VERSLAG STUURGROEP REGIONAAL LANDSCHAP DRENTS-FRIESE GRENSSTREEK
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Marian Jager, Herman Odink, Jan Gorter, Bert Hummelen, Henk van Hooft, Gerrie
Hempen, Minne Wiersma, Petra Ellens, Henk Jumelet, Jan Bloemerts, Dick Dijkstra,
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Tribune:
Suzan Brand, Age Kramer, Wim Meijberg, Wisse van Engelen, Jan Neefjes en Hans
Bleumink.
Afwezig m.k.g. Sonja van der Meer, Bert Kruit
________________________________________________________________________________
1.
Opening en welkom
Welkom door de voorzitter. Een speciaal welkom voor Marian Jager, Ooststellingwerf, die de
portefeuille heeft overgenomen van Fimke Hijlkema. Verzoek iets vroeger te stoppen ivm andere
verplichtingen.
Er vindt een opname van de vergadering plaats t.b.v. de verslaglegging.
2.
Vaststellen agenda
Agenda akkoord. Punt 4 wordt naar voren getrokken i.v.m. aanwezigheid Jan Neefjes en Hans
Bleumink hiervoor.
3.
Verslag van 23 november 2020 (bijlage 3.1)
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Henk Jumelet n.a.v. 8c stikstof gebiedsgerichte aanpak: Druk met allerlei pilots, levert meer discussie
dan feiten op, nog niet het moment om te delen. Met Karin Dekker, namens VDG wordt een
bijeenkomst voorbereid voor gemeenten.
4.

Stand van zaken Landschapsbiografie, ter informatie
Toelichting door Jan Neefjes/Hans Bleumink
Henk van Hooft: heet de heren Neefjes en Bleumink welkom.
Ze geven een toelichting op de aanpak en de s.v.z. van de landschapsbiografie aan de hand van een
PowerPointpresentatie. Deze wordt met het verslag meegestuurd.
Reacties/Opmerkingen
Jan Gorter: nuttig document. Graag ook meenemen aanknopingspunten voor toekomstige
ontwikkelingen in het landschap. Hans Bleumink geeft aan dat de opdracht is, het feitelijk en objectief
te houden. Wel wordt in het laatste deel een kleine vooruitblik opgenomen. Daarnaast worden in een
apart document de kansen en knelpunten voor het vervolg benoemd.
Gerrie Hempen: Compliment voor de presentatie. Daarnaast de vraag wat precies de afspraken waren
over het vervolg hierop en of er nu een landschapsvisie wordt gemaakt. De voorzitter meldt dat dit is
meegenomen in de subsidieaanvraag.
Minne Wiersma: hoe komt dit straks weer terug in de stuurgroep, hoe ziet het proces eruit? Catrien
Scholten meldt dat het eind maart naar de klankbordgroep gaat, eind juni wordt het eindproduct, de
conceptversie, voorgelegd aan de stuurgroep.
Dick Dijkstra: gemeenten zijn met omgevingsvisie bezig, welke rol speelt deze biografie t.o.v. de
omgevingsvisie en loopt dat op hetzelfde spoor? Aangegeven wordt dat hierover overleg is met de
gemeenten, bekeken wordt hoe we elkaar onderling kunnen benutten/versterken.
Jan Bloemerts vraagt hoe waterberging en klimaatverandering een rol krijgen hierin. Hans Bleumink
geeft aan dat dit, en ook de energieopgave, niet op dit concrete niveau worden uitgewerkt. Deze
punten kunnen ook worden meegenomen in het aparte document. En kunnen bij de Landschapsvisie
worden uitgewerkt.
5.
Project Doorontwikkeling Nationale Parken
Inleiding
De voorzitter licht toe dat zoals bekend de subsidie is toegekend maar dat die lager is uitgevallen dan
aangevraagd. Verzoek aangepaste plan inclusief financieringsvoorstel goed te keuren. Catrien
Scholten geeft aan dat het financieel vrijwel rond is, maar hogere cofinanciering blijkt onvermijdelijk.

Inhoudelijk
Marian Jager: compliment aan de opstellers. Hoopt dat het de kwaliteit oplevert die we voor ogen
hebben. Ziet nog wel wat overlap met regulier werk. We moeten voorkomen dat we met dezelfde
dingen bezig zijn. Goed kijken waar zaken kunnen aansluiten op al bestaande initiatieven. Bijv. ook
tussen Drenthe en Fryslân, betrokkenheid en afstemming van belang.
In reactie hierop geeft Catrien Scholten aan dat Fryslân hierin zeker is meegenomen en daar is het
ook opgepakt.
