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1.
Opening en welkom
De heer Van Hooft heet een ieder welkom. Hij bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.
Hij is inmiddels een kennismakingsronde begonnen bij alle leden van de Stuurgroep
2.
Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3.

Mededelingen
• De Tweede Kamer heeft eind 2014 een motie aangenomen om 1 miljoen euro beschikbaar te
stellen voor het versterken van het merk Nationale Parken. Er is een programmateam ingesteld.
9 juni is er weer een bijeenkomst van het programmateam. Mevrouw Scholten gaat daar heen. 18 juni
is de vergadering van het Algemeen Bestuur SNP. De stuurgroep wil de heer Van Hooft meegeven
om vooral het belang van diversiteit te blijven benadrukken. Dit is altijd ons sterke punt geweest en zo
hebben we ons ook altijd extern gepresenteerd. Ook is het belangrijk om niet gelijk in concurrentie te
denken. De herziening van het stelsel van Nationale Parken lijkt nu op 2 gedachten te hinken.
Enerzijds groots en meeslepend, aantrekkelijk voor toeristen uit China en de VS. En anderzijds bottum
up, gebruik maken van lokale kracht. Die 2 zijn lastig te verenigen.
•
•
•

De heer Henk Lammers neemt voor het Waterschap Reest en Wieden de plaats in van Karst
Spijkervet
Bij de GUR staat in de projectenlijst nog steeds het Waterschap als trekker – dit moet de provincie
Drenthe zijn
De heer Mensink komt (weer) in plaats van Sander Simonse en meldt erg content te zijn met het
Rijksbesluit om Frederiksoord voor te dragen voor de Werelderfgoedstatus

4.
a. Verslag van 4 februari 2015
Het onderwerp vernatting en de relatie met muggen (n.a.v. Rapport Hippisch Platform Drenthe) de
volgende keer agenderen. Velen hebben hier mee te maken.
Hierna wordt het verslag vastgesteld
b. Voortgang faunaverkenning

•
•
•
•
•

•

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De projectgroep Groot Wild Drents Friese Wold heeft nog geen onafhankelijk voorzitter
Beleidsmedewerkers van Friesland zijn volledig op de hoogte. Wel verschil in enthousiasme.
Friesland heeft 0-stand beleid
Binnenkort gesprek tussen de heren Van Hooft, Derks, Kramer en mevrouw Scholten
De stuurgroep gaat akkoord met de genoemde stakeholders (namen worden via de mail
doorgegeven), hebben geen aanvullingen op plan van aanpak en stemmen in met voorgesteld
vervolgproces.
De heer Alblas geeft aan de benaming projectgroep lastig te vinden. Zou in dit geval
klankbordgroep moeten zijn.
Visie gehele gebied
Zoeken naar de grootste gemene deler (dorpen/tussenliggende gebieden) - bijvoorbeeld
Esdorpen
Rapport van Oebele Gjaltema (interpretation) heeft veel overlap met de visie – dit hierbij
betrekken
Veel verschillende elementen
Voorbeeld nemen aan Drentsche Aa
Niet erg om verschillend te zijn – verschillen niet opheffen
Gebruik maken van Veenhuizen
Fochteloërveen wordt gemist/onderbelicht
Ooststellingswerf doet alvast onderzoek naar hoe verbinding te leggen tussen het DrentsFriese Wold en het Fochteloërveen
GS Friesland er meer bij betrekken
Masterplan Appelscha toevoegen- veel raakvlakken met Holtingerveld
Diversiteit gebruiken als kwaliteit
Hele gebied Fochteloërveen betrekken betekent meer verschillende gemeenten (Assen en
Noordenveld). Wordt het complex van.
Discussies over Appelscha en Fochteloërveen in verleden al gevoerd – alle opties zijn indertijd
al bekeken
Denken vanuit kansen

Conclusie: opmerkingen worden meegenomen. Advies is om het eenvoudig te houden. Probeer het
totale gebied te promoten en hou rekening met de verschillen. Kijk ook naar Appelscha en
Fochteloërveen en zoek samenhang met de Poortenvisie.
(marketing opdracht: economisch rendement met behoud van natuurwaarden)
6.
•
•
•
•
•
•

Poortenvisie
Eerst aan de slag met visie van het gebied en daarna Poortenvisie oppakken.
Niet veel energie steken in nieuwe zaken
Rekening houden met verschil tussen Poort en infopunt
Behoefte aan kaders
Middelen in schril contrast met mogelijkheden en wensen (herhaling van zetten)
Voor Frederiksoord is er wel enige urgentie gewenst i.v.m. nieuw kenniscentrum

Conclusie: Verstandig om start te maken. Dit vraagt wel het een en ander wat betreft de capaciteit
(inzet mensen). Mevrouw Scholten zal via de mail een verzoek doen.
7.
Communicatieplan
Er wordt nu gewerkt aan jaarplan 2016. Hierin worden de zaken concreet en smart weergegeven.
Communicatieplan wordt vastgesteld.

8.
•
•
•
•

Voortgang projecten
Waterschap bij GUR is vervangen door provincie Drenthe als trekker.
Nog 1 stuurgroep Appelscha en daarna overgedragen in dit overleg (de heer Hummelen deelt
het enthousiasme met de heer Derks over Appelscha)
De heer Alblas geeft aan dat de capaciteit van Natuurmonumenten nu naar de
beheerplannen/Natura2000 gaat
Bij de uitrol van de plannen wordt gekeken naar reeds bestaande werkgroepen

9.
Ingekomen stukken
De heer Alblas zou graag weten hoe het staat met de overdracht van defensiegrond aan de
Terreinbeheerders. De heer Hummelen geeft aan dat er het een en ander is gewijzigd. Mevrouw
Scholten zoekt dit uit en zal dit rondmailen
10.

Rondvraag

Volgende vergadering 19 november bij Maatschappij van Weldadigheid
De heer Van Hooft bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering

