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1.
Opening en welkom
De heer Munniksma heet de aanwezigen welkom. Zoals in het overleg van 4 oktober is afgesproken is
de notitie via een schriftelijke ronde aangepast. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de notitie
en daarmee de opdracht aan de Stuurgroep afgelopen dinsdag 3 december formeel vastgesteld.
Hierdoor komt er een eind aan een lang traject over een nieuwe overlegvorm Zuid-West Drenthe en
wordt iedereen formeel benoemd.
2.
Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met het verzoek om tijdig te stoppen.
3.
Vaststellen verslag van 4 oktober 2013
De heer Spijkervet geeft aan behoefte te hebben aan een overzicht met welke vergaderstructuren er
nog zijn. Mevrouw Scholten zegt dat voor de volgende vergadering toe.
De heer Finkert constateert dat in de concept-notitie landbouw nog wel vermeld werd, maar in de
definitieve notitie staat niets meer. De heer Munniksma geeft aan dat het onderwerp landbouw wat
betreft besluitvorming niet in dit overleg thuis hoort. Wordt behandeld in een ander overleg.
4.
Voorstel vervolg Holtingerveld
Na de zomervakantie is er een spannende opening geweest met bijbehorende tv-opnamen.
Komende periode er voor zorgen dat er een vervolg op de toegangspoort komt. Belangrijke rol voor
de gemeenten en andere partijen (niet alleen provincie). Voorstel om in te stemmen met het vervolg.
De heer Martens geeft aan dat het vervolg moeilijk gaat. Door de economische recessie staan de
ondernemers niet te springen om iets te starten bij de Poort. Toch vinden er nog steeds gesprekken
plaats. De angst bestaat dat er komend zomer nog enkel een kale poort is, vandaar dat de werkgroep
zelf bezig is met een plan voor een gebouw.
De heer Hummelen zegt dat SBB terughoudend is om aanbod gericht te werken. De Poort moet ook
geëxploiteerd worden en als wij er iets neerzetten voorziet het dan in wat de ondernemer/gast wil?

Hij vindt inderdaad dat er reuring moet komen, maar het moet wel een compleet verhaal worden. De
heer Jager zegt dat het bezoekersaantal enorm en boven verwachting is en wat dat betreft zou een
ondernemer enthousiast moeten kunnen worden. Uitzending van “Kan niet waar zijn” heeft in ieder
geval voor de nodige reclame gezorgd.
De heer Spijkervet: negatieve aandacht is ook reclame. Hij mist wel een link naar de klimaatbuffer en
onderzoeken naar het tussengebied. Ook zou de PAS/N2000 een betere duiding moeten krijgen. Hij
stelt voor om de afdeling educatie van het waterschap er bij te betrekken. Afstemming met en
koppeling van de verschillende groeperingen is belangrijk. Hoeft niet met voorrang maar is zaak om
de integraliteit te bewaren.
De heer Hummelen geeft aan dat de door SBB toegezegde € 161.000 meerjarig beschikbaar blijft.
De heer Alblas merkt op dat de oplegnotitie vooral gaat over de ontwikkeling van de Poort, maar hij
zou graag zien dat ook de ontwikkeling van het gebied in de gaten wordt gehouden. Hij is blij met de
bijlage met projecten.
Ook is de notitie erg gericht op aanbod informatievoorziening en het publiek zit daar niet altijd op te
wachten (wel op beleving).
En hoe staat het met de overdracht van defensiegebieden (PROMPT) is er voorzien in een vergoeding
voor de schaapskuddes op voormalige defensieterreinen? Dit is erg belangrijk voor het behoud van
de schaapskooi.
De heer Munniksma: Afspraak is om de Poort zo snel mogelijk in te richten, maar het is zaak om
geduld te hebben. Belangrijk om tot een toekomstbestendige inrichting van de Poort te komen.
Prompt wordt ook behandeld in het landelijk overleg. Drenthe geeft aan dat gelijkberechtiging hier
niet geldt, maar we kunnen niets anders dan wachten.
In een stuurgroepoverleg Holtingerveld is gezegd dat defensie zou stoppen met de financiering van
de schaapskudde met ingang van 2014. De heer Munniksma geeft aan dat hier een oplossing voor
moet komen. De provincie werkt eenduidig beleid voor schaapskuddes, ingaande 2015, op dit
moment verder uit.
Mevrouw Scholten geeft aan dat de notitie vooral gaat over de start van de Poort. De Natura2000
zaken zijn niet helemaal duidelijk. Ze zal de opmerkingen van het Waterschap meegeven aan de
werkgroep.
Voorstel is om adviezen over te nemen en het Holtingerveld in maart weer te agenderen.
5.
Bestedingenplan 2014
Het voorstel is om het bestedingenplan goed te keuren en door te sturen naar GS. Daarna kunnen de
verschillende projecten ingevuld/uitgevoerd worden. De heer Hummelen stelt voor om begin 2014
een herprioritering te doen voor 2015 en verder (goed kijken waar we ons geld aan uit willen geven)
en nu in te stemmen met het voorstel.
De heer Alblas zou wel graag zien om de bijdrage voor de Natuurkrant nu al in te voeren, zodat we er
in 2014 al ervaring mee op kunnen doen. De heer Van Hooft zou al vroegtijdig in 2014 naar de
budgetten willen kijken. Voor bepaalde budgetten zijn al toezeggingen gedaan, maar zijn dat ook
concrete projecten? Hoeveel ligt nu echt vast?
De heer Munniksma geeft aan dat de middelen voor het Dwingelderveld al grotendeels belegd zijn en
dat de vrijheid om daar andere dingen mee te doen beperkt is. We moeten inderdaad kijken of de
Natuurkrant goedkoper kan. Digitaal blijkt nog niet voor een deel van de doelgroep te werken, maar
met minder middelen zou dit ook gerealiseerd kunnen worden (verdienmodel). Het Drents
Landschap gaat bijvoorbeeld alles al digitaal doen.

