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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 
De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 
  
Haarlem, 10 december 2014 
Onderwerp: Gronden Vafamil terrein in Overveen 
  
Geachte heer Remkes, 
  
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
  
Inleiding 
Op 4 november 2014 maakte de Provincie in een persbericht bekend dat het eigenaar wordt 
van 2200 voetbalvelden. Met deze 1500 ha grond gaat de Provincie natuur realiseren. De 
Provincie heeft deze grond van het Rijk gekocht. Gronden die buiten de begrenzing van het 
Nationaal Natuur Netwerk (NNN) liggen, worden verkocht met het doel daarvoor grond 
binnen het NNN aan te kopen om natuur te realiseren. 
  
Een stuk grond dat daar niet bij zit is het Vafamil terrein in Overveen, in het verleden 
eigendom van Defensie. Het terrein ligt in EHS/NNN en Natura2000 en is omringd door het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) ten westen van de dorpenzone van Overveen. 
Het terrein is van 1 april tot 1 oktober in gebruik als natuurcamping.. 
Het terrein is onlangs - volgens informatie uit het Haarlems Dagblad 28 oktober 2014 - door 
de Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf te koop aangeboden aan de Provincie. De 
Provincie heeft dit aanbod afgeslagen omdat zij de waarborging van de natuur voldoende 
verankerd zien in de regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
  
De gemeenteraad van Bloemendaal is het hier klaarblijkelijk niet mee eens. Op 30 oktober 
heeft zij een motie aanvaard, waarin ze de natuurbestemming van dit terrein benadrukt. Link: 
https://bloemendaal.d66.nl/publicaties/motie-vafamil-terrein/ 
Door D66 en GroenLinks zijn aan het college van Bloemendaal aanvullende schriftelijke 
vragen gesteld. 
 
Ook D66 Noord-Holland heeft hierover een aantal vragen: 
1) Is het juist dat de gronden van defensie te koop zijn aangeboden aan de Provincie 

Noord-Holland? Om hoeveel ha gaat het? Welke vraagprijs gaat het om. 
2) Is het juist dat GS de aankoop van dit terrein niet wil overwegen omdat de bestemming 

de natuurwaarde al veilig stelt (zoals vermeld in het HD)? Zijn er nog meer redenen? 

3) Is het juist dat dit terrein een “enclave” is omringd door terrein dat al in eigendom is van 

de Provincie? Zo ja, waarom is dit geen reden geweest tot aankoop van het terrein? 
4) Indien het terrein geen eigendom is van de Provincie, maar van PWN: Heeft het college 

met PWN overlegd over de eventuele aankoop van dit terrein ter aanvulling van het 
NPZK? PWN exploiteert al meer duincampings in dit gebied. Is overwogen om ook deze 
camping hierbij te voegen? 
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Het terrein heeft momenteel volgens bestemming de functie natuur/verblijfsrecreatie 3. 
Bouwvlakken en bebouwing worden bij deze bestemming niet op de plankaart 
aangegeven. Bekend is dat er op het terrein een bedrijfswoning, een sanitairblok, een 
kantine, parkeerplaatsen, een voetbalveld, een tennisbaan en een jeu de boulesveld 
aanwezig zijn. De bestemming staat bebouwing toe tot maximaal 600m2. 
Bij verblijfsrecreatie 3 bedraagt het totaal bebouwd grondoppervlak maximaal 600m2. 
Gebouwen voor ondersteunende horeca, detailhandel, recreatieruimte, receptie en 
kantoren mogen daarvan niet meer dan 300 m2 innemen. Bouwhoogte maximaal 5 
meter. 

5) Is het college ervan op de hoogte dat het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf van plan 
is om het terrein binnenkort aan particulieren aan te bieden?  
a) Zet u dan kansen voor deze camping in het licht van de marktontwikkelingen in de 

recreatiemarkt (minder campingbezoek)? Acht u de kans dan niet groot, dat dit 
gebied gaat verrommelen? 

b) Zo nee, weet u dan wat de plannen zijn van het Rijksvastgoed en 
Ontwikkelingsbedrijf met dit terrein? Welke plannen zijn er? 

c) Als een particulier de grond verwerft heeft deze de mogelijkheid om andere 
activiteiten dan een natuurcamping te starten, die ook onder verblijfsrecreatie 3 
vallen. Dat kunnen ook jaarrond meer verkeersaantrekkende activiteiten zijn dan de 
huidige. Bent u het met ons eens dat dat op deze plek midden in het Nationaal Park 
niet wenselijk is? 

6) Bij aankoop van dit terrein door de Provincie zou de dubbelbestemming gewijzigd 
kunnen worden in natuur en de natuurwaarden hierdoor zeker gesteld. Hecht het college 
met ons ook grote waarde aan een sluitende bescherming van de natuurwaarden van dit 
terrein midden in het Nationaal Park? 

7) Zou het college overwegen deze grond aan te kopen als er fondsen vrijkomen uit 
verkoop van grond buiten NNN zoals in inleiding vermeld? Zo nee, waarom niet? 

 
Hein Struben en Ilse Zaal 
Statenleden voor D66 Noord-Holland 


