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Aanwezig: Catrien Scholten, Jeroen Visser, Ruud Kreetz, Nico Driessen, Hilda Mulder, Uko Vegter,
Bernie Jenster, Ingeborg de Groot, Jacob Kruijer, Godfried Vis, Elaine Sapulete (verslag)
Afwezig: Age Kramer, Roel Visser, Kees Bron, Pina Dekker, Jeroen Visser, Mylotte Huisjes
1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.
2. Verslag overleg d.d. 22 mei 2018 en conceptverslag stuurgroep 18 juni 2018
Het ambtelijk verslag is ongewijzigd vastgesteld. Terugkomend op het actiepunt van Catrien heeft zij
contact gehad met Joris Driehuis. Vanuit Dorpsbelangen zijn ze nu bezig met de dorps ommetjes en
daar redt Dorpsbelangen zich nu mee. En de landschap inrichting daar willen zij wat mee maar dat heeft
niet veel haast. Er is afgesproken dat er na de zomervakantie weer contact wordt opgenomen eerst met
de gemeente Westerveld (Alien).
Op het verslag van de stuurgroep Regionaal Landschap op 18 juni 2018 zijn geen opmerkingen of
aanvullingen.
3. Merkgids en uitwerking merkactivatie
Op 14 juni heeft er gesprek plaatsgevonden met business openers en het nationale parken bureau. De
eerste offerte die is toegestuurd is ervan uitgegaan dat wij in staat zouden zijn om op een
representatieve groep uit ons midden inclusief mandaat in twee maanden tijd een actieplan te kunnen
opstellen. Daarvan was de reactie van Catrien dat het niet realistisch is. Er is hiervoor een langere
doorlooptijd nodig. Wat lastig is, is dat het merkverhaal ook als een kompas dienst voor de ontwikkeling
van het gebied. Het gaat niet alleen om promotie, maar ook over inhoud Wie is waar verantwoordelijk
voor? En dat is een punt wat in een volgend traject uitgewerkt moet worden. Is er draagvlak voor de
keuzes die er worden gemaakt? De discussie over de zonnepanelen dat raakt ook het merkverhaal.
De vraag is wat moeten we doen om het kloppend te maken? Moet daar nog veel worden aangedaan?
Wat moet er gebeuren en wie moet daaraan trekken? Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat moet aan
de orde komen in de merkactivatie. De vraag luidt als volgt; wie moeten er nu aan tafel zitten? Het gaat
deels om mensen met verstand van inhoud maar die vooral ook in een netwerk zitten en die in staat zijn
om enerzijds input in te brengen vanuit de achterban (eigen organisatie) maar misschien ook collega
organisatie in zo’n overleg en anderzijds uitkomsten van de sessies merkactivatie terug te koppelen.
-

Gemeente Westerveld, Gerrie Ebbeling
Ingrid Masini als ondernemer
Bianca Grote Beverborg als ondernemersconsulent
Terreinorganisatie? (Ruud/Godfried/Uko laten nog een naam weten
Bert van der Tuuk namens toeristische promotie
Landschapsbeheer/Streekbeheer
Nico Driessen voor communicatie
Catrien Scholten

Mocht er iemand te binnen schieten, laat het dan weten aan Catrien. Catrien zal de regie houden. De
eerste overleggen zullen plaatsvinden in de maand september/oktober. Voor de zomervakantie zullen
zoveel mogelijk de data worden vastgesteld.
4. Energieopgave en landschapskwaliteit
Frank Hart van de Natuur en Milieufederatie geeft een toelichting over de stand van zaken en uitkomsten
van het publiekdebat op 26 juni 2018 in Assen over hernieuwbare energie.
Samenvatting van het verhaal: de opgave voor hernieuwbare energie is groot. Om in 2050 grotendeels
zelfvoorzienend te zijn is circa 20 Petajoule nodig. Op dit moment is voor 10 Petajoule in ontwikkeling.
In de omgevingsvisie is heel Drenthe als potentieel gebied aangewezen en de provincie legt de regie
daarvoor bij gemeenten. De vraag is of dat het juiste schaalniveau is. Als we samen voor de kwaliteit
en identiteit van bijvoorbeeld het gebied Regionaal Landschap staan, dan is het van belang dat alle 4
betrokken gemeenten afstemming hebben over de visie op hernieuwbare energie. In de Stuurgroep is
gesteld dat we een kapstok nodig hebben om te kunnen reageren. Wat zijn de kwaliteiten van het
landschap en wat zijn kaders waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen? De NMFD is bezig met
een notitie waarin ze oproepen om eerst dakoppervlak te benutten en pas daarna naar agrarische en
natuurgrond te kijken. En ook de besparingskant zou meer aandacht moeten krijgen. Wat je niet
gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Ook in de regionale energiestrategie zitten haakjes voor
hernieuwbare energie. Afgesproken is dat Catrien de link legt met de regionale energiestrategie. En dat
we voor de visie op kwaliteit landschap direct na de zomer met een kleine groep bijeenkomen (gemeente
Westerveld, TBO en landschapsbeheer (nog vragen). Actie Catrien
5. Project ideeën 2019
Het verzamelen van project ideeën voor het nieuwe jaar wordt vaak na de zomervakantie gedaan in het
volgend ambtelijk overleg. Maar wellicht zijn er vanuit ontwikkelagenda of andere ambities al ideeën
waarvan wij vinden daar moeten we mee aan de slag?
Nico:

Informatiezuilen die in het gebied staan. Moeten die worden vervangen of moeten die worden
weggehaald?
Bernie: Hunebedweg in het Holtingerveld moet aangepakt
Hilda: App voor fietsen
Uko: Het zou goed zijn om te kijken naar de landschappelijke samenhang tussen de drie
deelgebieden en of/hoe we deze moeten/kunnen versterken. Daarvoor zou (althans zo werd
gesteld in de vergadering, een klein comité bij elkaar komen (Ruud, Bernie, Uko, evt Catrien).
Ruud: We zijn met een aantal dingen bezig, wat best veel tijd vraagt. Het gaat niet alleen om geld maar
ook om capaciteit, menskracht. Zo zijn we bezig met het wildernis verhaal. Het hele systeem
van de combinatie, evenementen en vergunningenbeleid plus centraal meldpunt in het
Dwingelderveld. Voor het Drents-Friese Wold is er een redelijk actueel beheer en
inrichtingsplan. Dat van het Dwingelderveld stamt uit 2004. Graag oppakken Hiervoor een
afsrpraak maken en in een klein comite er over spreken (Wat is nodig om die ontwikkeling van
die natuur en verbinding van de natuurgebieden om weer voor 10 jaar vooruit te kunnen). Actie
Catrien
6. W.v.t.t.k.- Rondvraag – Mededelingen
Toevoegen Simone aan de verzendlijst ambtelijk werkgroep plus concept verslag stuurgroep regionaal
landschap doorsturen.  Actiepunt Elaine
7. Sluiting en vervolgafspraken
Het volgend ambtelijk overleg vindt plaats op 11 oktober 2018 van 09.00 uur tot 11.30 uur
(Provinciehuis, kamer 0.70)

