Verslag Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek d.d. 14 maart 2016
Aanwezig:
De heren H. Perenboom, R. Beerendonk, W. Alblas, GJ. Bent, K. Flinkert, J. Ten Kate, E. v.d. Bilt, W. Eurlings, D.
Dijkstra, H. Geertsma, K. Smidt, B. Hummelen, H. v. Hooft, H. Jumelet en de dames C. Scholten en A. Molanus
Afmeldingen: De heren Welle en Eelkman Rooda
1.
Opening en welkom
De heer Van Hooft opent de vergadering en heet de heren H. Pereboom en de heer W. Eurlings van harte
welkom.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen:
•
Er is een gesprek geweest met het LTO over informatieverschaffing ontwikkeling groot wild in DFW. Dit
is uitvoering besproken en er zijn werkafspraken voor de toekomst gemaakt.
•
Er is een bestuurlijk overleg (brainstorm wethouders en dhr Van Hooft) geweest over het Drents-Friese
Wold en Dwingelderveld over vervolg en invulling van de bijeenkomst op 3 november in Ruinen over
Recreatieve voorzieningen.
3.

Verslag van 19 november 2015
(bijlage 3.1)
•

•

•

W. Alblas vraagt naar de opmerking van de heer Geertsema over windmolens in de natuur. H.
Geertsema: Er is een overleg geweest met gedeputeerde Stelpstra over de energievisie. De gemeente
Westerveld is vanuit duurzaamheid en kleinschalige energie geïnteresseerd en ondersteunt deze visie.
In het buitengebied zou kleinschalige windenergie volgens de gemeente best kunnen.
Onderzoek van de WUR: 18 maart komen de studenten in Darp aan en ze hebben tot juni de tijd om
vanuit landschapsecologie het gebied te verkennen en hierop een visie te ontwikkelen. De heer
Hummelen zal 18 maart een presentatie geven. Aanmelden voor de bijeenkomst is nog mogelijk
Hierna wordt het verslag vastgesteld.

4.

Stand van zaken Bestuurscommissies Oude Willem en Dwingelderveld
De heer Eurlings geeft een toelichting.
Dwingelderveld:
•
Doelstelling is gehaald en er wordt gewerkt aan een alternatief voor Spier-Moraine
•
Geluidswal Spier wordt nog gerealiseerd, mar buiten project om
Oude Willem:
•
Effecten nog ongewis
•
Wachten op uitkomst SER, deze zijn van invloed op inrichting gebied
•
Verkoopbesluit over boerderij uitgesteld tot 1 oktober. SBB overweegt om deze boerderij te
gaan gebruiken voor beleving groot wild etc. Niet alleen met een commerciële horeca functie
maar ook als servicepunt. De heer Beerendonk geeft aan dat er vanuit de ondernemers in het
gebied ook veel belangstelling is. Niet iets concurrerends maar een gezamenlijk belang. De
heer Jumelet geeft aan dat er tot 1 oktober niets gebeurt. Eerst wachten op de SER (na de
zomer) daarna duidelijkheid over woonhuisfunctie of publieke functie.
•
Er is een overleg tussen Vitens, Provincie Drenthe en Friesland over de
grondwateronttrekkingscapaciteit

5.

Programma Natuurlijk Platteland
Dit is een concept programma en is behandeld in de CLG. De CLG heeft hierover ook geadviseerd.
•
Bedrag voor dorpsinitiatieven ligt op € 50.000,- per jaar per gemeente voor 3 jaar
•
Uitvoering opgaves uit N2000/PAS/EHS zijn nog niet georganiseerd. De verkennende
gesprekken zijn geweest. Er wordt gefaseerd gewerkt, maar lastig om keuzes te maken. Er

•

6.

wordt per gebied gekeken waar afspraken onder vallen en in welke bestuurscommissies of
werkgroepen besluiten genomen moeten worden.
Volgende keer weer op de agenda met meer concrete plannen en welke verantwoordelijkheid
krijgt de stuurgroep

