Concept verslag Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
Maandag 20 september 2021 | Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Ruinen
Aanwezig: Henk van Hooft, Catrien Scholten, Dick Dijkstra, Gerrie Hempen, Hans Westra van Holthe,
Arjan Smid, Marian Jager, Minne Wiersma, Jan Gorter, Henk Jumelet, Douwe Hoogland, Elaine
Sapulete (verslag)
Afwezig: Herman Odink, Bert Hummelen, Petra Ellens, Jan Schipper, Sonja van der Meer en Henk
Doeven
Gast: Roland Kip

1. Opening en welkom
Henk van Hooft is wat later en Marian Jager neemt tot die tijd het voorzitterschap over.
2. Vaststellen agenda
Agenda ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vergadering Stuurgroep 25 juni 2021
Aandachtspunt, opmerking pagina 5:
- Het gaat er met name om dat de veldwerkers letten op het dode hout in de bomen.
4. Advies uitwerking burgerbetrokkenheid
Catrien Scholten: De adviezen spreken voor zich maar Bert heeft er nog wel even op
gereageerd.*Catrien leest de annotatie van Bert Hummelen voor aan de leden van Stuurgroep.
Marian Jager:. Over aanbeveling 1 en 2 zijn geen opmerkingen; het advies en het voorstel nemen we
over.
Gerrie Hempen: Heeft een opmerking over aanbeveling 3. Het is mij niet helemaal duidelijk wat wij nu
precies gaan doen. Wordt er nu ook zo’n plek ingericht?
Minne Wiersma: Eigenlijk zou ik achter dit punt een actie willen hebben met een naam erachter.
Catrien Scholten: Het idee is om te gaan beginnen met werving en zichtbaar maken welke activiteiten
wij hebben.
Dick Dijkstra: Wij als recreatieschap hebben nu al zo’n 70/80 vrijwilligers aan ons gebonden. De
vrijwilligers voelen zich echt vrijwilliger van het recreatieschap. Zij willen ergens bij horen.
Catrien Scholten: Het gaat bij het werven vooral om zichtbaar maken waar vacatures zijn en waar
mensen terecht kunnen als ze iets willen doen.
Marian Jager: Welke actiehouder zouden wij hier achter kunnen zetten?
Catrien Scholten: Zo concreet is dit nog niet afgesproken. Ik leg het terug in de ambtelijke werkgroep.
Gerrie Hempen: Aanbeveling 4 is een goede aanbeveling. Maar ik zou wel een koppeling maken met
de aanbeveling die er na komt. Moet je je bij scholing alleen richten op vrijwilligers of juist ook andere
mensen bij de cursussen betrekken?
Catrien Scholten: IVN heeft coördinatie op educatie, maar verschillende organisaties verzorgen
cursussen. Zowel voor vrijwilligers, als algemene cursussen over planten, dieren en landschap. IVN
wordt gevraagd uit te zoeken waar hebben wij meerwaarde en waar kunnen wij elkaar gebruik maken.
Het gaat om de coördinatie.
Marian Jager: Aanbeveling 5, gebruik maken van social media met een voorstel.
Catrien Scholten: Willen wij dit serieus oppakken dan hebben wij daar expertise op nodig. Misschien
moeten wij dat in een projectvorm gieten om dat verder te verkennen.

Marian Jager: Zullen wij afspreken dat de aanbeveling een uitdaging is maar dat wij er wel wat mee
willen. Het is een onderwerp wat de nodige aandacht vraagt.
Henk van Hooft: Ik zou hier geen twee jaar mee wachten. Vanzelf komt er namelijk geen nieuwe kennis
beschikbaar en het zijn een paar vragen. Heeft het toegevoegde waarde? Moet je een keuze voor een
van die kanalen maken? Hoe ga je dat inpassen in het totaal? Maar zet je dan de toegevoegde waarde
op in?
Dick Dijkstra: Kan Marketing Drenthe hier iets voor betekenen?
Marian Jager: Goede suggestie om aan te haken bij bestaande organisaties die dit ook al doen. In het
belang van betrokken worden bij verdere uitwerking en dat het in ieder geval wel een item is wat
aandacht nodig heeft. Zo nodig in een projectvorm en als er een budget voor nodig is dan moet het
zichtbaar worden gemaakt in de begroting.