Douwe Hoogland: eens met aanpassing plan. Iedereen heeft generieke korting gehad, is voor
iedereen gelijk. Wel van belang is een gesprek tussen LNV en Nat park nieuwe stijl, en wat het
rapport van Van Vollenhove oplevert. Wel goed kijken naar status rapport. Dingen spelen tegelijkertijd,
het is van belang hierover in gesprek te gaan. Hij heeft daar ook op aangedrongen bij LNV
In reactie op de opmerkingen over het rapport van de commissie Van Vollenhove ligt het in de lijn om
aan te dringen op het even ‘in de wacht zetten’ daarvan, zodat we eerst de pas ingezette koers
kunnen oppakken.
Henk Doeven: We hebben het besproken in college. Verzoek om aanpassing bij ‘Bestuurlijke
afstemming’: B&W wil graag dat hier de burgemeester wordt genoemd i.p.v. de wethouder.
De voorzitter geeft hierop aan dat dit feitelijk niet nodig is als er voldoende afstemming is, maar als dit
de wens is van het college, het geen probleem is deze wijziging over te nemen. Personele unies
blijven van belang.
Besloten wordt mee te gaan in de wens van gemeente Westerveld. In de tekst wordt de burgemeester
opgenomen i.p.v. de wethouder. Henk Doeven blijft lid stuurgroep, burgemeester zal in voorkomende
gevallen deelnemen aan de stuurgroep vergaderingen.
Vervolg/Communicatie
Het vervolg is nog niet helemaal duidelijk. Momenteel wordt overlegd over een werkorganisatie. T.a.v.
de communicatie wordt afgesproken dat Catrien Scholten een conceptbrief opstelt wat in eerste
instantie is bedoeld om de gemeenteraden te informeren. Daarna wordt ook de pers geïnformeerd.
6.
Plan van aanpak Governance
Op 18 februari worden de stukken besproken met de begeleidende groep en worden de
vervolgstappen besproken.
Catrien Scholten introduceert Wisse van Engelen die wordt genoemd in de stukken. Hij is student aan
de universiteit Wageningen, en gaat zijn afstudeeronderzoek doen naar burgerbetrokkenheid bij
nationale parken, en hoe die te vergroten.
Er wordt ingestemd met het voorgestelde vervolg.
7.
Meerjarenbegroting
Catrien Scholten licht toe dat iedereen zo druk is met de subsidie, dat reguliere projecten in
vergetelheid dreigen te raken. Daarom voorliggend overzicht opgesteld. Vraag is of hierover vragen
zijn en/of aanvullingen.
Gerrie Hempen wil graag nog een kleine toevoeging, dit wordt rechtstreeks afgestemd met Catrien
Scholten.
De vergadering stemt in met projectenlijst en verdere afhandeling
8.
Voortgang diverse projecten
a..
Toegang natuur en evenementen Drents-Friese Wold (portefeuille Bert)
Het streven is dit voor de eerstvolgende ambtelijke werkgroep en voor de stuurgroepvergadering van
juni te agenderen en het daarmee voor de zomer af te ronden. Er is enige vertraging i.v.m. Corona en
personele onderbezetting.
b.
Fietspaden uitvoeringsplan stand van zaken (portefeuille Dick)
Het Sweco rapport is bekend. Op dit moment inventariseren de terrein beherende organisaties de
plannen voor de komende 5 jaar, daarna richting zomer afronding, is het streven.
Henk Doeven vraagt of hierover afstemming plaatsvindt met gemeenten. Dit is wél het geval.
Minne Wiersma vraagt ook het onderhoud van het terrein rondom de fietspaden mee te nemen
(natuurbehoud). Dick geeft aan dat dit wordt besproken met gedeputeerde Brink, moet inderdaad
breed worden opgepakt, niet beperken tot wegdek.

c.
Routeplan wilde natuur Drents-Friese Wold (portefeuille Bert)
Bert Hummelen: Liggen goed op koers, plan 2021 is gereed, wordt afgestemd met iedereen.
Financieel nog niet helemaal rond.
Douwe Hoogland: Er is nogal wat gedoe geweest, hoe wordt dat opgepakt? Bert Hummelen geeft aan
dat er op korte termijn een gesprek is tussen gemeente, SBB en bezorgde ondernemers. Daarnaast is
er aan de Staten uitvoerige info verstrekt. Ook Marian Jager kent deze onrust en hoopt dat gesprek
oplossing biedt.
Douwe Hoogland en Henk Doeven willen beide graag terugkoppeling van het gesprek.
