Beleidsplan Stichting Duinbehoud
2017
Doelstelling
Duinbehoud behartigt het natuurbelang en het belang van de mensen die op een duurzame manier
van de natuur, rust en ruimte in de duinen willen genieten. Daartoe bevorderen we het behoud en
herstel van kenmerkende natuurwaarden voor de duinen. Bovendien bevorderen we de integratie
van verschillende (gebruiks)functies die de duinen vervullen op voorwaarde dat de natuurlijke
kwaliteiten van de duinen behouden blijven of toenemen.

Werkwijze
We overleggen met beheerders, gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid, om
ervoor te zorgen dat zij de belangen van natuur in de duinen en de mensen die ervan willen genieten
niet uit het oog verliezen. We geven er de voorkeur aan om vroeg bij de ontwikkeling van plannen
betrokken te zijn, zodat de belangen waar we voor staan nog goed ingepast kunnen worden. Dit
draagt ook bij aan de uitvoerbaarheid van de plannen.
Ook werken we nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties om onze doelstelling te
behalen.
De inzet van Duinbehoud is altijd om in overleg en op basis van lokale kennis van zowel de natuur in
de duinen als de wetgeving haar doelen te behalen. In het uiterste geval kan Duinbehoud beslissen
om zaken te laten toetsen door de rechter of de Raad van State. Dit doen we alleen, als uit eerder
overleg een onbevredigend antwoord is gekomen dat naar verwachting niet door de rechter zal
worden gesteund.
Verder informeren we een breed publiek over de waarden en bedreigingen van de duinen: via onze
website en facebook, het tijdschrift DUIN en door middel van excursies en lezingen. Daarbij is het
primair onze bedoeling om te laten zien hoe uniek en mooi de duinen zijn en wat er allemaal te
beleven is. We gaan ervan uit dat veel mensen daardoor gaan inzien dat de duinen het beschermen
en beheren waard zijn.

Organisatie en financiering
Stichting Duinbehoud heeft een zeer beperkte professionele staf en werkt met een kader van ca. 45
vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Op deze wijze kunnen we onze inkomsten efficiënt inzetten
voor het nastreven van onze doelstelling. In 2017 willen we ons vrijwilligersnetwerk verder
uitbreiden en versterken. Uit de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat we voor het realiseren van
al onze ambities ook de professionele staf beperkt uit moeten breiden. Daarvoor wordt aanvullende
financiering gezocht.
In 2017 verwacht Stichting Duinbehoud de volgende inkomsten:
Inkomsten uit donaties:

€ 28.500

Inkomsten uit sponsoring:

€ 25.000

Inkomsten uit projecten:

€ 34.000

Diverse baten en rente:

€

Totaal:

`

400

€ 87.900

In 2017 verwacht Stichting Duinbehoud de volgende uitgaven:
Personeel:

€ 49.000

Productie tijdschrift DUIN:

€ 18.500

Kantoorhuur/verzekeringen etc:

€ 17.200

Onvoorzien:

€ 2.500

Totaal:

€ 87.200

De financiële reserve is ca.

€ 76.000

Ten behoeve van de uitbreiding van de staf zal Duinbehoud streven naar het verwerven van
projectfinanciering voor projecten die passen binnen haar doelstellingen en ambities. Tevens zal
gezocht worden naar aanvullende sponsoring.

Speerpunten
1.

Aanpak vergrassing en verstruiking

Het van nature soortenrijke open duinlandschap groeit dicht met grassen en struiken waardoor
kenmerkende soorten planten en dieren bedreigd worden. Oorzaken zijn:
-

Toevoer van plantenvoedingsstoffen als gevolg van luchtverontreiniging
Gebrek aan natuurlijke dynamiek
De vermindering van begrazing en gegraaf door konijnen, als gevolg van konijnenziekten

Stichting Duinbehoud bevordert het herstel van natuurlijke dynamiek in de duinen, kaart het stikstof
probleem aan bij de verantwoordelijke overheden en het bedrijfsleven en denkt mee met
natuurbeheerders over de oplossing van het probleem van de vermindering van begrazing en gegraaf
door konijnen.
2.

Bescherming van het natuurlijke duinlandschap

Hoewel het overgrote deel van de Nederlandse duingebieden een wettelijk beschermde status
genieten blijft waakzaamheid geboden. Sluipenderwijs kunnen aantastingen van de natuurwaarden

ontstaan. Toenemende en intensiverende recreatie, en de infrastructuur die daarvoor wordt
aangelegd, kan het aantal hectaren natuur of de kwaliteit van de natuur toch nog verder aantasten.
Ook worden de mazen van de wet regelmatig opgezocht door overheden en ondernemers en
spannen overheden zich voortdurend in om de regelgeving maximaal op te rekken ten gunste van
economische ontwikkelingen en ten koste van natuurwaarden. Duinbehoud blijft hier alert op, zorgt
voor tegenwicht in de politieke besluitvorming, kaart de voor de natuur nadelige praktijken aan en
procedeert desnoods bij de Rechtbank of de Raad van State om op te komen voor het natuurbelang
en het belang van de mensen die de natuur in de duinen blijvend willen beleven.
3.

Inbreng in planvorming

Door vroegtijdig bij de planvorming voor duingebieden en aangrenzende gebieden betrokken te zijn
en onze visie daarbij in te brengen, streven we ernaar om het natuurlijk milieu van de duinen te
verankeren in de plannen. Daarmee kan ook de haalbaarheid van die plannen worden vergroot.
4.

Bijdrage aan kwaliteit vergunningverlening en handhaving

Door zienswijzen te geven op vergunningaanvragen en ontwerpvergunningen, streven we naar een
betere bescherming van de natuurwaarden in de duinen. Daarmee dragen we tevens bij aan een
goede kwaliteit van de vergunningverlening. Onze duinconsulenten bevinden zich veel in de duinen.
Zij kunnen overtredingen van regels melden aan handhavers en daarmee bijdragen aan een goede
handhaving van de natuurwetgeving.
5.

Publieke aandacht voor de duinen

Duinbehoud wil in haar communicatie met een breed publiek laten zien dat de duinen het beleven
waard zijn, dat de natuurwaarden in de duinen nog steeds in kwantiteit en kwaliteit achteruitgaan en
dat er mogelijkheden zijn om daar wat aan te doen.