Henk Jumelet: Als je het doet dan moet je het goed doen. En anders moet je er niet aan gaan beginnen.
Marian Jager: De signalen zijn helder. Het wordt in het verslag opgenomen en in de verdere
uitwerkingen door de ambtelijke werkgroep opgepakt..
5. Landschapsbiografie en vervolg landschapsvisie
Henk van Hooft: In de vorige vergadering hebben wij de tekst van de biografie vastgesteld met elkaar.
Hier gaat het over het vervolgtraject. Daarvoor is een brochure gemaakt voor de mensen om een indruk
te krijgen wat er in de landschapsbiografie staat. Technische opmerkingen graag schriftelijk reageren
bij Catrien. Als er inhoudelijk opmerkingen zijn over de brochure dan is het goed om het even op tafel
te leggen.
Gerrie Hempen: Wat is het doel, wie willen wij hiermee bereiken?
Henk van Hooft: We willen kenbaar maken dat de biografie er ligt en vervolgens met inwoners in gesprek
over de landschapsvisie. Wij hebben een brief klaarliggen aan de raden, met aanbod hierover in gesprek
te willen. Daarnaast willen wij een Webinar organiseren om de mensen bij dit onderwerp te betrekken.
De landschapsbiografie is een feitelijke vastlegging daar gaan we niet breed meer over discussiëren.
Maar het is goed denkbaar dat het stuk in combinatie met de landschapsvisie, suggesties oplevert voor
het vervolgtraject.
Catrien Scholten: De brochure gaan we verspreiden onder inwoners – via netwerken en openbare
informatiepunten zoals gemeentehuizen, bibliotheken of dorpshuizen. We verkennen nog de
mogelijkheid de brochure eind november bij Veldwijzer in te voegen. Met als doel om te laten zien hoe
het gebied is ontstaan. Vanuit die waarde die het landschap nu heeft willen wij graag met inwoners in
gesprek over de toekomst.
Marian Jager: Er zijn ook geïnteresseerde groepen zoals historische verenigingen en dat soort clubs.
Hoe worden die geïnformeerd?
Catrien Scholten: Het is het idee om deze brochure actief te gaan verspreiden met name de
verenigingen.
Arjan Smid: In de gemeente Westerveld is een soort historisch overleg met 4/5 historische verenigingen,
daar kan het ook terecht komen.
Douwe Hoogland: Kort en bondig en zeker een waardevol brochure. Mijn complimenten hiervoor.
Henk van Hooft: Dan hebben wij het conceptpersbericht meegestuurd. Ik leg het graag aan jullie voor
of dit de tekst is waarmee wij de biografie naar buiten kunnen brengen.
Gerrie Hempen: De tekst vond ik goed. Alleen voor mijn gevoel dan zou ik de laatste alinea omwisselen
met een na laatste alinea.
Henk van Hooft: Geen andere opmerkingen? Dan passen we de quote van mij als voorzitter nog aan
met “al dan niet via gebaande paden”.
Ik ga met jullie naar het derde stuk. De voorlopige planning voor het opzetten van de landschapsvisie.
Mag ik jullie reactie daarop?
Gerrie Hempen: Vorige stuk ging over burger betrokkenheid. Ik mis in dit stuk betrokkenheid van
inwoners

Henk van Hooft: Het is de bedoeling dat wij input halen bij inwoners.
Arjan Smid: Er worden een heleboel partijen genoemd maar particuliere eigenaren nog niet. Wij willen
onze bijdragen hier wel in kwijt.
Dick Dijkstra: Hoe krijgen wij de landschapsvisie nog in de gemeentelijke omgevingsvisies?
Catrien Scholten: We kunnen traject van de omgevingsvisie niet stopzetten en wij kunnen de
landschapsvisie niet versnellen. We houden de wisselwerking en afstemming wel in de gaten en zullen
opvragen wat al voor de omgevingsvisie aan input is opgehaald. De landschapsvisie heeft een
langetermijnperspectief, dat is ook bij herziening omgevingsvisie of de uitvoering daarvan nog relevant.
