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Aanwezig: Catrien Scholten, Hilda Mulder, Alien Poelman, Jeroen Visser, Ruud Kreetz, Uko Vegter,
Ingeborg de Groot, Godfried Vis, Arthur Scheper, Elaine Sapulete (verslag)
Afwezig: Age Kramer, Roel Visser, Kees Bron, Mylotte Huisjes, Jacob Kruijer, Nico Driessen
1. Opening en vaststelling agenda
Catrien opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda is vastgesteld.
2. Verslag overleg d.d. 2 juli 2018
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
3. Programma Natuurlijk Platteland
Plan van aanpak natuuropgave is bijna gereed. Kernteam gestart voor de sturing op hoofdlijnen.
Arthur is een van de zes deelprogrammaleiders binnen het natuurlijk platteland. Arthur heeft twee
deelgebieden onder zijn hoede (Noordwest Drenthe en Zuidwest Drenthe). Het PNP is gestart in het
jaar 2015, toen is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door 12 Drentse organisaties. Het
is bedoeld om met de structuur duidelijkheid te geven van wie intern bezig is, maar ook in samenwerking
met de externe zakenpartners duidelijkheid te geven. Wie kun je waar aanspreken met als uitgangspunt
zo simpel mogelijk te houden. Creëer niet organisatorisch drukte met uiteindelijk als doel om
slagvaardiger te zijn en versnelling aan te brengen in de opgaven die er nog liggen. Het jaar 2027 lijkt
nog ver weg maar het grootste deel van de opgave daar zit nog een fase aan vooraf waarin je grond
nog moet vrij krijgen. De opgave voor natuur en water zijn langlopende trajecten.
Zuidwest Drenthe, de focus is hier gelegd op twee dingen. Om overzicht te krijgen in de opgaven (wat
is er gerealiseerd, wat moet nog) en het andere is hoe zouden wij Zuidwest Drenthe het beste kunnen
organiseren. Daarbij geldt wel dat in de 8 deelgebieden uniformiteit zit zodat het voor de mensen van
buitenaf herkenbaar is hoe het in de verschillende deelgebieden georganiseerd is.
-

Het deelprogrammaplan zal worden gedeeld met de ambtelijke werkgroep. Arthur zal dit
toesturen.

4. Wilde Natuur Drents-Friese Wold
Toegelicht door Catrien. Er is vorig jaar een start gemaakt. De opgave is om meer proces natuur te
creëren met zwervende kuddes. Na het vaststellen van het Beheer- en Inrichtingsplan was gelijk
duidelijk dat de beelden van wat proces natuur betekent uiteenlopen. Om daar een gezamenlijk beeld
voor te vormen is er vorig jaar een proces gestart om met een kleine werkgroep voor te bereiden om
met mensen in gesprek te gaan over wilde natuur of proces natuur. Wat wordt daaronder verstaan? Wat
kan je daar nog en wat willen wij dat je daar nog kunt? Dit zowel vanuit beheer en beleving als vanuit
de recreatieve toegang (denk hierbij aan paaltjes, routes). In het gesprek wilde natuur roeren de ruiters
zich sterk, zij zijn bang dat zij het gebied niet meer in kunnen. Het uitgangspunt is dat er gebieden zullen
zijn waar het zodanig onaantrekkelijk dicht is dat mensen niet spontaan de neiging hebben om erin te
gaan. Daar krijgt natuur alle ruimte. Deze dichte gebieden zijn ook geschikt voor rustgebied van grazers.
Het vergt nog veel inspanning want als er nu naar de kaart wordt gekeken zie je heel veel paaltjes
routes, fietspaden, knooppunten en ruiterpaden (eigenlijk) overal in het gebied. Wat je zou willen in de
kern is geen bewegwijzerde routes. Wat er opgehaald wordt tijdens gesprekken is - een uitzondering
daar gelaten - maar dat de meeste mensen wel begrijpen dat je variatie wil creëren in het bos (qua
drukte en beleving).