Ontwikkelagenda Regionaal Landschap

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 3 november bijeenkomst en de rapportage van bureau Wing, zijn er
actielijnen opgesteld waar we op korte termijn mee aan de slag willen. Ambtelijk zijn deze besproken. De vraag is
of iedereen hiermee akkoord is
•
K. Smidt: op doelenniveau is de gemeente Westerveld het hiermee eens. Wel is er een aarzeling. Het
gaat over onze buurt, onze mensen etc. en we zien de meerwaarde er niet van in dat er weer iemand
zich ermee gaat bemoeien. Het gevoel dat we een stuk autonomie weggeven door het hele gebied
Nationale Park te noemen
•
J. en Kate: we hebben er geen behoefte aan dat men zich gaat bemoeien met de ontwikkeling van het
tussengebied. Extra beslislaag niet handig.
•
K. Flinkert: ga om de tafel met de mensen uit de sector (landbouw)
•
B. Hummelen: waarom wel allemaal spreken over natuur, maar niet over tussenliggend gebied? Wat is
de toegevoegde waarde van dit podium als we niet over het geheel spreken. Wat is de drijfveer van dit
overleg op dit niveau?
•
W. Alblas: verrast door deze inbreng. Zorg dat je elkaar vindt in de uitvoering
•
E. v.d. Bilt: begrijpt gevoel autonomie wel. Mist bepaalde zaken (Doldersum) Robuuste natuur - geen rol
voor landschapsbeheer en tbo's. Onderwerp breder aanvliegen.
Wat betreft Uffelte Ruinen zouden we op adem komen voordat we verder zouden gaan. Verstandig om
nu van meet af aan alle partijen te betrekken (dus ook LTO + TBO's)
•
GJ. Bent: gaat om autonomie van de dorpen - wie bepaalt nu uiteindelijk wat er gebeurt in de dorpen.
Zorgen voor draagvlak.
•
H. Pereboom: hoe kan het dat het per provincie (Drenthe-Overijssel) zo verschilt? Kijk eens bij elkaar
•
H. Jumelet: winst ligt in gezamenlijke aanpak. Deze visie gaat meer over het proces. Nadenken over hoe
we dit verder brengen
•
R. Beerendonk: 1. In de visie staat dat er te weinig ondernemers boven het maaiveld uitsteken. Dit beeld
wil hij bestrijden/nuanceren. Ondernemers willen wel, maar het wordt het erg moeilijk gemaakt (Als je
iets wilt gaat je kop er bijna af)
2. In de visie staat dorp als poort bezoekerscentra, maar op de Kempen worden veel poorten door
ondernemers opgepakt. Hij mist een ondernemersplan hierin
•
W. Eurlings: onderschrijft mening ondernemers. Advies: stimuleren van creatief omgaan met cijfers minder laten remmen door detailregelingen. Hij mist dat ook in Oude Willem. Ook hier is ingestoken
vanuit regeltjes.
•
B. Hummelen: overtuigingen/aannames en meningen overboord - het is niet of/of maar zo mis je sturing
op een groter gebied
•
H. van Hooft: Gemeenten besluiten over bewoners. Meerwaarde van schaalvergroting benutten en
rekening houden met de kanttekeningen. Vraag is of de meerwaarde van het programma wordt gezien?
•
W. Alblas: waar het geregeld kan worden in een dorp of door een boswachter prima, maar dit overleg is
in het leven geroepen boven individuele bewoner/TBO etc. Voeg doelen en taken in het stuk toe. Het
gaat om gebieds- en gemeente overstijgende zaken en die boodschap willen we uitdragen
•
K. Smidt : ziet voordeel van 1 NP niet het zijn al sterke merken geworden. Aarzeling zit bij krachtige
stuurgroep die ....
•
B. Hummelen: alle triggerende zaken leiden ons af van onze ambitie - die zaken uit het stuk laten. Het
nog niet hebben over rol en invulling. Dat waar we het over eens zijn laten staan
•
C. Scholten: Het gaat voornamelijk om zaken waar je elkaar kunt versterken. We zullen de notitie
bekijken en opmerkingen meenemen.
Toezegging: Komt in juni terug in dit overleg. Dan is uitgewerkt hoe de rolverdeling en gezamenlijke
opgaven eruitzien en zich verhouden tot afzonderlijke opgaven en verantwoordelijkheden.

Bestedingenplan 2016
Budgetverdeling (bijlage 7.5) en Projectvoorstellen (7.1 t/m 7.4)
•
B. Hummelen: Ruiter en menroutes laten staan. Pas beslissen als het advies van de SER er is. Kijken
wat past bij het toekomstbeeld (stiltegebied) en daarna pas beslissen over ruiter en men routes.
•
H. Geertsema: er worden paden afgesloten- wat is de beginsituatie?
•
D. Dijkstra: er wordt niets nieuws gemaakt, maar we organiseren het beter. Overleg plannen met SBB,
ondernemers en Recreatieschap.
•
B. Hummelen: wil duidelijkheid over het beeld wat een ieder heeft bij het Drents-Friese Wold. Hij stelt
voor om in een ander verband het hier met elkaar over te hebben
Besluit: Even blokkade op het budget voor ruiter en menroutes tot er overeenstemming is tussen
initiatiefnemers en terreineigenaar. Andere projecten bestedingenplan zijn akkoord
8.

Ingekomen stukken - akkoord

9.
•

10.

Mededelingen
17 maart Festival Nationale Parken van Wereldklasse, Den Haag (bijlage 9.1 concept deal versie 26 feb
met opmerkingen SNP). Aanmelden kan nog. Er gaat getekend worden. De belemmeringen zijn uit de
weg en het stuk is op wezenlijke punten aangepast.

Rondvraag en sluiting
C. Scholten: Voor de theatervoorstelling De Kudde in het Dwingelderveld, nodigen we u uit voor de tryout op 1 september. Allen willen een kaart ontvangen (bij verhindering graag doorgeven aan iemand
anders, omdat voor de try-out wel voldoende mensen nodig zijn). Voor de overige voorstellingen (2-10
september) kunt u kaarten kopen
•
H. van Hooft: Vroeger was de vergadering van het Overlegorgaan openbaar. In het kader van het
draagvlak overwegen om dit ook nu weer te gaan doen.
Besluit: mail naar stuurgroepleden met deze vraag , bij geen belemmering bijeenkomsten van de
Stuurgroep openbaar

•

De heer Van Hooft sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