Op de IVN-uren wordt door het Rijk behoorlijk gekort (1/3 deel). Wij gaan nu een deel van dat gat
opvullen, maar het is maar de vraag hoe lang we de bezuinigingen van een ander kunnen opvangen.
We zullen de bestedingen voor 2015 vroegtijdig in dit overleg aan de orde stellen.
Mevrouw Scholten zegt dat we door de jarenlange toezeggingen deze niet van vandaag op morgen
kunnen stoppen.
Op de vraag van de heer Ten Kate hoe het zit met het aanbestedingsvoordeel van het
Dwingelderveld antwoordt de heer Munniksma dat er inderdaad een aanbestedingsvoordeel is
geweest, maar dat het Nationaal Park slechts een klein aandeel heeft gehad in de totale financiering,
dus ook in het voordeel. Bovendien wordt een deel van het aanbestedingsvoordeel weer ingezet om
ook het deel Spier-Moraine uit te voeren. In 2016 zal pas duidelijk zijn hoe groot dit voordeel is
geweest.
De heer Spijkervet adviseert om te zorgen voor samenhang van de verschillende zaken die nu al
lopen in het gebied (Opmaatlanden/Gur).
6.
Voorstel uitwerken pilot verdienmodel
De heer Munniksma: we weten dat financieringsstromen enorm onder druk komen te staan en dat er
erg creatief wordt nagedacht over inverdienmodellen (betaald parkeren o.a.). Maar in hoeverre gaan
we hierin mee, hoe slim is het om grote voorinvesteringen te doen in deze tijd.
De heer Hummelen zegt dat er inderdaad iets moet gebeuren (het Buitencentrum draait € 300.000 in
de min), maar we moeten geen drempels opwerpen voor bezoekers. Alternatieve
financieringsmiddelen zijn wel nodig. Zijn advies is: doe zinvolle acties.
De heer Spijkervet vraagt of er is gekeken naar het NP in Engeland (National Trust), daar zijn nl. een
aantal verdienmodellen die hier best toepasbaar zijn. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden.
De heer Hartog geeft aan dat er wel naar merchandising wordt gekeken, maar het is lastig om iets
substantieels te vinden. We moeten echt creatief zijn.
Conclusie: dit project hoeft voorlopig niet verder uitgewerkt te worden.

7.
Ingekomen stukken en mededelingen
Kijken of het nodig is dat alle stukken worden toegestuurd. Alert zijn op verslagen waar bijvoorbeeld
oordelen over anderen in staan.
Afgesproken wordt om de verslagen van werkgroepen wel te verspreiden.
Biosphere: Provincie en gemeente Westerveld gaan naar een bijeenkomst over dit onderwerp in
januari.
8.
Notitie opdracht Stuurgroep (t.k.n) met instellingsbesluit GS (3 december 2013)
GS hebben de notitie goed bevonden.
9.
Vergaderschema 2014
13 maart; 13.30 tot 15.30, 5 juni; 10-12 en 30 oktober 10-12
We gaan daar vergaderen waar geen kosten worden doorberekend. We zullen in overleg gaan
rouleren (maart 2014 bij Waterschap Reest en Wieden).
10.
Rondvraag en sluiting
De heer Munniksma constateert dat we een paar opstartproblemen hebben gehad, maar dat alle
partijen zich kunnen vinden in het resultaat.

De bezuinigingen vallen de komende jaren mee, hoewel we natuurlijk wel minder te besteden
hebben dan voorgaande jaren. Dit vraagt creativiteit van ons allen.
Hij bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering.

