Bestuurlijk overleg regionaal landschap
16 november 2017 - 09.00 uur tot 11.00 uur

Aanwezig: Henk van Hooft (Voorzitter), Catrien Scholten (secretaris), Hans Pereboom
(Waterschap DOD), Henk Jumelet (Provincie Drenthe), Bert Hummelen (Staatsbosbeheer),
Jan ten Kate (gemeente de Wolden), Peet Sterkenburgh (LTO), Raymond Beerendonk
(Recron - Reeënwissel), Homme Geertsma (gemeente Westerveld), Henk van de Boer
(gemeente Ooststellingwerf), Erik Bethlehem (Natuurmonumenten), Nico Driessen (IVN).
Karlijn Barf (Junior Rangers), Elaine Sapulete (Provincie Drenthe, verslag)
Toehoorder: Rieks Hoving
Afwezig: Johannes Kramer (Provincie Friesland), Minne Wiersma (MvW), Melle Buruma (Het
Drents Landschap), Dick Dijkstra (Recreatieschap), Gert-Jan Bent (Gemeente MiddenDrenthe)
1. Opening en welkom
De voorzitter Henk van Hooft opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
en in het bijzonder meneer Hoving. Het gebeurt niet vaak dat er mensen het bestuurlijk overleg
willen bijwonen. Henk Jumelet moet het overleg om half 11 verlaten i.v.m. een ander overleg.
2. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van de stuurgroep van 22 juni 2017
Het verslag wordt vastgesteld met enkele opmerkingen. De secretaris zal het verslag
taalkundig corrigeren. Het ruwe concept verslag sturen we eerst naar de stuurgroep-leden
vervolgens pas op de website plaatsen. De voorzitter geeft aan het verslag zoveel mogelijk
samenvattend weer te geven tenzij van belang dat het uitgebreider moet zoals bij de discussie
over herten.
N.a.v. toezegging Statencommissie over edelherten
Toelichting Henk Jumelet: De soorten effecten rapportage en plan van aanpak horen echt bij
elkaar. De discussie in de Statencommissie ging met name over door wie het komt dat het niet
verder komt en over de vraag of volledig hekwerk een oplossing biedt. Uitkomst: Henk Jumelet
benoemd als "man met een missie” die de stuurgroep de wens van de staten meegeeft dat het
onderwerp edelherten op de agenda blijft van de stuurgroep. Hij geeft daarbij aan dat
draagvlak voor een plan van aanpak van belang blijft. Er moet een vorm te vinden zijn waar
iedereen mee uit de voeten kan.

Henk van Hooft: Het onderwerp moet terug op de agenda, maar ook met een element van
ongeduld, dat partijen wel voortgang willen zien. PvdA GL die het agendeerden waren
ongeduldig. De anderen gaven wat meer ruimte in tijd.
Henk van de Boer: Er ontbreekt dat we er niet gezamenlijk uitkwamen op 22 juni. Wat is er in
de tussentijd veranderd? Van de Boer geeft aan er wel weer over te willen praten, maar hij wil
het dan wel eerst hebben over hoe we naar buiten/in de pers communiceren.
Homme Geertsma: Wij staan nog op zelfde standpunt als gemeente, dat we eruit willen komen.
Hij is wel benieuwd naar de inhoud van de missie. Wat is de opdracht die je hebt gekregen?
Jan ten Kate: Er is een goede discussie geweest op 22 juni hoe we erin staan. Ook is de
afspraak gemaakt dat we niet zwartepieten. En we hebben afgesproken dat we het even laten
rusten. Hij voelt er weinig voor om het nu alweer ter discussie te stellen.
Raymond van Beerendonk: Wij als recreatiesector blijven een voorstander voor de komst van
edelherten.
Henk van Hooft: Gaan we iets doen met de oproep vanuit de staten? We hebben ook onze
eigen verantwoordelijkheid.
Henk van de Boer: Als wij nu weer de discussie aangaan, dan gaan we discussie herhalen en
graven we verder in standpunten.
Bert Hummelen: We moeten nu niet de discussie over gaan doen of we voor of tegen zijn. Er
is een soort oproep of we het proces opnieuw willen oppakken. Een uitwerking zou kunnen
zijn dat we de uitwerking toch nog een keer nu oppakken en uitwerken in een plan van aanpak.
Hans Peereboom: Is er wat veranderd in de opdracht vanuit GS? Dat heb ik niet gehoord.
Henk Jumelet: In F&F is vastgelegd dat bij SER nieuwe soorten welkom zijn, dat blijft het
uitgangspunt.
Bert Hummelen: Wij willen graag het plan van aanpak uitwerken en samen met de soorten
effecten rapportage alsnog naar GS sturen. Wij vinden dat we nu aan de voorkant te vroeg
een hek laten vallen.
Peet Sterkenburgh: LTO heeft nog steeds zelfde standpunt, gebaseerd op achterban.
Henk van Hooft: We moeten elkaar kunnen vertrouwen dat je hier kunt zeggen wat je moet
zeggen, zonder via de pers erop aangesproken te worden.
Hans Peereboom: Als de vergadering en de stukken openbaar zijn, dan komt het in de
openbaarheid.
Henk van de Boer: We zaten heel dicht bij elkaar en juist in die context zou je niet via de pers
moeten communiceren.
Henk van Hooft: De conclusie van de stuurgroep in het bestuurlijk overleg in juni was dat wij
nu niet verder kunnen. De discussie in de Statencommissie heeft voor actualisatie gezorgd.
De vraag is of er nu ruimte is om een stukje verdere verkenning te doen? De voorzitter wil nog
een ronde doen om te kijken hoe eenieder er nu in staat; zijn er elementen in het plan van
aanpak die we nader kunnen onderzoeken. Het onderwerp komt de volgende vergadering in
maart terug op de agenda.

4. Europarc conferentie 2017 en presentatie jongerendelegatie
Er wordt een presentatie gegeven door Karlijn Barf van Junior Rangers. Esther Klever zou
mee komen maar heeft op het moment een examen. De PowerPointpresentatie wordt ook
meegestuurd aan de stuurgroep leden. In Nederland zijn er nu zeven Junior-Rangergroepen
en drie in voorbereiding. Op dit moment gaat het om een programma voor jongeren tussen de
12 en 19 jaar dan stopt het eigenlijk. Veel jongeren vinden het te leuk om weg te gaan. Tijdens
de laatste Europarc conferentie hebben de oudere Junior Rangers gewerkt aan een
vervolgprogramma Youth plus voor jongeren van 18-25 jaar. Doel is om hen meer te betrekken
bij het park als vrijwilliger of voor beleid. Karlijn geeft aan dat het mogelijk is om Junior Rangers
of Youth plus in te zetten om voor toeristen bijvoorbeeld een excursie te organiseren. Betrek
jongeren bij de toekomst van de natuur zodat Junior Rangers ook wat kunnen bijdragen. Ook
geeft Karlijn aan dat jongeren een verkorte gidsencursus willen. Je krijgt dan jonge gidsen en
zij trekken dan ook weer nieuwe mensen aan.
Raymond van Beerendonk: Ziet kansen om verbinding te zoeken tussen Junior Rangers en
recreatieactiviteiten.
Catrien Scholten: Als iemand van de stuurgroep zijn blik wil verbreden en inspiratie wil op doen
bij een Europarc bijeenkomst. Laat het dan weten. Als parken in zuidwest zijn we lid van
Europarc, waardoor deelnemers een aantrekkelijke korting op de conferentie krijgen. De
datum voor 2018 staat in de agenda.
5. Voorstel gebiedsfonds
Het zou nuttig zijn om een gezamenlijk fonds te starten. Het voorstel is om eerst een zekere
verkenning uit te gaan voeren.
Bert Hummelen: Is het eens met het voorstel. Het verkennen zou met een derde van het
bedrag moeten kunnen. Gezien de ervaringen en de voorbeelden elders en de kennis.
Erik Bethlehem: Wil graag een voorbehoud maken. Natuurmonumenten heeft ook eigen
evenementen/activiteiten en inkomsten. Hij vindt het aan de ene kant goed dat er een
gebiedsfonds komt waarbij de inkomsten terugkomen in het gebied en anderzijds vindt hij het
ook belangrijk dat wij als organisatie zelf onze eigen inkomsten ook kunnen houden.
Henk van de Boer: Leest het anders. Er wordt opdracht gegeven voor verkenning en dan
worden de mogelijkheden/onmogelijkheden verkend waardoor het komt tot een besluit. Daar
kan zo'n overweging in worden meegenomen.
Homme Geertsma: Er moet vooraf niet te veel discussie plaats vinden.
Henk van Hooft: De conclusie is dat de voorzitter en secretaris kijken naar een passende stap
voor de uitwerking – een voorstel volgt in maart 2018.

