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Aanwezig: Homme Geertsma, Klaas Smidt (gem Westerveld), Hans Welle (gem
Ooststellingwerf), Raymond Beerendonk (Recron), Erwin van Liemd (Het Drentse
Landschap), Bert Hummelen (Staatsbosbeheer), Gert Jan Bent (gemeente
Midden_Drenthe), Koos Flinkert (LTO-Noord; Drenthe), Jan ten Kate (gemeente De
Wolden), Hans Peereboom (Waterschap Drents-Overijsselse Delta), Henk van Hooft
(voorzitter), Catrien Scholten (secretaris)
Gast: Jori wolf (Staatsbosbeheer, projectleider SER)
Met kennisgeving afwezig: Wilfred Alblas (natuurmonumenten), Henk Jumelet (Provincie
Drenthe), Johannes Kramer (provincie Fryslân), Jan Mensink (Maatschappij van
Weldadigheid), Rik Eekman Rooda (Drents particulier grondbezit), Dick Dijkstra
(Recreatieschap)
Opening
Henk van Hooft heet iedereen welkom.
Bidbook
Voor de zomer spraken we over de vraag of we een bidbook willen indienen voor de
prijsvraag Mooiste natuurgebied van Nederland. Belangrijk element in de discussie was de
uitkomst van het onderzoek van de Wageningen Universiteit dat je een groter gebied kunt
meenemen in samenwerking met Weerribben-Wieden. In de zomer volgenden we twee
lijnen. De eerste lijn was het uitwerken van de tekst zoals die nu voorligt en gesprekken met
verschillende van u. Tweede lijn zijn gesprekken met kernteam Weerribben-Wieden
geweest. Dit heeft geleid tot de tekst in het bidbook dat we de samenwerking verder gaan
onderzoeken.
Deze week heeft nog een herschrijving van de tekst plaatsgehad door een tekstschrijver. De
bijlagen waren eerder meegezonden. De samenvattende tekst van het grotere gebied is een
van de bijlagen, waar niets aan is veranderd.
Vraag: staat beleidsmatig nu in het bidbook wat we over willen brengen en
als we dat (al of niet met wijzigingen) akkoord vinden, kunnen we het dan insturen?
Henk van Hooft vraagt aanwezigen om te reageren.
Homme Geertsma trapt af. Westerveld heeft geen opmerkingen over de tekst. Mooi dat
advies tot herschrijven is overgenomen. Ondanks bedenkingen vooraf en methode van
prijsvraag, is de gemeente blij met de energie die dit oplevert. De gemeente Westerveld zou
dan ook graag, ongeacht of we de prijsvraag winnen, verder gaan met dit proces en
samenwerking richting Weerribben-Wieden. De gemeente wil alle partijen aan tafel vragen
om niet alleen in te stemmen met het bidbook voor nu, maar ook commitment te geven aan
het vervolgproces. Samen stappen zetten en elkaar ook het succes te gunnen. We moeten
samen zowel ecologische kwaliteit, als toeristische kwaliteit op orde brengen. En niet in de
laatste plaats onze inwoners meenemen.

Hans Welle ondersteunt het pleidooi. Hij heeft nog wel een bijzondere positie vanuit de
provincie Fryslân en ook zorgen over betrokkenheid van Fryslân in dit hele proces.
Bert Hummelen ondersteunt ook het bidbook. Staatsbosbeheer vind het nog wel jammer dat
de samenwerking met Weerribben Wieden nog niet zover is dat we samen 1 bidbook in
konden dienen. En ook de opmerking van de provincie over grenzen, ziet hij als beperking.
Raymond Beerendonk benadrukt dat dit bidbook en de verkiezing een kans is voor de
recreatiesector om het verhaal te vertellen en aantrekkelijker te zijn voor toeristen. Wel geeft
hij aan dat hij bij het lezen van deze tekst nog niet direct een vakantie zou boeken
(ambtelijke taal)
Gert Jan Bent geeft aan dat de gemeente Midden-Drenthe aan de rand van het gebied ligt.
Hij stemt in met het bidbook en onderstreept de wens tot samenwerking en voortgang in het
proces.
Klaas Smidt benadrukt dat alle aspecten van belang zijn. Daarbij wijst hij met name op de
aandacht en ruimte voor economische ontwikkeling.
Koos Flinkert stelt dat ook de LTO tevreden is met de (weinige) tekst die er over het landelijk
gebied staat.
Jan ten Kate sluit zich aan bij de opmerkingen van Westerveld. Hij geeft aan dat we ons
zonodig door professionals in communicatie moeten laten bijstaan.
Hans Peereboom laat weten dat hij het bidbook kan ondersteunen, maar dat hij dit voor 15
september niet meer voor kan leggen aan het DB van het waterschap. Hij stemt dus in onder
voorbehoud dat het AB dat in de eerst volgende vergadering ook zal doen. Hij benadrukt
verder dat hij de bijlagen als levend document ziet en dat meedoen niet betekent dat de
bijlagen als “resultaatcontract” moet worden vastgelegd.
Erwin van Liempd kan ook instemmen met het bidbook
Henk van Hooft concludeert dat iedereen in kan stemmen met de tekst van het bidbook en
bijlagen zoals dat nu voorligt. Hij stelt vast dat er unaniem draagvlak is voor deelname aan
de verkiezing en dat we vooral het samen optrekken als meerwaarde zien van dit proces.
De vraag doet zich voor hoe we ons nu in communicatieve zin gaan voorbereiden op de
publieksverkiezing. Via de werkgroep Communicatie, Educatie en Marketing zal dit worden
opgepakt. We betrekken daarbij ook de marketing en communicatiemensen en zo nodig
moeten we niet nalaten een bureau in te huren.
Soorteneffectrapportage
Jori Wolf geeft een toelichting op de stand van zaken en de uitkomsten bewonersonderzoek
op hoofdlijnen.
Dilemma is de vraag of we nu de resultaten van het bewonersonderzoek moeten
terugkoppelen aan de bewoners, of dat we daarmee zouden moeten wachten tot de hele
SER is afgerond. Oorspronkelijk was gedacht dat we de SER in september gereed zouden
hebben. Nu wordt dat november/december. Zo lang wachten met uitkomsten
bewonersonderzoek zou argwaan kunnen wekken. Anderzijds willen we de onafhankelijkheid
van de SER niet beïnvloeden door vroegtijdig één deelonderzoek eruit te lichten.
De meerderheid van de stuurgroep is voor openheid, maar wel in balans. De voorliggende
tekst zal zo mogelijk nog verder ingekort worden en als persbericht uitgaan. Wel moet ook

duidelijk gemaakt worden waarom we nu nog niet uitgebreid in willen gaan op de resultaten.
Daarbij ook erkenning geven aan juist de tegenstanders; zorgvuldig en gedegen onderzoek
doen naar de bezwaren.
Rondvraag
Homme Geertsma vraagt of we de ambities van het bidbook waar kunnen maken met de
huidige mensen? Catrien Scholten antwoordt dat dit niet kan. Bij commitment hoort ook dat
alle organisaties mensen vrij maken om samen te werken aan de ambitie
Sluiting

