Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
Datum: 13 maart 2014
Locatie: Waterschap Reest en Wieden
Aanwezig:
Rein Munniksma
Eric van der Bilt
Kars Spijkervet
Koos Flinkert
Hans Hartog
Sander Simonse
Catrien Scholten
Alie Molanus (verslag)
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secretaris
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Henk van Hooft
Bert Hummelen
Jan ten Kate
Wilfred Alblas
Jan Mensink
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Gemeente Midden Drenthe
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Natuurmonumenten
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Afwezig:
Rikus Jager en Roelof Martens (gemeente Westerveld), Henk Lammers (gemeente de Wolden), Jan Henk Veenhouwer
(gemeente Ooststellingwerf) en Johannes Kramer (provincie Fryslân)

1.
Opening en welkom
De heer Munniksma heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met het verzoek om tijdig te stoppen.
3.
Vaststellen verslag van 5 december 2013
De heer Spijkervet geeft aan dat bij punt 5, aanbestedingsvoordeel inrichtingsplan Dwingelderveld,
vermeld moet worden dat het financieel voordeel wordt verdeeld over de verschillende partners. Bij
het Waterschap vloeit dit gedeelte terug naar de Algemene Middelen en dit moet daarna
herbestemd worden. Inzet van alle partijen is om het bedrag daarna in zetten voor Spier-Moraine.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
4.
Voorstel uitbreiden Stuurgroep en Projectgroep
De heer Jager wordt benoemd als vice-voorzitter van de Stuurgroep.
Er wordt ingestemd met de voorgestelde bemensing van beide groepen.
5.
Startnotitie Communicatie en Educatie vaststellen
Er wordt door de heer Hummelen en Alblas aangegeven dat er veel doelen voor weinig euro’s in
worden genoemd (een te grote ambitie voor de beperkte middelen). De Stuurgroep moet zorgen
voor prioritering.
De notitie is nog niet op alle punten helder. Gaan we de middelen samenvoegen om een zo groot
mogelijk gebied te bereiken en hoe communiceren we dit richting de toerist en bewoners?
Benoemen we de afzonderlijke gebieden of hebben we het over 1 specifiek gebied?
Ook staan doelen en werkafspraken nu doorelkaar. Advies om doel duidelijker te definiëren.
De heer Van Hooft geeft aan dat het onderwerp communicatie ook op de samenwerkingsagenda
staat en dat dit voor verwarring zorgt; wie is waarvoor verantwoordelijk.

Mevrouw Scholten geeft aan dat er afgesproken is dat gebiedspromotie en marketing onderwerpen
zijn voor de samenwerkingsagenda en dat communicatie/educatie in het gebied richting
bezoeker/bewoner onder communicatie valt en dus onder dit gremium. Maar het klopt dat hier niet
altijd een harde grens te trekken is. Er is sprake van een grijs gebied waar marketing en promotie
overgaat in communicatie/educatie. Van belang is dat hierover voortdurend overleg is tussen
Regionaal Landschap en kernteam Zuidwest Drenthe.
Samengevat:
Er is gekozen voor een natuurgerichte benadering. Laten we dit gebied eerst integraal benaderen
(samen wat samen kan) en daarna accenten leggen op de specifieke gebieden. Laten we binnen de
budgetten zoveel mogelijk doen.
Dit jaar zijn het voornamelijk projecten uit het basispakket 2014 die een bijdrage uit het budget NP
krijgen.
Voor 2015 en verder moet een voorstel komen over wat kunnen we nog wel en wat kunnen we niet
meer doen en met welke accenten. Bovendien moet worden aangegeven voor welke projecten ook
vanuit andere doelen of partners een bijdrage kan worden verkregen. Dit voorstel zullen we in het
volgende overleg (juni) behandelen.
6.
Werkgroep Recreatie
De heer Van der Bilt zegt te schrikken van de vele kilometers beton. Kunnen sommige paden niet een
andere (recreatieve) bestemming krijgen (bv mountainbikepaden)? De heer Hartog zegt dat de
Grontmij momenteel een onderzoek uitvoert.
De heer Munniksma: Voorstel is om op dit moment een investering in de fietspaden te doen om de
reguliere onderhoudskosten op lange termijn naar beneden te brengen. Wel rekening houden met
zonering en prioritering. Een en ander moet door de werkgroep verder worden uitgezocht. Zorgen
voor beleving, avontuur en geen eenheidsworst creëren.
Het rapport van de Poorten is niet vastgesteld, omdat er nog veel discussie over was. Het rapport
moet gezien worden als verkenning van opties en dient als begin van het gesprek. De discussie moet
opnieuw gevoerd worden. Daarbij kijken naar de insteek zoals in België, NP Hoge Kempen waar de 5
poorten ieder een eigen beleving bieden.
7.
Bijdrage voor onderhoud fietspaden Drents-Friese Wold
Besloten wordt om het bedrag van € 10.000,- eenmalig toe te wijzen aan onderhoud fietspaden.
Hydrologie is een belangrijk onderwerp in het Drents-Friese Wold en de beschikbare bedragen
moeten in het vervolg zeker hieraan worden besteed.
8.
Voortgang projecten
Dit is een eerste voorstel en is nog niet ambtelijk besproken.
De heer Ten Cate geeft aan dat cultuurhistorie belangrijk is. De heer Alblas mist nog een aantal zaken
en zal deze doorgeven aan mevrouw Scholten.
Onder punt 3b wordt bij versterken recreatieve infrastructuur aangegeven dat er nog nagegaan
moet worden in hoeverre ook de verbinding met Fochteloerveen erbij betrokken wordt. Dat geldt
niet alleen voor toeristische verbindingen, maar ook voor de ecologisch-landschappelijke verbinding.
Bovendien wordt opgemerkt dat de opdracht is “het in synergie ontwikkelen” en dat er vervolgens
alleen acties op recreatieve infrastructuur zijn geformuleerd. De integraliteit moet hier beter worden
uitgewerkt.

De heer Munniksma geeft aan dat een en ander aangepast/aangevuld wordt en dit later weer aan de
orde zal komen.
9.
Ingekomen stukken
Brief van Stichting de Woudreus is behandeld. Waardering voor de beantwoording wordt
uitgesproken.
EZ is in onderhandeling met VGG/FPG over oude afspraken die voor de decentralisatie al gemaakt
waren. Dit is nu in afrondende fase en het beeld is dat we daaruit komen. Daarna kunnen we de
PROMPT-opgave afronden. Stichting Holtinger Schaapskudde begraast de gronden wel en moet niet
voor de kosten opdraaien als de overdracht van gronden te lang gaat duren. Als blijkt dat BBL de
verplichting vooralsnog overneemt moet dit worden besproken/opgelost via DLG.

10.
Vergaderschema 2014
Op 5 juni vergaderen we bij het Recreatieschap in Diever.
11.
Rondvraag/Sluiting
Geen punten.
De heer Munniksma bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering

