Verslag Ambtelijk Regionaal Landschap
Dinsdag 30 mei 2017

Aanwezig : Catrien Scholen, Ruud Kreetz, Alien Poelman, Hilda Mulder, Nico Driessen,
Ingeborg de Groot, Bernie Jenster, Pina Dekker, Elaine Sapulete (verslag), later: Jakob Kruijer
Afwezig: Jeroen Visser, Uko Vegter, Mylotte Huisjes, Roel Visser

1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast.
Er gaat een kaartje rond voor Mylotte
2. Verslag overleg d.d. 7 februari
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
-

Het onderzoek van de vakantieparken is afgerond en ze zijn op het moment bezig met
het onderzoeksrapport. Hilda kan er inhoudelijk nog niks over loslaten.
Deze week is er een nieuwe schaapherder in het Dwingelderveld begonnen; Anja Prent.
Bij de gemeente Ooststellingwerf is er een nieuwe wethouder. Hans Welle is opgevolgd
door Henk van de Boer. De nieuwe wethouder zal ook worden uitgenodigd voor de
Stuurgroep Regionaal Landschap.

4. Soorten effectenrapportage
Stand van zaken
Op 20 april heeft het bestuurlijk overleg plaats gevonden en is vastgesteld de feitenrapportage
van de soorten effecten rapportage maar niet het plan van aanpak. Over plan van aanpak was
nog veel discussie én ook de mededeling van LTO dat ze niet kunnen meewerken aan verdere
ondersteuning. Er is afgesproken niet te gaan communiceren naar buiten toe en we doen een
bestuurlijke verkenning om te kijken hoe ver er gegaan kan worden met het plan van aanpak en
uitwerking. Na het persbericht van LTO is er vanuit de Stuurgroep ook een persbericht
uitgegaan en is de feitenrapportage SER op de website gezet . Henk van Hooft heeft in de
antwoorden een procesbeschrijving gegeven hoe wij verder willen gaan. Henk van Hooft heeft
intussen veel mensen gesproken, maar is nog niet klaar. Dus helaas nog geen terugkoppeling
over de verkenning. Het is aan de stuurgroep om te bepalen hoe ver zij zullen/willen gaan? Dit
moet op 22 juni 2017 bij de volgende stuurgroep vergadering helder
Bestuurlijke verkenning is gaande zodat er bij het volgend bestuurlijk overleg meer duidelijkheid
is. Is er nog een uitweg om hier mee door te gaan?
5. Recreatiezonering Dwingelderveld
Concept opdracht beschreven en meegestuurd
De knelpunten worden ervaren bij de terreinbeheerders vooral bij georganiseerde activiteiten en
communicatie. Aanvragers van evenementen hebben niet in de gaten dat bij verschillende
terreinen/beheerders een vergunning aangevraagd moet worden.
-

In juni zal er een vervolg overleg plaats vinden.
Graag het resultaat iets concreter opmaken (wat zit er precies in en wat staat er op de
kaart) aldus Ruud.

6. Toegangspoorten
Mondelinge toelichting van Catrien Scholten i.p.v. Henk van der Horst.
Henk van der Horst kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. een ander afspraak. Catrien zal een
mondelinge toelichting geven. De opdrachtomschrijving is op 20 april 2017 tijdens het
bestuurlijk overleg Regionaal Landschap vastgesteld. Henk van der Horst heeft diverse
gesprekken gevoerd met een aantal ondernemers die ambitie tot poort hebben en is bij
bezoekerscentra langs geweest.
-

-

Het gaat er min of meer om hoe de bezoeker het ervaart ook al is er een gevarieerd
aanbod. Kijken wat echt prioriteit heeft. Begin eerst bij de bezoeker, wat is het meest
urgent?
Concrete eerste stap zal zijn om te beginnen bij de gastheren en die te vragen om terug
te koppelen wat zij terug krijgen van de bezoeker.
Het uitwerken van een plan van aanpak.
Toegangspoorten versus verhaal vertellen, daar is wel een relatie tussen die we in de
gaten moeten houden.

7. Grenzen Regionaal Landschap met oog op omgeving
Voorstel (bespreken van verschillende opties)
De Provincie Drenthe is bezig met de herziening van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie zal
volledig worden gekoppeld aan een kaart. Alle teksten van de omgevingsvisie zullen ergens
gekoppeld zijn aan locaties op de kaart.
Willen wij puur richten op Drenthe? Of nemen wij nu ook de Friese gedeelte mee met het oog
op mogelijk nieuwe begrenzing gebied in programma Nationale Parken?
-

Geen harde lijn maar werken met een arcering. Maar ook even naar de tekst kijken. Wat
is het provinciale belang.
Er wordt hier nog in verdiept en met gemeente besproken, dit wordt vervolgd. Voor 7/8
juni graag terugkoppelen met suggesties aan Catrien. De teksten graag per mail
terugkoppelen.

8. Jaarverslag 2016 (zie bijlage)
Het concept is rondgestuurd. Tot nu toe alleen opmerkingen van Pina. Graag tekstuele
opmerkingen per mail sturen naar Catrien voor 7 juni!
9. W.v.t.t.k. / rondvraag
-

Bernie: Heeft een vraag over de ontwikkeling van wilde natuur. Is daar al wat mee
gedaan? Hier is gebrek aan tijd het probleem, mede veroorzaakt door vertraging rond de
SER. Qua planning verschoven naar de tweede helft van 2017.

10. Sluiting en vervolgafspraken
Volgend overleg vind plaatst op 28 september 2017, van 13.30 uur tot 16.00 uur
(Provinciehuis).

