Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
Wanneer: Donderdag 20 augustus 2020 te Hoogersmilde
Aanwezig: Henk Jumelet (provincie Drenthe), Jan Gorter (Natuurmonumenten), Bert Hummelen
(Staatsbosbeheer), Jan Schipper (gemeente Midden-Drenthe), Dick Dijkstra
(Recreatieschap Drenthe), Henk Doeven (gemeente Westerveld), Fimke Hijlkema (gemeente
Ooststellingwerf), Gerrie Hempen (gemeente De Wolden), Jan Bloemerts (LTO-Noord), Minne
Wiersma (Maatschappij van Weldadigheid), Catrien Scholten (secretaris, verslag),
Gasten: Gert-Jan Elzinga (adviseur), Eric de Gruijter (landschapsbeheer Drenthe), Jori Wolf Nationaal
Parken Bureau en SBB)
Afwezig: Douwe Hoogland (provincie Friesland), Sonja van der Meer (Het Drentse Landschap), Henk
van Hooft (voorzitter), Herman Odink (Waterschap DOD), Petra Ellens (Recron),

De stuurgroep heeft in 2016 de Ontwikkelagenda Regionaal Landschap Drents-Friese
Grensstreek vastgesteld. In dat kader is de afgelopen jaren gewerkt aan projecten in zowel de
Nationale Parken DFW en DV als ook in de daaromheen liggende gebieden.
De rijkssubsidieregeling biedt nu kansen om de financiering van deze projecten te vergroten
(50% subsidie). Daarom is een aanvraag in voorbereiding die uiterlijk 8 september wordt
ingediend. Hierover zijn vragen gesteld door wethouder Henk Doeven van de gemeente
Westerveld. De stuurgroep heeft deze vragen besproken met de volgende conclusies:
Vraag
1. Waarom
wordt
ingediend?

deze

Antwoord
aanvraag De aanvraag biedt met 50% rijksgeld
financiering voor een impuls landschap,
toerisme en educatie

2. Betekent het doen van deze aanvraag Nee
dat de grenzen van het NP worden
opgerekt
3. Betekent het doen van deze aanvraag
dat er beperkingen komen voor het
tussengebied?

Nee

4. Betekent het doen van deze aanvraag
dat de gemeenten op wat voor wijze dan
ook beperkt worden in hun
bevoegdheden of besluitvorming?

Nee

5. Wat is de rol van de gemeenten?

De gemeenten gaan over de besluitvorming
van ruimtelijke plannen. De stuurgroep is
een afstemmingsgroep tussen gemeenten
en overige partners

De Stuurgroep kan op hoofdlijnen instemmen met de aanvraag, de omvang wordt nog
beperkt. Tot 26 augustus kunnen tekstopmerkingen toegestuurd worden aan de secretaris.

