteed aan onze campagne voor het behoud
van het bos in de Schoorlse Duinen.
Op 21 december 2016 was er een druk bezochte informatie bijeenkomst met diverse
presentaties waarvoor we het Witte Kerkje in Groet hebben gehuurd. Tijdens deze avond
werden verschillende presentaties verzorgd door onze bestuursleden en werd een
doorlopende videopresentatie vertoond. De avond werd opgeluisterd met live muziek door
Lia Stam en Bert van Baar.
Eveneens op 21 december werd met instemming van Staatsbosbeheer door ons een stille
avondtocht georganiseerd. De tocht ging door het bedreigde duingebied en er waren meer
dan tachtig deelnemers.
Bij diverse gelenheden zijn flyers verspreid in de omliggende dorpen.
Middels een petitie zijn vanaf december 2016 handtekeningen verzameld tegen de geplande
boomkap. In heel korte tijd werd de magische grens van 10.000 overschreden. Daarna liep de
snelheid merkbaar terug, toch hadden in februari 2017 reeds meer dan 14.000 mensen onze
petitie digitaal ondertekend en hadden we ook bijna 1.000 fysieke handtekeningen
ontvangen. Eind 2017 passeerde het totaal aantal handtekeningen ruimschoots de 16.000.
Op 19 januari heeft onze voorzitter in een korte toespraak onze zorgen en ons standpunt
over de boskap aan de gemeenteraad van Bergen NH gepresenteerd. Bij die gelegenheid zat
de publieke tribune vol met sympathisanten.
Begin februari werd nummer 1 van “Wij hebben de dennen nodig” bij Scorlewald gedrukt. Dit
nummer met een oplage van 300 stuks bestond uit 28 pagina’s, met als inhoud:
-

De geschiedenis van ons duingebied in het kort
Wat vindt Staatsbosbeheer zelf van het gebied
Drama voor de natuur: de duinbranden van 2009 t/m 2011, vrijwilligers bieden hulp aan
Het ‘Inrichtingsplan’ van Ten Haaf en Bakker van 2015
Het ‘Natura 2000 ontwerp beheerplan’ van 2016
Boskap? Heidevelden afgraven? De ware reden
Het belang van de stikstof-aanpak voor het duingebied
Staatsbosbeheer is maar vast begonnen met de uitvoering van haar plannen
Een plan voor een Natura 2000-gebied moet toch worden afgestemd met de omgeving?
Onze kritiek samengevat
Onze visie op de Schoorlse Duinen

Van deze brochure is in de rest van het jaar verschillende keren gebruik gemaakt, o.a. bij
vergaderingen en presentaties.
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Op 16 februari hebben wij tijdens het werkbezoek van de Provinciale Commissie Natuur
Landbouw en Milieu (NLM) met een flinke delegatie de bijeenkomst en de rondgang
bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst werd door onze vice-voorzitter een presentatie verzorgd
over de reeds in gang gezette omvorming van het duingebied, over onze kritiek en over onze
visie.
Op 20 februari zijn wij met een grote groep sympathisanten in een grote bus naar het
Provinciehuis in Haarlem gereden om vanaf de publieke tribune de behandeling mee te
maken van het Natura 2000 Beheerplan Schoorlse Duinen door de Commissie NLM. Bij die
gelegenheid hebben wij op feestelijke wijze ons pakket met ruim 13.000 handtekeningen aan
geboden aan de heer De Graaf, voorzitter van de Commissie NLM en aan de heer Tekin,
gedeputeerde voor o.a. Natuur, Milieu en Schiphol. De heer Tekin zei o.a. tegen ons en tegen
de aanwezige cameraploeg van “Hart van Nederland”, dat de doelen van de eerste
uitvoeringsfase van het Beheerplan overeind moeten blijven en dat dennen niet in het
gebied horen. Onze vice-voorzitter heeft voor de vergadering van de Commissie NLM gebruik
gemaakt van de geboden inspraakmogelijkheid om onze standpunten naar voren te brengen.
Op 27 februari, en nog een aantal keren daarna hebben wij overleg gevoerd met
gedeputeerde A. Tekin. Op 27 februari waren bij de vergadering ook vertegenwoordigers
uitgenodigd van de RvO en SBB. De bespreking ging met name over de uitspraak van dhr
Tekin op 20 februari. Hij herhaalde deze: “Fase 1 van het Beheerplan staat vast, jullie mogen
wel alternatieven aandragen, maar de doelen moeten worden gehaald”. Onze vraag welke
doelen worden bedoeld werd niet beantwoord, het antwoord zouden we later toegestuurd
krijgen. We kregen de toezegging van dhr Tekin dat wij mogen meepraten over invulling van
de fasen 2 en 3 van het Beheerplan.