Henk Doeven: er staat ‘uitvoering verloopt niet allemaal vlekkeloos’ wat wordt daarmee bedoeld? Bert
Hummelen licht toe dat men vaak meer wil maar dat dit niet altijd mogelijk is. Dit leverde even wat
teleurstelling op, maar iedereen is inmiddels bijgedraaid.
Afgesproken wordt de stuurgroep te blijven informeren over de ontwikkelingen.
9.
Verslagen, mededelingen en ingekomen stukken (bijlage 9)
a.
Ambtelijke werkgroep concept verslagen 20 januari 2021 (9.1)
Henk Doeven n.a.v. punt 2 vervolgevenementen in DFW: verzoek dit ook naar afdeling Evenementen
bij gemeenten te sturen. Dit wordt opgepakt.
10.
Mededelingen/diversen
a.
Brief openstelling handhaving en toezicht
Bert licht toe dat door Corona veel extra mensen de natuur in gaan. Dit is een positieve ontwikkeling,
maar door veel ‘nieuwe’ bezoekers, is het wel van belang om juist nú de regels goed duidelijk te
communiceren. Daarom vraag aan provincie om bijdrage aan handhaving en toezicht
Henk Doeven: Voorzitter van de schaapskudde is enorm positief, vindt het fijn dat er extra mensen
komen. Probleem is wel het afval.
Suggestie: verwijs ook naar de iets rustiger gebieden via de site. Niet insteken op verbieden en
handhaven maar benadrukken op wat wél kan. Hetzelfde geldt bijv. voor loslopende honden in rustige
gebieden buiten broedseizoen om.
Henk Jumelet: is eerder ook over gesproken. Beheerplannen, overzicht wordt geactualiseerd, daarin
wellicht ook opnemen nieuwe afspraken. Maar sluit ook aan bij punt Henk Doeven dat meer moet
worden ingezet op regulering. Sommige plekken erg druk, andere juist heel rustig. Punt van aandacht.
Indien de brief wordt gestuurd, houdt gedeputeerde zich buiten discussie.
Gerrie Hempen, eens met Henk Doeven. Maar ook graag bedenken wat kunnen een gaan we er nu
zelf aan doen om bezoekers te spreiden. Ook Dick Dijkstra kan zich vinden in deze punten en wil
i.s.m. Marketing Drenthe kijken of er meer aandacht kan komen voor spreiding bezoekers
Petra Ellens wijst op mogelijkheid app waarmee rustige plekjes kunnen worden gevonden.
Bert: bekijken ook hoe we zaken kunnen communiceren. Is niet alleen ‘probleem’ van Drenthe, is
wellicht mogelijk een deel van de kosten te verhalen bij het Rijk.
Samenvattend.
De voorzitter vat samen dat het extra bezoek een positieve ontwikkeling is maar dat het vraagstukken
oplevert t.a.v. drukte en gedrag. Een verzoek om financiële middelen alleen voor handhaving is te
‘smal’, er zijn andere instrumenten in te zetten. Conclusie: verstandig om signaal af te geven ook
richting provinciale besturen en daarin suggesties die hier genoemd zijn op te nemen.
Jan Gorter vult aan dat het een landelijk probleem is, dus wellicht kan zo’n brief leiden tot geld uit
andere ‘potten’. Verder blij met al die aandacht voor de natuur. Hoeveelheid mensen geen probleem,
wel dat mensen nieuw zijn die regels niet kennen en moeten wennen aan regels.
Spreiding zal als deeloplossing worden meegenomen in de brief en zal worden bekeken
De stuurgroep gaat akkoord met een signaal/brief naar colleges Fryslân en Drenthe, met daarin
aandacht voor een aantal andere suggesties waarop het vraagstuk aangepakt kan worden. Actie TBO
i.o.m secretaris.

b.
Ode aan het landschap – Dwingelderveld als onderdeel SBB/RCE project
Ter informatie. Bert Hummelen geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen: men is bezig met een
fietstocht door het landschap met kunst onderweg en een podcast. Daarnaast ligt er een voorstel voor
landschapscafés, Nadrukkelijke aandacht is er ook voor het betrekken van jongeren, daarmee in
gesprek gaan.
Jan Bloemerts geeft mee dat het landschap dynamisch is. Henk Doeven vult aan dat ook de energieopgave hier bij betrokken zou moeten worden.
Allen zijn positief over de insteek, met name over het erbij betrekken van de jeugd.
c.
Herziening luchtruim factsheet en mogelijke input zienswijze
Inleiding
De voorzitter geeft aan dat de vraag is of we als Stuurgroep hier partij in zijn en of het indienen van
een zienswijze nodig/zinvol is. Daarbij ook de vraag: hoe zitten de overheden in ons gebied erin,
speelt dit?
