Verslag Regionaal Landschap Ambtelijk
Donderdag 18 oktober 2017

Aanwezig: Catrien Scholten, Alien Poelman, Ruud Kreetz, Pina Dekker, Bernie Jenster, Hilda Mulder,
Nico Driessen, Jeroen Visser, Elaine Sapulete (verslag)
M.K. Afwezig: Roel Visser, Ingeborg de Groot, Mylotte Huisjes, Uko Vegter
1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. Mylotte zal waarschijnlijk later
aanschuiven bij het overleg of misschien ook niet. Dit in verband met een privéafspraak. Nico zal 5
minuten later aanschuiven vanwege de treinverbinding. Uko is helaas verhinderd door alle
veranderingen bij het Drents Landschap door het vertrek van de directeur en overname van taken.
Roel Visser heeft laten weten door de uitval van Jan Bloemerts vandaag niet te kunnen aanschuiven
bij dit overleg.
2. Verslag overleg d.d. 28 september 2017
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Uitvraag project wilde natuur
De offerte is afgelopen maandag verstuurd. Er is nog niet bekend wie zal aansluiten van de gemeente
Westerveld. In het verleden is er met Gert-Jan Elzinga een heel proces geweest met verkenningen en
struin natuur in dit gebied. De offerte uitvraag is naar 3 bureaus gegaan. Er is voor drie bureaus
gekozen zodat er een vergelijking gemaakt kan worden.
-

Catrien zal bij Gert-Jan Elzinga navragen hoe het daadwerkelijk is afgesloten.

4. Stand van zaken recreatiezonering DV
In het voorjaar is er een start gemaakt met het Dwingelderveld discussie over het feit dat het daar niet
te druk wordt en moeten we niet iets doen met recreatiezonering?
-

Investeren in groene paden buiten de NP-grens en op de kaart meenemen is een goed punt
om alsnog mee te nemen. Er zijn in ieder geval interessante discussiepunten waar wij nog niet
uit zijn, die zullen t.z.t. aan de stuurgroep worden voorgelegd.

5. Voorstel gebiedsfonds verkennen
Het Drentsche Aa-gebied heeft al een aantal jaren een gebiedsfonds. Er wordt geadviseerd om meer
geld uit de markt te halen maar dit is heel lastig als je een gezamenlijk budget of je financiering hebt
hangen aan de overheidsfinanciering. Er ligt nog een historie vanuit het verleden toen de nationale
parken hun geld gestort kregen op het groenfonds en het groenfonds nog rente leverde waarvan je die
rente niet hoefde af te rekenen.
-

Wellicht is verkenning beter in plaats van een gebiedsfonds.
Catrien zal alle opmerkingen verwerken in het voorstel.

6. Concept bestedingsplan 2017
Catrien geeft een korte toelichting op tot stand komen van de verdeling. Heeft geprobeerd om meer de
slag te maken richting de ontwikkelagenda (van welke ambities hebben wij daar ingezet).

-

-

-

-

Zit het deel van het Holtingerveld hier ook bij in? Het informatiecentrum wordt gebouwd op het
moment en daar lopen wat geldstromen. Kan het meer inzichtelijker worden opgemaakt zodat
je volgend jaar kan inzien hoeveel ieder gebied heeft gekregen aldus Hilda.
Wandelroute kale duinen, eventueel actie ondernemen om een bijdrage te vragen bij de
provincie Friesland. Catrien zal een poging wagen om contact op te nemen met provincie
Friesland.
Verzoek tot omschrijving onderzoek reptielen wat had Staatsbosbeheer in gedachten,
planning. Dit mag eventueel worden gekopieerd en geplakt van natuurmonumenten. Dit geldt
ook voor de Hunebedweg. Bernie meldt dat dit volgend jaar 2018 verder wordt uitgewerkt.
Voorleggen dat er wellicht nog ruimte is, en aandacht vragen voor de ontwikkelagenda.
Catrien zal vanmiddag nog een mail rondsturen met wat er nog openstaat, en wat er nog
komen gaat. Laat het weten zodat de stuurgroep hier op de hoogte kan worden.

Als er géén bedrag achter staat dan zal het eruit worden gehaald voor de stuurgroep.
7. Jaarplan 2018
Catrien geeft hier een korte toelichting op. Enkel wat discussie over bepaalde punten.
-

Er wordt een recreatie plan opgemaakt door Natuurmonumenten aldus Ruud. Ruud zal de
stand van zaken kort toelichten en mailen naar Catrien.

8. Standaard NP nieuwe stijl
Catrien geeft hier een korte toelichting op dit agendapunt.
Hoe gaan we advies over de nieuwe standaard (die eind oktober pas in concept beschikbaar komt)
overbrengen aan de stuurgroep, ter kennisname, ter informatie, ter discussie?
-

-

De stuurgroep tijdens het bestuurlijk overleg hierover bijpraten met de stand van zaken.
Standaard NP nieuwe stijl wordt verwacht dat het vrijgegeven wordt omstreeks
30/31 oktober. Zodra het binnen komt zal Catrien dit doorsturen en graag kritisch lezen en om
boven water te halen waar nou voetangels en de klemmen zitten vanuit de denklijn dat wij
mee willen gaan als NP nieuwe stijl met Regionaal landschap (besloten als een ja,mits bij
indienen Bidbook). Waar voorzien wij dan discussiepunten. Opmerkingen graag doorsturen
zodat het verzameld kan worden en het toegelicht kan worden in de stuurgroep op 16
november.
Het wordt een schriftelijke ronde ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg.

9. Concept agenda stuurgroep
Er zijn verder geen aanvullingen op concept agenda van de stuurgroep regionaal landschap.
10. W.v.t.t.k. rondvraag mededelingen
- Nico: Tijdens het bestuurlijk overleg op 16 november zullen er twee dames van Junior
Rangers aanschuiven.
- Pina: In de verslaglegging kwam Europarc niet echt terug. Het idee terug om vaker of
structureel één extra lid van de stuurgroep daarvoor uit te nodigen. Het geeft een ander beeld
waar je mee bezig bent. Wordt toegelicht en data worden in de Stuurgroep gedeeld
11. Sluiting en vervolgafspraken
Volgend overleg vindt plaats in het nieuwe jaar 2018. Elaine zorgt voor datumlijst