Op 30 maart hebben we het Witte Kerkje gehuurd voor een aantal activiteiten rondom de
samen met “Project Zevenblad” georganiseerde kruidenwandelingen.
Het Kerkje werd ingericht met een bijzondere tentoonstelling van foto’s over het duingebied,
terwijl tegelijkertijd een doorlopende videopresentatie werd vertoond.
Spreker was drs. Hans Egberts met een interessante lezing over de historie van de Schoorlse
Duinen en de vele pogingen die in het verleden tevergeefs zijn ondernomen om het zand in
de Schoorlse Duinen vast te leggen. Pas ongeveer 150 jaar geleden werd succes geboekt toen
Staring begon met het planten van een mix van verschillende dennensoorten.
In totaal hebben ongeveer 120 mensen de tentoonstelling bezocht, de lezing bijgewoond en
deelgenomen aan de wandeling.
De stands die we in de zomer hebben gehuurd op de braderieën van Groet en van Schoorl
werden druk bezocht. We hebben vlaggen en posters laten drukken om de stands in te
richten en hadden drukwerk beschikbaar om uit te delen. Onze aanwezigheid bleek voor
veel mensen de eerste mogelijkheid om zich wat te verdiepen in de omvormingsplannen.
Veel mensen waren onthutst toen zij de ware omvang van deze omvormingsplannen
vernamen. Uit de gesprekken bleek hoe weinig nog bekend is bij de omwonenden.
We hebben in de verslagperiode diverse WOB-verzoeken verstuurd aan de Provincie, de
RVO, de gemeente Bergen NH en aan Staatsbosbeheer. De termijn voor de beantwoording
van een dergelijk verzoek is gesteld op 4 weken, maar een overheidsinstantie mag die
termijn verlengen als zij daar reden toe ziet. Daardoor kwamen sommige antwoorden soms
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pas maanden later bij ons binnen, maar in alle gevallen kregen wij keurig antwoord op onze
verzoeken.
Schriftelijke klachten zijn door ons ingediend bij de Provincie, de RVO en bij Staatsbosbeheer.
Met name omdat de verplichte samenspraak met omwonenden niet heeft plaats gevonden.
Die klachten zijn weliswaar beantwoord, maar hebben helaas (nog) niet geleid tot enige
aanpassing van de kapplannen.
Wij hebben zienswijzen ingediend op diverse gepubliceerde plannen met een directe of
indirecte invloed op de Schoorlse Duinen en/of het Noord-Hollands Duinreservaat. Tot onze
spijt zijn onze zienswijzen terzijde gelegd. Deels omdat het volgens de beoordelende
instantie de PAS betrof en er geen mogelijkheid bestaat tot inspraak, bezwaar of beroep bij
PAS-maatregelen.
Er is door ons één bezwaarschrift ingediend over het Natura 2000 Beheerplan voor het
Noord-Hollands Duinreservaat bij de afdeling Omgevingsrecht van het Gerechtshof in
Haarlem. Dit bezwaar loopt nog.
De Stichting heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord Holland Noord (RUDNHN) over de graafwerkzaamheden van SBB in de winter van
2016-2017. De RUD kwam pas toen het werk al grotendeels was uitgevoerd en kon niet
constateren dat de regels waren overtreden.
We hebben contact gelegd met diverse andere organisaties en met diverse deskundigen en
wetenschappers die zich bezig houden met de natuur in het Noord Hollandse kustgebied.
Diverse oud-medewerkers van SBB hebben contact met ons opgenomen en hun zorgen over
de kapplannen naar voren gebracht. Enkele van hen hebben zelfs in brieven aan
Staatsbosbeheer en aan de Provincie hun zorgen geuit.
We hebben diverse oriënterende bezoeken afgelegd in natuurgebieden waar eveneens
grootschalige omvorming plaats vindt, zoals in Groesbeek, Oost Voorne, Rheden, Ommen.
Op 1 augustus ontvingen wij bericht van de Belastingdienst, dat wij met ingang van 20
januari 2017 worden aangemerkt als ANBI, als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor ons
is dat een signaal dat we intern onze zaken goed op orde hebben. Voor onze gulle gevers en
donateurs betekent het dat hun giften fiscaal aftrekbaar zijn.
In september kwam nummer 2 uit van “Wij hebben de dennen nodig”, in een oplage van 300
stuks. In nummer van 20 pagina’s wordt informatie gegeven over de diverse omvormingen
die in de laatste jaren hebben plaatsgevonden in de Schoorlse Duinen. Daarbij is inmiddels
zoveel omgevormd, dat de doelen van Natura 2000 al lang zijn gerealiseerd. De vraag blijft
waarom overheid en SBB er zo op gebrand zijn om het Beheerplan uit te voeren en dus nog
veel meer om te vormen. Daarom wordt in dit nummer kritisch ingegaan op de vraag
waarom volgens de overheid bomen moeten worden gekapt voor het klimaat. Beschreven
wordt wat wordt verstaan onder witte en grijze duinen. De argumenten die we steeds horen
om de boomkap goed te praten worden één voor één gefileerd en tenslotte wordt de visie
van de Stichting verwoord.