Inhoudelijk
Marian Jager: speelt bij ons in gemeente wel: unanieme motie van de Raad: om dit op te pakken. Nu
zienswijze opgesteld die wordt ingediend. Mogelijk geluidsoverlast alleen al reden om er iets mee te
doen. Vindt een signaal voor de hand liggen gezien rol/taak stuurgroep.
Herman Odink: meer rol voor gemeenten en provincies. Als waterschap geen rol.
Henk Doeven: vindt dat de provincie het voortouw zou moeten nemen.
Jan Bloemerts: vindt dit gremium er niet echt geschikt voor. Laat het aan de politiek bestuurlijke
partijen, dus gemeenten en provincies.
Gerrie Hempen is het eens met Jan Bloemerts
Bert Hummelen: andere opinie: waarden gebied zijn rust en ruimte. Als dit bedreigd wordt/mogelijk
wordt aangetast, dan wel taak Stuurgroep om op te komen voor waarden gebied
Petra Ellens stemt hiermee in. Vindt het wel logisch om als NP in algemene zin je zorg te uiten, mede
namens de inwoners.
Samenvattend/Besluit
De voorzitter: een wezenlijke vraag is wat onze rol is als Stuurgroep. Wat is er tegen vanuit onze
opdracht op te merken dat natuur moet worden ontzien. Wel wegblijven van politieke discussies en
standpunten.
Allen zijn van mening dat het goed is een signaal af te geven dat rust en ruimte in de natuur niet in het
gedrang mogen komen. Geen bezwaar of zienswijze, maar uitspreken zorg over natuurwaarden en
beleving, zonder in procedures te belanden.
d.
Ingekomen afschrift Zienswijze GasDrOvF op gaswinning Boergrup en Lombok
De voorzitter verzoekt te bespreken of we de zienswijze als stuurgroep willen ondersteunen. Is deels
vergelijkbaar met het verzoek m.b.t. het luchtruim.
Henk Doeven: is andere situatie, dit loopt al veel langer. Gemeenten trekken hierin al gezamenlijk op,
zijn gesprekken met alle partijen gaande.
Henk Odink onderschrijft dit, het Waterschap neemt ook deel aan overleggen hierover.
Minne Wiersma: Eens met vorige sprekers, maar er zijn wel raakvlakken t.o.v. luchtruim. Ook hier
worden de waarden van de natuur mogelijk aangetast en als Stuurgroep staan we voor de
bescherming van deze gebieden
De voorzitter stelt voor als Stuurgroep een signaal af te geven dat we ons zorgen maken over de
gevolgen voor het gebied en dan met name voor het bijzonder landschap.
Allen akkoord.
Kanttekening Bert: steunt voorstel, maar wel oppassen voor precedentwerking. Wel zelf koers
bepalen, niet alleen o.b.v. actiegroepen tot actie overgaan.
e.
Overige mededelingen:
Catrien Scholten: Halverwege maart vindt er een wandelestafette plaats in Zuidwest Drenthe door 6
Outdoor-bloggers, die de natuurgebieden in de regio aandoen en hun belevenissen online delen.
Het project wordt ondersteund door Marketing Drenthe.

Info die vóór begin maart wordt doorgegeven, kan wellicht worden meegenomen in de blogs.
11.
Rondvraag en Sluiting
Henk Doeven ontvangt herhaaldelijk mails met verzoeken herintroductie edelhert in het DFW. Kunnen
we daar een eenduidig antwoord op geven of wordt die herintroductie opnieuw geagendeerd voor de
Stuurgroep? Henk van Hooft en Jan Bloemerts hebben deze meneer (uit Wittelte) hierover telefonisch
gesproken. Meneer is goed geïnformeerd, begrijpt de dilemma’s, maar plaatst ook vraagtekens bij de
schadeafhandeling.
Destijds is besloten de discussie aan te houden. Naar meneer aangegeven dat het de vraag is of het
nu het moment is dit te heroverwegen, mede gezien de huidige problematiek in de agrarische sector.
Stuurgroep is van mening dat het op dit moment contra-productief is om het te gaan agenderen.
Jan Gorter geeft aan dat het punt ook wordt meegenomen in de discussie over het Faunabeheerplan,
dit kan worden meegenomen in de beantwoording naar meneer.
Afgesproken wordt dat de heren Bloemerts, Doeven en de voorzitter, gezamenlijk de beantwoording
opstellen.
De voorzitter bedankt iedereen voor diens bijdrage en aanwezigheid.