Dit agendapunt wordt vervolgd. Het voorstel zal nog niet worden meegenomen naar de stuurgroep
vergadering op vrijdag 9 november. De planning is dat het begin 2019 dan ook een uitgewerkt plan
komt, hoe hier mee om te gaan?
5. Merkactivatie
De eerste workshop heeft plaatsgevonden. De merkpositie voor Zuidwest Drenthe weldadige natuur lag
ter discussie in de stuurgroep maar is uiteindelijk vastgesteld onder voorbehoud dat nog eens naar de
belofte (kracht van stilte) en de afstemming met de Drenthe identiteit (oerprovincie) gekeken wordt. Daar
zat nog wat wrijving met name bij het recreatieschap en bij enkele wethouders. Ondertussen is er voor
heel Drenthe - marketing Drenthe en gemeenten - een merkpositie bepaald. En met als belofte ‘mensen
willen echte avonturen beleven’. De keuze die gemaakt is, is dat verschillende regio’s van Drenthe wat
meer moeten conformeren aan die belofte. Als dit wordt doorgetrokken betekend dit voor Zuidwest
Drenthe de avonturen beleven centraal moet staan i.p.v. de kracht van de stilte die er genoemd werd.
Het voorstel is om de kern dan “ruimte voor jezelf” te maken. Het is geen nieuwe slogan, maar het is
een ijkpunt voor uitstraling voor de productontwikkeling. De kracht voor Zuidwest Drenthe is dat er nog
veel ruimte is en veel stilte is. Het is aan ons om te zorgen dat de kwaliteit nog wel blijft matchen met
hetgeen wat er wordt verteld.
De tweede workshop zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober. In de groep zitten Nico Driesen (IVN),
Bianca Groote Beverborg (ondernemers Appelscha), Hans Kroezen (ondernemers Frederiksoord),
Siebert Hoekstra (LBD), Casper de Jong (TBO), Ingrid Pasini (ondernemers De Wolden), Bianca
Nagengast (Marketing Drenthe), Gerrie Ebbeling (gemeenten) en Catrien Scholten (Nationaal Park ).
-

In de marketing agenda voor Zuidwest zal dit ook worden opgepakt en dat ervan uit hier
ambtelijk een soort plan zal komen. Wat te gaan doen om het gevoel, emotie die je wil
meegeven kenbaar en voelbaar wil maken. Het zal als advies worden aangeboden naar de
stuurgroep regionaal landschap.

6. Evenementen Dwingelderveld
Er is in concept opgemaakt betreft het voorstel evenementen organisatie Dwingelderveld via 1 loket.
Naar aanleiding van alle ophef in februari tijdens de bijeenkomst is er geredeneerd dat er niks meer
mag en er niks meer kan. Hier en daar is het eerste plan wat afgezwakt maar wat er overeind is gebleven
zijn de aanvragen die via 1 loket gaan. Er zijn momenteel gesprekken gaande met de gemeente
Westerveld over de koppeling met vergunningaanvragen voor evenementen. Dat de eerste aanvraag
via het vergunning loket gaat van de gemeente Westerveld en dat het vanuit daar doorgesluisd wordt
naar het loket. Ook Midden-Drenthe en De Wolden zullen betrokken worden.
- Er wordt voorgelegd aan de stuurgroep om van start te gaan met 1 loket. In principe de
toestemming van Natuurmomenten werd altijd administratiekosten gevraagd. Bij
Staatsbosbeheer is dat tijdelijk niet gedaan omdat er afspraken gemaakt zijn over recreatieve
voorzieningen mogelijkheden wat afloopt eind dit jaar. Vraag of we nu per aanvrager
administratiekosten vragen of dat we in de pilot in een keer afkopen.
- Catrien heeft een afspraak met Casper de Jong om te kijken hoeveel uur vanuit het
bezoekerscentrum gaat om de kijken naar de coördinatie van de aanvraag goed in de
vergunningverlening circuit in te passen.
- Er is toestemming nodig vanuit het Waterschap mocht er op er iets op waterschapeigendom
wordt georganiseerd.
7. Ontwikkelingen Holtingerveld
Begin dit jaar is het bezoekerscentrum op de poort geopend. Daarmee was het idee dat alles klaar was
maar nu pas begint het. Het bezoekerscentrum staat er maar het publiek wordt nog niet bepaald
getrokken zoals je zou willen. Met de opening van het informatiecentrum is de werkgroep recreatie