19 oktober heeft onze voorzitter een inspraak-presentatie verzorgd voor de vergadering van
de Provinciale Commissie Natuur, Landbouw en Milieu.
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Op 15 november vond een informeel gesprek plaats met gedeputeerde Tekin. We kregen de
gelegenheid om aan te geven wat onze voornaamste bezwaren zijn tegen het gaan uitvoeren
van fase 1 van het Beheerplan. Daar was inmiddels al veel over gecorrespondeerd, maar het
was en goede gelegenheid om aan te geven dat:
- niet is voldaan aan de kernboodschap van Natura 2000 dat een Beheerplan moet
worden ontwikkeld in samenspraak met omwonenden,
- het ontwikkelen van het Beheerplan 7 jaar heeft geduurd en er in die tijd veel is
veranderd, zowel binnen het duingebied (o.a. de groten branden) als daarbuiten
(o.a. klimaat verdrag van Parijs),
- dat zo’n plan flexibel moet zijn, aangepast moet kunnen worden aan veranderde
omstandigheden,
- dat het gaat om grote ingrepen in de natuur, waarvan niemand de precieze
uitwerking weet, dat daarom uiterst voorzichtig moet worden gewerkt, dat stappen
omkeerbaar moeten zijn en goed moet worden gemonitord,
- dat doelstellingen, criteria voor succes, beginsituatie en de wijze van monitoren nog
niet goed zijn vastgelegd en dat een risicoanalyse ontbreekt,
- dat in dit duingebied, waar het zand bestaat uit fijne en gladde korrels, gemakkelijk
een kettingreactie kan ontstaan waardoor de beoogde zandverstuivingen hard
groeien en zich snel met de wind mee verplaatsen richting het binnenland.
Op de logische vraag “hoe dan wel?” stelden we dat een plan om te beginnen regelmatig
moet worden herzien, worden aangepast aan interne en externe ontwikkelingen. En dat
eventuele uitvoering zal moeten in kleine overzienbare stappen. Met van tevoren
vastgestelde criteria voor succes, een goede wijze van monitoren en een noodplan om de
veranderingen ongedaan te maken als niet aan de succes criteria wordt voldaan.
Gedeputeerde Tekin noemde dit “een prachtige brug om bij elkaar te komen”. Hij zou dit
snel bespreken met SBB en het resultaat met ons bespreken.
Op 8 december vond het vervolggesprek plaats met gedeputeerde Tekin. Dhr Tekin kwam
snel tot de kern door ons mede te delen dat met ons voorstel helaas niet kan en niet zal
worden verder gegaan. Door het indelen in kleinere stappen gaat het proces te lang duren,
wordt het duurder en moeten vaker grote machines het gebied in. Tegenwerpingen waren
niet meer aan de orde. Fase 1 van het Beheerplan zal worden uitgevoerd zoals gepland. Wel
mogen wij meedenken en meepraten met SBB over de precieze locaties en data van de
uitvoering.
Medio december werd onze krant “Dennenappèl” huis aan huis verspreid in Bergen, Schoorl
en Groet. Een informatief blad van 24 pagina’s in een oplage van 10.500 stuks. In de krant
wordt uit de doeken is gedaan, wat er volgens het Beheerplan in de Schoorlse Duinen gaat
veranderen, hoe de besluitvorming rond het Beheerplan is verlopen en dat er in de winter
van 2016-2017 bovenop het Beheerplan nog een heel ander veranderplan is uitgevoerd in
hetzelfde duingebied. Voor dit laatste plan gaf Gedeputeerde Staten een verklaring af dat het
niet vergunning plichtig was. Zonder enige vorm van democratische controle en zonder de
voor een Natura 2000 verplicht gestelde samenspraak met de omgeving, mocht dit plan
volgens Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd. Dit plan kreeg de misleidende ondertitel
“Herstel van heide en vochtige valleien na de branden van 2009, 2010 en 2011”.
We zagen op Facebook een paar negatieve reacties op onze krant staan, en er werd één eis
tot rectificatie over een artikel ingediend. Die eis werd overigens later ingetrokken. Gelukkig
kregen we veel meer positieve reacties. Zowel mondeling als schriftelijk werd enthousiast
gereageerd vanuit de bevolking. We zagen dat rond de jaarwisseling ook terug in een
toename van giften en donaties.
