Bijlage 7c, vergadering
SG 18 juni 2018

Verslag Regionaal Landschap Ambtelijk
Dinsdag 22 mei 2018 | Provinciehuis, Assen

Aanwezig: Catrien Scholten, Jeroen Visser, Ruud Kreetz, Nico Driessen, Hilda Mulder, Uko Vegter,
Bernie Jenster, Mylotte Huisjes, Marleen Poppen, Elaine Sapulete (verslag)
Afwezig: Age Kramer, Roel Visser, Jacob Kruijer, Kees Bron, Ingeborg de Groot, Pina Dekker,
Simone Hornstra

1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.
2. Verslag overleg d.d. 6 februari 2018 en verslag stuurgroep 16 maart 2018
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de presentatie ‘rondom Dwingeloo’ is er wel
aan de stuurgroep voorgelegd om daarvoor budget samen te stellen. Catrien is hier nog niet aan
toegekomen om met de initiatiefnemers aan de slag te gaan. Het WDO Delta zal het initiatief meenemen
in de analyses die worden gemaakt van verschillende gebieden.
-

Catrien zal voor de zomer contact opnemen met Dorpsbelangen. Met de vraag waar zij staan
en of Dorpsbelangen nog hulp nodig heeft.

Op het verslag van de stuurgroep Regionaal Landschap op 16 maart 2018 zijn geen opmerkingen of
aanvullingen.
3. Merkgids en voorstel merkactivatie
Het traject is doorlopen met business openers voor het vaststellen van een merkverhaal identiteit voor
de regio van de drie natuurgebieden. De merkgids is vorige week besproken in de
communicatiewerkgroep. Er zijn een paar foto’s gewisseld (bezoekerscentra Dwingelderveld en DrentsFriese Wold). De foto’s die erin stonden in de oude versie werden afgekeurd omdat de foto’s niet
geschikt waren. De beheerders van het bezoekerscentra waren bang dat als de bestuurders het zouden
lezen dat de bestuurders zouden denken dat het bezoekerscentra niet zouden passen in het beeld.
Tijdens het bestuurlijk overleg op 16 maart is dit besproken. Op hoofdlijnen was het akkoord op het
verhaal. Vanuit de wethouders kwam nog wel de vraag of het ondernemend genoeg was.
Er zijn twee opties voor de verdere merk activatie voor zuidwest Drenthe:
- Het merk Drenthe met oer en stoer zoals marketing Drenthe het uitdraagt is hetzelfde bureau
business openers gevraagd om de merk activatie te doen voor heel Drenthe.
- Het idee van het nationale programma Nationale Parken was om de vier winnaars
publieksverkiezing vervolgens ook de merk activatie in proces zouden laten gaan om te kijken
wat het merk nou betekend in de ontwikkeling van het gebied. Die vier winnaars haken nu af.
Wij kunnen als pilot gebied via dit traject aan de slag. Vraag is om voor deze laatste optie te
kiezen en tegelijk te zorgen dat de vermarkting van het merk wel goed landt bij Marketing
Drenthe en de regiopromotie.
4. Concept agenda stuurgroep

Excursie m.v.w en relatie met merkverhaal.
De excursie zal plaatsvinden op 18 juni voor het bestuurlijk overleg.
Merkverhaal met vervolgtraject (zie punt 3)
Energie-opgave omgevingsvisie, geen uitzondering meer in natuur
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134531/Milieufederatie-vreest-confetti-aan-zonneparken-enwindparken en bijlage 5 Opmars van zonneparken. Voor DFW Oude Willem zijn initiatieven.
- Dit ter info. Catrien zal contact opnemen met Ingeborg met de vraag of Jan ten Kate de
energievisie van de gemeente De Wolden wil toelichten.
Jaarverslag concept ter vaststelling
- Ruud geeft aan dat hij het deel Edelherten mist. Dit wordt op bladzijde 7 kort maar krachtig
benoemd.
Memo provincie + brief LNV over introductie herten
- Dit ter kennisname.
Voortgang standaard Nationale Parken memo
Het concept moet nog gemaakt worden en wordt per mail verder afgestemd.
Europac, conferentie Schotland.
- Mochten er mensen geïnteresseerd zijn geef het aan voor eind juni i.v.m. korting op de
kosten.
5. W.v.t.t.k.- Rondvraag – Mededelingen
Bernie: Stelt voor om de excursie op 18 juni 2018 te koppelen met de ambtelijke leden.
Elaine zal
een mail rondsturen naar de ambtelijke-leden.
Hilda: Op donderdag 24 mei 2018 zal de opening plaatsvinden van het informatiecentrum Holtingerveld.
Voor de mensen die bij de opening aanwezig willen zijn graag aanmelden via mail bij Elaine.
6. Sluiting en vervolgafspraken
Het volgend overleg vindt plaats op dinsdag 2 juli 2018 om 13.00 uur (Provinciehuis).