opgeheven. Zoals begrepen zou de werkgroep recreatie net als de werkgroep natuur en beheer
onderdeel zijn van het regionaal landschap Drents-Friese grensstreek, maar dat is het niet. Er is een
integraal plan daar is de stuurgroep opgezet en structuur en daarbij hoorde de werkgroep recreatie als
uitvoeringsgroep. Nu de werkgroep gestopt is wordt de vraag gesteld, wat de ambities zijn voor de poort
in het Holtingerveld. Er is al wel heel wat gerealiseerd maar op een aantal zaken ook weer niet. Er ligt
nog wel een opgave en Alien geeft aan wellicht was het opheffen van de werkgroep toch nog iets te
vroeg.
Op woensdag 17 oktober 2018 zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met de stakeholders op
de poort. Wat leeft er nu nog? Maar ook de vraag wie er nog eventueel zou willen doen. Mocht dit zijn
opgehaald zou de gemeente Westerveld graag willen kijken wat de gezamenlijke ambitie is. Henk van
der Horst is er volledig mee gestopt en zit nu op andere projecten. Nu kan je met elkaar een punt
markeren wat we met elkaar toch nog willen realiseren en daar een goed plan van te maken. De
stakeholders moeten ook aangeven waar zij belang bij hebben.
8. Landelijke ontwikkelingen Nationale Parken
De concept standaard is vorige week bij het IPO-overleg besproken. Je merkt dat provincies er
verschillend in staan en dat de wens gezamenlijk Nationale Park standaard te gaan ontwikkelen er
daarvoor te gaan staan bij de provincies dat er niet is.
Merkstrategie, hier is de keer vorige gesproken over landschapsvisie/landschap strategie. Aan de hand
van het verslag en discussie met de terreinorganisatie is er geconstateerd dat er niet scherp is gemaakt
wat er nou mee beoogd werd. Wellicht moet dit weer naar voren worden gehaald met de vraag wat
willen wij daarmee doen? En wie gaat er vervolgens mee aan de slag.
-

Catrien en Pina zullen hiernaar kijken om het voor de volgende keer concreter kan maken wat
eventueel de mogelijkheden en opties zijn. Vanuit daar met een voorstel komen. Wat er precies
beoogd moet worden en wat is de vraag die er beantwoord moet worden.  actie Catrien

9. Europarc Jeugdmanifest
Dit agendapunt meenemen ter kennisname. Jongeren internationaal hebben een manifest opgesteld,
om op welke wijze zij betrokken willen raken met Nationale Parken in hun omgeving. Tijdens de
Europarc conferentie in september zijn er 2 Junior Rangers meegegaan. Catrien zal nog in gesprek
gaan met de twee dames. Met de vraag wat zij nog nodig hebben en op welke manier willen zij meer
betrokken raken bij niet alleen het werk maar ook de besluitvorming en voorbereiding.
10. Projectplannen bestedingsplan 2019
De vraag luidt, hoe gaan we hier nou in kiezen versus hoe worden de verantwoordlijkheden gedeeld?
Tot nu toe wordt er heel erg geleund op de bijdrage van de Provincie voor Nationale Parken. Maar waar
zit nou de medeverantwoordelijkheid van andere partijen? Catrien maakt een voorstel voor
criteria/afwegingskader
-

Hier kan schriftelijk op gereageerd worden richting Catrien uiterlijk 19 oktober 2018.

11. W.v.t.t.k./ Rondvraag
-

Intern navragen over STACK. Het downloaden via provincie netwerk lukt niet. Catrien zal hier
een melding van maken.

12. Sluiting en vervolgafspraken
Datums voor volgend jaar zijn nog niet bekend.  Actiepunt Elaine