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3. Financieel verslag

De Stichting heeft het jaar 2017 financieel positief afgesloten. Weliswaar liepen de financiën niet
zoals was begroot, maar de begroting bleek veel te ambitieus te zijn. De menskracht en de middelen
ontbraken eenvoudig. Het Bestuur heeft kans gezien om ondanks de beperkte beschikbare
menskracht en de beperkte financiële middelen toch erg veel aan te pakken, zoals te lezen is in
Hoofdstuk 2.
De Stichting heeft geen grote donateurs- en sponsoracties gehouden. Dat is de belangrijkste
verklaring waarom de ontvangsten sterk achter liepen op de begroting. Daarnaast heeft de Stichting
zich gericht tot maar enkele mogelijke subsidieverleners. De ervaring met hen leerde dat het wellicht
beter is eerste een volledig boekjaar af te sluiten, zodat een jaarrekening kan worden toegevoegd
aan een subsidieaanvraag. Niet al onze projecten zullen subsidiabel zijn. Als voorbeeld willen we hier
het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Noord Holland noemen. Dit fonds wees onze
subsidieaanvraag helaas af. Gaf aan dat enkele van onze projecten volgens hen de indruk gaven
acties te zijn tegen overheidsbeleid en/of juridische procedures tegen de overheid. Dit type
projecten wordt niet door het Prins Bernhardfonds gesubsidieerd. Verder gaf het fonds ons aan, dat
een aantal van onze projecten volgens haar wel subsidiabel zou kunnen zijn. We zullen in een
komend boekjaar meer werk gaan maken van het benaderen van mogelijke subsidieverstrekkers.
De eerste uitgaven van de voormalige actiegroep en de Stichting zijn bekostigd uit voorschotten en
bijdragen van de deelnemers. De meeste voorschotten zijn in 2017 gelukkig omgezet in een gift,
maar niet allemaal. Op 31 december stond nog een terug te betalen bedrag open van € 1.598,16. In
de Staat van Baten en Lasten treft u dit bedrag onder Baten als de post “voorschotten nog te
verrekenen”. In de Balans staat het onder Passiva als “terug te betalen voorschotten”.
Later in het jaar heeft de Stichting van verschillende kanten donaties en giften ontvangen. Een deel
van de bijdragen is anoniem. Dat zijn merendeels kleine bedragen, gegeven en door onze vrijwilligers
ontvangen bij onze manifestaties, tijdens de braderieën, bij de informatieavonden en de
tentoonstellingen of bij de georganiseerde natuurwandelingen. Van een groot deel van de bijdragen
zijn de namen van de gulle gevers wel bekend. Een deel daarvan is contant ontvangen, maar het
merendeel ontvingen we op onze bankrekening. Niet alle toegezegde donaties werden in 2017
daadwerkelijk aan ons over gemaakt. Op 31 december stond nog een bedrag open van totaal €
2.165. Nagenoeg alles bleek begin februari wel ontvangen te zijn, maar op de Balans treft u de stand
van 31 december, onder Activa, als de post “reeds toegezegde donaties”.
Zoals gesteld, heeft het Bestuur er naar gestreefd om de uitgaven en de inkomsten op elkaar
afgestemd te houden. De uitgaven van de Stichting betroffen vooral kopieer- en drukwerk,
presentatiemateriaal en de huur van zaalruimte en stands. Daarnaast heeft de Stichting
griffierechten moeten betalen voor het bezwaar dat is ingediend bij de Rechtbank. De notaris heeft
een speciaal laag tarief gehanteerd voor het maken van onze oprichtingsakte, maar er moest wel een
deel van de normale notariskosten worden betaald.
Wij bedanken Aard en Nel voor de gastvrijheid die zij hebben geboden. Bijna alle vergaderingen van
de Stichting zijn bij hen thuis geweest, zij hebben steeds alle aanwezigen van koffie, thee en andere
versnaperingen voorzien. Wij hebben dit zichtbaar willen maken in de jaarrekening. Dat is gedaan
door enerzijds het veel te lage bedrag van € 150 onder Lasten te boeken als “vergadervoorzieningen”
en anderzijds bij Baten € 150 op te nemen als hun gift onder de post “donaties op naam”.
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Per saldo resteert een positief resultaat ver 2017 van € 382,65. Het Bestuur heeft besloten dit
resultaat aan de Reserve toe te voegen.
Op de volgende pagina ziet u de jaarrekening, zoals deze door vice-voorzitter Jan Engelbregt in
overleg met penningmeester Aard Mors en administratrice Nel van Rheenen is opgesteld. De
jaarrekening is opgemaakt op basis van de door Nel bijgehouden administratie en de door Nel en
Aard verstrekte informatie over de kas- en bankstand, de open staande tegoeden en de open
staande vorderingen.
De onderliggende boekstukken (rekeningen) zijn desgewenst ter inzage bij de penningmeester.
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 januari 2018 en vastgesteld door
het Bestuur op 7 februari 2018. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd.
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