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4 ORGANISATIE VAN 
BESTUUR EN BEHEER 

 
4.1 ORGANISATIE 
 
Bij de instelling van het Nationaal Park 
Dwingelderveld is door de minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een 
Overlegorgaan geïnstalleerd voor het be-
heer en bestuur van het Nationaal Park. 
Naast een onafhankelijke, door de minister 
benoemde, voorzitter zijn in het Overleg-
orgaan alle eigenaren, beheerders en be-
stuurlijke instanties die taken en bevoegd-
heden hebben in het gebied vertegen-
woordigd. Het Overlegorgaan is geen 
nieuwe bestuurslaag, maar een lichaam 
waarin alle leden met behoud van eigen 
taken en bevoegdheden samenwerken. 
Het secretariaat berust bij de provincie. 
Het Overlegorgaan vergadert ongeveer 
drie maal per jaar in het openebaar en 
kent spreekrecht voor het publiek.  
Voor het Dwingelderveld heeft het Over-
legorgaan een samenstelling met de vol-
gende vertegenwoordigers: 
 

• Gemeente Westerveld 

• Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Voedselkwaliteit 

• Onafhankelijk voorzitter, benoemd 
door de minister van LNV 

• Provincie Drenthe 

• Recreatieschap Drenthe 

• Secretariaat (provincie Drenthe) 

• Staatsbosbeheer Groningen-Drenthe 

• Vereniging Natuurmonumenten 

• vertegenwoordiger ‘kleine’eigenaren 
en beheerders  

• vertegenwoordiger recreatieonderne-
mers Dwingelderveld 

• Waterschap Reest en Wieden 
 

Het Overlegorgaan heeft de volgende 
agendaleden: 

• Gemeente De Wolden 

• Coördinator V&E van het IVN 
 

Het Overlegorgaan kan commissies en 
werkgroepen instellen. Specifieke of meer 
algemene taken op het terrein van advise-
ring aan het Overlegorgaan of uitvoering 
van taken kunnen in dergelijke groepen 
worden neergelegd. Voor het Dwingelder-
veld zijn ter ondersteuning van het Over-
legorgaan een werkgroep Voorlichting en 
Educatie, een werkgroep Recreatie en een 
werkgroep Beheer en Onderzoek inge-
steld. 
 
 
4.1.1 Samenstelling werkgroep 

voorlichting en educatie 
 
• Secretariaat Overlegorgaan (Provincie 

Drenthe) 

• Recreatieschap Drenthe 

• Staatsbosbeheer Groningen-Drenthe 

• Vereniging Natuurmonumenten 

• Waterschap Reest en Wieden 

• VVV-Dwingeloo 

• IVN-consulentschap (voorzitter) 

• IVN-consulentschap (secretaris) 

• Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
(Natuurmonumenten) 

 
4.1.2 Samenstelling werkgroep 

recreatie 
• Recreatieondernemer (voorzitter) 

• Secretariaat (provincie Drenthe) 

• bezoekerscentrum Dwingelderveld 

• vertegenwoordiger recreatieonderne-
mers Dwingelderveld  

• vertegenwoordiger recreatieonderne-
mers Dwingelderveld  

• vertegenwoordiger recreatieonderne-
mers Dwingelderveld 

• vertegenwoordiger Recron 
 

4.1.3 Samenstelling werkroep be-
heer en onderzoek 

• Gemeente Westerveld 

• Secretariaat Overlegorgaan (Provincie 
Drenthe)  

• Recreatieschap Drenthe 

• Staatsbosbeheer Groningen-Drenthe 

• Vereniging Natuurmonumenten 
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• vertegenwoordiger ‘kleine’eigenaren 
en beheerders  

• Waterschap Reest en Wieden 

• Landschapsbeheer Drenthe 
 
 
4.2 TAKEN EN BEVOEGD-

HEDEN OVERLEGORGAAN 
De eerste en belangrijkste taak van het 
Overlegorgaan is het opstellen en het tijdig 
herzien van een gemeenschappelijk Be-
heers- en Inrichtingsplan, waarin de doel-
stellingen van het Nationaal Park en de 
vertaling daarvan in een concreet activitei-
tenprogramma zijn vastgelegd. Het Over-
legorgaan heeft verder de verantwoorde-
lijkheid voor het verkrijgen van voldoende 
draagvlak voor het BIP onder de locale 
bevolking, onder andere door hen te be-
trekken bij de totstandkoming van het BIP. 
 
Jaarlijks stelt het Overlegorgaan voorstel-
len op voor de besteding van de beschik-
bare middelen. Tevens wordt jaarlijks ver-
slag gedaan van de werkzaamheden van 
het Overlegorgaan. De financiële middelen 
betreffen een structurele jaarlijkse bijdrage 
van het ministerie van LNV voor de be-
heers- en onderhoudskosten die specifiek 
voortkomen uit de status van Nationaal 
Park, zoals exploitatiekosten van het be-
zoekerscentrum, extra kosten voor beheer 
en toezicht, onderzoekskosten en kosten 
van voorlichting en educatie. 
 
De bevoegdheden van het Overlegorgaan 
betreffen in de eerste plaats de eigen in-
richting en werkwijze, waaronder het rege-
len van de openbare vergaderingen. In de 
tweede plaats is het Overlegorgaan be-
voegd tot het instellen van advies- en 
werkgroepen. Het Overlegorgaan moet 
binnen de kaders die door de betrokken 
overheden worden vastgesteld werken. 
 
4.3  FINANCIEN 
 
Het Overlegorgaan heeft jaarliojks de be-
schikking over een bedrag van ongeveer 
€ 250.000,--. 

Dat geld gaat voor een groot deel naar 
structurele posten. Het Overlegorgaan 
heeft in 1998 besloten om het beschikba-
re budget voor Voorlichting en Educatie in 
de komende jaren te handhaven op een 
bedrag van 20-25% van het totaal, de 
posten bezoekerscentrum en educatief 
medewerker niet meegerekend.  
Het Overlegorgaan werkt met een meerja-
renprogramma (drie jaar) en een jaarlijks 
bestedingenplan. 