Marian Jager: We moeten nu wel proberen haakjes in de omgevingsvisie te krijgen om later input uit de
landschapsvisie te kunnen gebruiken
Gerrie Hempen: Bij ons zijn de stakeholder bijeenkomsten al geweest. Het komt ter inzage en begin
volgend jaar wordt het vastgesteld.
Henk van Hooft: Wij zouden dus kunnen kijken wat er concept visies over het onderwerp en dat gaan
verzamelen. Dan haken wij in op wat er in de omgevingsvisie is gebeurd en tegelijkertijd kan dat de
basis zijn voor een terugkoppeling wat bij ons op tafel komt. Hierbij wordt dit agendapunt afgesloten.
6. Governance en portefeuilleverdeling
Henk van hooft: Er was na twee jaar behoefte om te reflecteren op de ervaring en beleving op het
werken met portefeuillehouders. Wie van jullie mag ik hier het woord over geven?
Catrien Scholten: Leest de reactie voor van Bert Hummelen. Blijkbaar nemen wij hier te weinig tijd voor.
Hebben wij te weinig kennis en het gaat ook om commitment.
Dick Dijkstra: portefeuillehouder zijn heeft mijn betrokkenheid in bij de stuurgroep en projecten niet
vergroot.
Henk Jumelet: Ik vind het wel prettig als ik ergens bij hoor om ook een taak te hebben. Wellicht moeten
we dat in de vergadering meer benadrukken.
Henk van Hooft: Catrien en ik hebben ons de vraag gesteld: 1. hebben wij het strak genoeg
geformuleerd aan de voorkant? 2.Laten wij het strak terugkomen op de agenda? Dat zou ook beter
kunnen zodat de portefeuillehouders weten dat hun punt op de agenda staat. Het alternatief is dat alles
weer terugvalt en daar waren wij ook niet erg enthousiast over.
Jan Gorter: Je wil kracht geven aan de dingen die je belangrijk vindt. We hebben dat ook benoemd in
ons subsidie traject waarbij een landschapsverhaal onder leiding van landschapsbeheer. Een
recreatieverhaal onder leiding van Dick en een landschapsvisie onder leiding van het Drents landschap.
Is dat ook niet een soort portefeuillehouding aanwijzing voor de drie belangrijke projecten? Je zou dan
kunnen zeggen wat vinden wij nog meer belangrijk?
Henk van Hooft: In feite is dat zo.
Catrien Scholten: Is het wellicht een onderwerp wat op de agenda kan voor 11 november? Volgens mij
gaat om waarom wil je samenwerken, waarom voel jij je er verantwoordelijk voor? Je stopt tijd in iets
wat gezamenlijk is.
Roland Kip: Het antwoordt is dus ja, Catrien. Ik hoor verschillende argumenten. Ik zal mijn aandacht
hieraan schenken.
Henk van Hooft: Bij verdeling van projecten is verbetering nodig. Naast een heldere omschrijving met
wat je van elkaar verwacht. Is het ook een punt dat je weet waar je aan begint. Dat je van tevoren kan
inschatten of je het kan waarmaken ja of nee. Of moeten wij daarbij een hulpconstructie bij hebben?
Alles is gezegd wat er te zeggen over is. Het is goed om af te ronden.
Mondelinge toelichting van Roland Kip op gevoerde gesprekken. 29 oktober wordt de middag van 11
november met de begeleidingsgroep voorbereid. Het gaat dan om voorbereiding proces en niet om
debat over inhoud. Dat doen we samen op 11 november.
7. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ter kennisname

8. Rondvraag en sluiting
Henk Jumelet: Van 17 september tot 28 oktober ligt de natuurvisie van de provincie Drenthe ter inzage.
Op een enkel punt is er een wijziging zoals voor groot wild. Ik nodig eenieder uit om een zienswijze in
te dienen. Meer informatie op de website Ontwerp-Natuurvisie ‘Gastvrije natuur 2040’ ter inzage Provincie Drenthe
Volgend bestuurlijk overleg
- Vrijdag 19 november van 13:00 uur tot 15:00 uur.

