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Afwezig:
Hans Hartog (Recreatieschap), Homme Geertsma (Gemeente Westerveld), Eric van der Bilt (Drents
Landschap), Henk Lammers (Reest en Wieden), Sietse Derks (Gemeente Ooststellingwerf), Johannes Kramer
(provincie Fryslân)
Op verzoek van Ooststellingwerf is er een fietsexcursie vanuit Appelscha naar het Fochteloerveen
geweest..
Gesprek gehad met gedeputeerde Kramer - Fryslan wil bij de ontwikkelingen betrokken zijn. Doet ook
mee in totale ontwikkelingen van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Structurele financiële
bijdrage aan het Nationaal Park is niet aan de orde. De provincie Fryslan vindt dat niet altijd naar de
overheid gekeken moet worden.
Vaststellen agenda
• Punt 5 eerst
• Stand van zaken faunaverkenning
• Windmolens in NP
Verslag van 8 juni 2015
Opmerkingen: punt 5 - Fochteloërveen De heer Alblas mist zijn opmerking dat Natuurmonumenten
geen voorstander is van toevoeging Fochteloërveen aan het Regionaal Landschap.
• Vernatting/muggen: Er wordt een afspraak gemaakt met de gemeente Westerveld (wethouder
Geertsma) om te overleggen of dit onderwerp op de deze agenda hoort en zo ja met welk
doel.
Dit onderwerp komt regelmatig aan de orde en wordt in ieder geval in meerdere
gebiedscommissie besproken.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
Bestedingenplan 2016
Er zijn weinig voorstellen ingediend. Naast de op de lijst geplaatste voorstellen ligt er ook nog een
vraag Holtingerveld (50.000 procesgeld) en communicatie rondom groot wild. Deze plannen zijn nog
niet specifiek genoeg (bedragen nog niet uitgewerkt). Het voorstel is om deze volledige aanvragen in
maart te beoordelen (Projectleiders zijn op de hoogte dat ze de plannen specifiek moeten maken).
De heer Hummelen zal zorgen voor een uitwerking renovatie Terwisscha .
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Wat betreft de aanvraag Bijen heeft de heer Geertsma via de mail gereageerd dat hij vindt dat dit
hoort bij uitvoering natuur (N2000). In de ambtelijke groep is dit echter besproken en geconstateerd
dat dit meer is dan alleen uitvoering en er is een positief advies gegeven. Stuurgroep stemt in met
Bestedingenplan zoals dat is voorgelegd en besluit in maart over de resterende projecten.
Toekomstplannen
Agendapunt 4 Toekomstplannen
1. Nationale Parken 2.0 – presentatie wordt meegestuurd
2. WUR onderzoek landschapseenheid – mevrouw Steenhuis (Steenhuis& Meurs) geeft uitleg over
het bezoek van 30 internationale studenten en het geplande onderzoek van 10 weken.
17 en 18 maart is de start en in juni zal er een (groots) slotsymposium zijn.
Ze doet een nadrukkelijk verzoek om bij de start te zorgen voor verschillende sprekers (o.a. LTO) om
te zorgen dat de studenten een goed beeld van het gebied krijgen. Landbouw is een substantieel
onderdeel van het gebied. Landbouwopgave expliciet benoemen in masterstudio. Staatsbosbeheer
heeft al een toezegging gedaan.
3. Voorlopige conclusies werkbijeenkomst 3 november door de heer Smit (Wing)
• Begint bij de kernwaarden die we na streven
• Wildbeleving ook meenemen
• Tussengebieden belangrijk - maar hoe doen we dat?
• Budgetten bij elkaar - lastig.
• Wat kunnen ondernemers betekenen? – ze moeten de kans krijgen om te laten zien wat ze al
doen (volop marketing). Bereidheid om mee te betalen.
• Verbinding maken omgeving en natuur
• Relatie landbouw belangrijk
• Hele gebied is interessant – alle aspecten zijn aanwezig
• Beleven/benutten/beschermen
• Particuliere grondbezitter is ook geïnteresseerd om mee te doen.
• Energie van die avond vasthouden – nu concreet maken
• Mensen van de avond goed blijven betrekken
• Verschillende belangen goed benoemen
• -> presentatie wordt meegestuurd met verslag.
Discussie-elementen
• Zijn er die avond voldoende vernieuwende ideeën naar voren gekomen
• Hou rekening met verschillende ambities
• Gemeenschappelijke belangen duidelijk maken en oppakken (laaghangend fruit)
• Schurende elementen benoemen
• Verantwoordelijkheden duidelijk, maar budget onvoldoende
• Op welk schaalniveau moeten we dit oppakken
• Is het de ambitie van dit college om de vrijetijdseconomie in de vingers te krijgen
De heer Jumelet geeft aan dat de focus verlegd is. Er is geld vrijgemaakt door GS, maar hoe
pakken we dit op. Dynamiek en ondernemen zijn sleutelwoorden. Uitdaging is: kom maar met
goede ideeën. Er moeten wel resultaten worden geboekt.
Conclusie is: Opschalen, benader Regionaal landschap als één gebied en concrete werkplannen
maken
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Afspraken:
* Vanuit de branche Recron een Top-20 activiteiten maken wat er nu al te beleven valt(de heer
Beerendonk)
* Aan de slag met recreatieondernemers (vernieuwing product, branding) en landbouwers (wat is het
perspectief in de overgangszones)
* Met Wing opbrengst gedetailleerd bekijken en concrete acties of ideeën meenemen in de plannen
* Onderzoek naar de vraagkant – waarom blijft de toerist weg (mail goede ideeën). Overzicht van
bezoekersgegevens. Waar nodig nader onderzoek formuleren.
* Nu echt stappen maken met het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaren
4. De heer Mensink presentatie over ontstaan etc. Maatschappij van Weldadigheid
Een mooi verhaal over een uniek stukje Drenthe en een kans om een wereldwijd aantrekkelijk verhaal
aan onze regio toe te voegen.
Fauna
•
•
•
•
•
•

Concreet en duidelijk communiceren (aantal/wanneer/waar)
Toetsen van effecten
Veel initiatieven in Friesland
Zorgvuldigheid met betrekking tot schade en verkeersveiligheid
Belangrijk om samen op te trekken
In Januari concreet – daarna goede communicatie. Communicatieplan wordt afgestemd met
C&E plan

Windmolens
De heer Alblas geeft aan dat hij nogal verrast was over het bericht dat windmolens in de natuur in de
gemeente Westerveld bespreekbaar zijn.
De heer Van Hooft zal dit met de heer Geertsma bespreken.
De heer Eelkman Rooda zegt dat er initiatieven zijn voor kleine windenergie opwekkers (gaat nog
zeker 2 jaar duren)
De heer Hummelen vindt dat dit soort zaken eerst in dit gremium besproken horen te worden
Rondvraag:
mevrouw Scholten: papieren Europarc zijn uitgedeeld. Link komt in verslag
http://www.europarc.org/europarc-film/
De heer Van Hooft bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering
Overleggen 2016 zijn: 17 maart, 9 juni en 17 november