6. Bestedingsplan 2018
In de voorbereiding hebben voorzitter en secretaris de stukken besproken. Er is daaruit
geconcludeerd dat het goed zou zijn om met een aantal organisaties verder te praten over
educatie, communicatie en de rol van bezoekerscentra. We willen graag met
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en IVN om tafel om te bekijken wat we willen met

bezoekerscentra en educatie. Voldoet het huidige aanbod aan de doelen van het gebied of
moet je aanscherpen. Initiatief tot afspraak volgt door secretaris.
De projecten worden goedgekeurd door de stuurgroep. De provincie toetst aanvragen op
volledigheid. Op basis van de eerste scan van deze voorstellen, blijkt dat met name de
begroting (detailniveau en onderbouwing) van een aantal projecten moet worden verbeterd.
Dat heeft ermee te maken dat projecten tot 25.000 euro niet meer achteraf gecontroleerd
worden. Door de stuurgroep goedgekeurde projecten moeten nog wel door de aanvrager
ingediend worden bij de provincie (Drenthe) nadat begin januari het subsidieplafond voor
Nationale parken bekend is gemaakt.
7. Jaarprogramma secretariaat 2018
Toelichting op bijlage 7.1 dat zijn is de stand van zaken van dit moment. Het verhaal zoals wij
dat in het bidbook hebben neergelegd is nog niet goed uitgewerkt. Aan de ene kant inspireert
het verhaal en tegelijkertijd gebeurt er zoveel om ons heen, dat het lastig is om de toegevoegde
waarde van de stuurgroep en het gebied te bepalen. De vertraging bij de SER voor de
edelherten heeft ook zoveel aan menskracht gekost dat het onderwerp wilde natuur wat wij in
het voorjaar verder hadden willen uitwerken wat naar achteren geschoven is.
Conclusie van de stuurgroep: Als we met elkaar m aan de slag willen, moeten we ook middelen
vrij maken om de gezamenlijk ambitie uit te werken. De stuurgroep is onderdeel van groot
aantal processen. Als we nog steeds uitwerking bidbook willen, moeten we menskracht of
middelen vrij maken.
8. Concept standaard nationale parken nieuwe stijl
Vanmiddag vindt er een overleg plaats in Amersfoort waar de secretaris aan deel zal nemen.
Tot nu toe zijn er nog geen stukken geleverd voor de standaard (concepttekst). De notitie van
het Samenwerkingsverband ligt er al wel waarin de standpuntbepaling van de nationale parken
is neergelegd. Deze is door het algemene bestuur SNP vastgesteld. Is dit een lijn die verder
gedragen kan worden? De stuurgroep stemt zwijgend in.
9. Stand van zaken projecten
De memo's ter kennisname. Opgemerkt wordt bij 9.1 dat het een illusie is dat niet-vergunning
plichtige activiteiten allemaal gemeld zullen worden. De overige punten zijn tussendoor bij
andere agendapunten al aangestipt.
10. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn ter kennisname.
Hans Peereboom merkt op dat in verslag van de ambtelijke groep de verkenning van de
Leisloot is meegenomen. Het waterschap ziet dat op dit moment nog niet als grote opgave.
11. Mededelingen
Het informatiecentrum Holtingerveld wordt gebouwd en als het goed is zal het voor Pasen
klaar zijn. In de planning graag rekening mee houden dat wij daar een van de volgende
keren op locatie vergaderen.

12. Rondvraag en sluiting
Het volgend overleg vindt plaats op vrijdag 16 maart 2018 van 09.00 tot 11.00 uur bij de
Provincie.

