Verslag overleg regionaal landschap ambtelijk
Dinsdag 7 februari, Provincie (A.0.04)

VERSLAG IS VERTROUWELIJK TOT 16 MAART!!!!, ALLEEN PROJECTGROEP
Aanwezig: Catrien Scholten, Alien Poelman, Hilda Mulder, Marike van der Pauw, Nico
Driessen, Ingeborg de Groot, Elaine Sapulete (verslag)
Afwezig: Mylotte Huisjes, Pina Dekker, Jeroen Visser, Roel Visser, Bernie Jenster,
Uko Vegter, Kees Bron, Harry Valk
1. Opening en vaststelling agenda:
Agenda ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag overleg d.d. 1 november 2016:
- Er is een afspraak geweest met de LTO in januari alleen daar is het punt
ontwikkelagenda niet aan de orde gekomen. Er komt een vervolg afspraak met de
LTO betreft de ontwikkelagenda.
3. Mededelingen:
- Betreft de vitale vakantieparken. De Provincie en het recreatieschap zijn er op het
moment hard mee bezig om een vitaliteitsscan voor Drenthe uit te laten voeren. Dit
onder de grote vakantieparken om alles inzichtelijk te krijgen hoe vitaal de parken zijn
en of er andere zaken spelen. Het onderzoek zal starten in de week van 13 februari.
- Op zaterdag 13 mei zal er een open landmacht dag plaats vinden (staat nog onder
voorbehoud).
- Op zondag 21 mei zal nationale parken dag plaats vinden. Thema is Changing
climate, changing parcs.
- Catrien heeft samen met Henk van Hooft een aantal bestuurlijke overleggen gehad
met terreinbeheerders, wethouders en recreatie ondernemers; dit betreft de
ontwikkelagenda 2017/2018.
o Vanuit de wethouders (gemeenten) komt er duidelijk naar voren ‘het verhaal’
moet in zijn geheel ontdekt/uitgezocht/ontwikkeld worden. Waar gaat het
gebied over? Ook vinden de wethouders promotie erg belangrijk.
o Vanuit recreatie Dick Dijkstra en Raymond Beerendonk die vinden ‘het
verhaal’ ook belangrijk. Zodat ondernemers ook hun eigen verhaal kunnen
vertellen.
o Vanuit terreinbeheerders die maken zich vooral druk over het tussengebied.
o Catrien zal nog in gesprek gaan met collega’s van team vrijetijd. Dit om te
kijken of wij vanuit de Provincie die visie ‘waar een poort aan moet voldoen’ of
wij daar capaciteit voor hebben om dat te gaan trekken.

4. Soorten effecten rapportage (terugkoppeling en vervolgacties:
Catrien heeft afgelopen donderdag 2 februari een excursie gehad op de Veluwe met de
stuurgroep regionaal landschap en het kernteam om daar te oriënteren.
-

-

Er is nadrukkelijk afgesproken dat we nog niet naar buiten gaan met de SER. Er
wordt hierover ook nu niet gecommuniceerd richting de raadscommissies (indien
nodig komt dat na 16 maart – volgende Stuurgroep).
Jori Wolf is nu met de landbouw in gesprek om te kijken hoe we er samen uit kunnen
komen. Hierover volgt een terugkoppeling.
Alien zal intern bij gemeente Westerveld communiceren dat er richting de commissie
niet wordt gecommuniceerd over de SER.
Op 16 maart zal dit punt opnieuw worden besproken tijdens het bestuurlijk overleg.
Conclusie was vorige week, dat de feiten uit de SER (tot en met paragraaf 7.1) door
de Stuurgroep zijn vastgesteld. De intentie van alle partijen is om samen te komen tot
een aanvaardbare oplossing voor de landbouw.

5. Wilde natuur Drents-Friese Wold:
Er heeft een overleg plaats gevonden samen met Catrien, Marike en Aaldrik. Daarin is
geconcludeerd dat er een kernteam zou moeten komen. De mensen die deel hebben
genomen aan het overleg hebben aangegeven om zich te willen inzetten voor het kernteam
maar dan zou er nog wel iemand met ‘dorpscontacten’ aan moeten sluiten om mee te
denken over een gebiedsproces.
-

Alien zal intern bij gemeente Westerveld overleggen wie het beste deel kan nemen
aan de kernteam. Wellicht Bert Diender of Gerrie Ebbeling).
De mensen in het kernteam moeten uit meerdere gezichtspunten kunnen kijken (dat
is een belangrijk punt).
Eerste bijeenkomst om de uitvraag voor procesbegeleider te kunnen formuleren,
staat alles erin, kunnen jullie daarmee uit te voeten?

6. Recreatiezonering Dwingelderveld
Hier moet ook een kernteam voor worden opgericht. Wie kan hier het beste aan deelnemen?
-

Catrien heeft donderdag een afspraak met Malou en Marloes over groene sportpark.
Ingeborg geeft aan om wel te willen deelnemen het kernteam samen met Gerrie.
Communicatie dingen kunnen afgestemd worden met Nico. Hoeft niet deel te nemen
aan het kernteam maar er kunnen dingen afgestemd worden over communicatie.

7. Prioriteiten in uitvoering ontwikkelagenda
-

De stand van zaken graag digitaal aanleveren aan Catrien.
Wijzigingen betreffende de website mag doorgegeven worden aan Elaine.

8. Overlegstructuur
Catrien geeft toelichting, ze vindt dat wij niet effectief vergaderen. Praten veel maar doen
weinig, wellicht is het doel ook elkaar op de hoogte houden waar een ieder mee bezig is?
Enkel wat verschillende meningen over de overlegstructuur. Heeft de werkgroep zin?
-

Alien en Marike vinden de werkgroep wel zinnig, uitwisseling stand van zaken,
voortgang, initiatief. Het is wel breed waarover gesproken wordt.
Graag regionaal landschap ambtelijk groep aanhouden en dan 3 a 4 keer per jaar
vergaderen momenten inplannen, belangrijkste doel naast afstemmen en voortgang
is vooroverleg voor Stuurgroep; welke stukken/bespreekpunten moeten op de
agenda. Stukken moeten dan wel op een andere manier, in kleinere (werk) groepen
worden voorbereid. Voor de november-vergadering komen we 2 keer bij elkaar
(september en oktober) omdat dan de jaarplannen door de Stuurgroep vastgesteld
moeten worden.

9. W.v.t.t.k. / rondvraag
- geen rondvraag
10. Sluiting en vervolgafspraken
- Volgend overleg vindt plaats op dinsdag 30 mei 2017, het overleg op 13 april zal
vervallen.
- Elaine stuurt Marike een datumlijstje door van de vergader overleggen.

