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1. Opening en vaststelling agenda
2. Presentatie voorstel belevingsroute Dwingelderveld
Na de presentatie volgde een discussie over het plan. Het verhaal is goed. Er is ook veel
waardering voor de aanpak en de aanpak van onderop lijkt ook goed. De dorpsommetjes/
wandelpaden en bijbehorende bordjes kunnen prima geregeld worden door Dorpsbelangen
(contact met recreatieschap over borden is er al). Voor de vereniging zijn de
landschapsaankledingen met speelnatuur “te groot” om zelfstandig te trekken. De vraag
werd gesteld “wie” daarbij kan en wil helpen. De wil om te helpen is er, maar er is nog niet 1
partij opgestaan om in actie te komen. Het voorstel is dat we de plannen ook voorleggen aan
de stuurgroep om te toetsen of ook zij onderschrijven dat dit past in de gewenste
ontwikkelagenda en dat we ruimte in ons budget van dit jaar creëren om samen met
Dorpsbelangen Dwingeloo een plan van aanpak te ontwikkelen. Wat moet er gebeuren om
de plannen ook te realiseren, wie zijn daarvoor nodig, hoeveel grond en budget, wie zijn nog
meer belanghebbend, zouden die kunnen en willen financieren etc.
3. Verslag overleg d.d. 18 oktober 2017
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
4. Bestedingsplan 2018
Er is nog ruimte qua budget. Vanuit de gemeente Westerveld is er een aanvraag binnen
gekomen voor een bijdrage voor het omzetten van de borden richting het dorp Dwingeloo. De
provincie wil hieraan mee werken (de kosten zijn hiervoor € 8.000,-). Vanuit Regionaal
Landschap zal de helft van de kosten worden gefinancierd, de gemeente betaalt de andere
helft. De tweede aanvraag is van Staatsbosbeheer binnen gekomen voor de
reptielenonderzoek Drents-Friese Wold. Er wordt € 5.000,- meer gevraagd dan voor de andere
gebieden (Holtingerveld/Dwingelderveld) die € 20.000,- kostten. Er is hiervoor geen
onderbouwende offerte aangeleverd waarom voor dit onderzoek € 25.000,- wordt gevraagd.

5. Stand van zaken projecten
a) Wilde natuur
Er is gekozen voor bureau de Lynx. Het bureau zal de begeleiding doen voor het project
en heeft hiervoor een voorstel ingediend. Er is nog wat discussie over wie bepaalt wat
het beeld van wilde natuur werkelijk is. De eerste bijeenkomst is geweest in januari en
de laatste tot nu toe. De planning is dat er op 5 april 2018 een soort startdag gehouden
zal gaan worden de ‘wilde natuur dag’. In de middag voor ondernemers en in de avond
voor bewoners om een start te maken en om te laten zien dat eraan gewerkt wordt en
om de beelden verder in te kleuren. Voor de organisatie is er behoefte dat er meer
duidelijkheid is over waar we naar toe gaan. Wat is het beeld? Wat is robuust?
b) Merkpositie Nationale Parken Drents-Friese grens
Vanuit het NBTC en het landelijke programma Nationale Parken is er voor de winnaars
van de mooiste natuurverkiezing een merkpositie bepaald. Wat maakt jou uniek, wat
maakt jou bijzonder? Bureau Business Openers is ook in de arm genomen voor onze
regio. Er is een eerste bijeenkomst geweest eind januari en op maandag 19 februari
vindt er een stakeholdersbijeenkomst plaats. Het bureau heeft zijn eigen observaties
gemaakt van de stukken die er tot nu zijn gemaakt. De kwaliteit van Drenthe komt
overeen met de kwaliteiten van Nationale Parken maar de uitingen van Drenthe gaan
meer over avontuur, beleven en dat botst met het imago. De uitingen met foto’s en
folders van de Nationale Parken passen beter bij het imago.
→ De stuurgroep en ambtelijke leden van Regionaal Landschap hebben een
uitnodiging ontvangen voor 19 februari.
c) Educatie en bezoekerscentra
Er is een bijeenkomst geweest over educatie en bezoekerscentra met een aantal
stuurgroep leden, Staatsbosbeheer, Maatschappij van Weldadigheid en
Natuurmonumenten. Er wordt een vervolgoverleg ingepland eind maart begin april om
een definitieve afspraak te maken.
d) Concept afspraken organisatie evenementen Dwingelderveld
Alle bijlages zijn toegevoegd het algemeen uitgeschreven beleid en
informatieformulier. Woensdagavond 7 februari 2018 vindt de bijeenkomst plaats met
organisatoren en andere belangstellenden bij RCN de Noordster in Ruinen.
6. Standaard Nationale Parken nieuwe stijl
Er zit een nieuwe standaard aan te komen. Dit zou 1 januari 2018 al vastgesteld zijn maar dit
kost wat meer tijd. Ondertussen is op het vervolg van het programma Nationale Parken een
bureau ingericht onder de hoede van Staatsbosbeheer. Dat bureau moet ervoor zorgen dat
Nationale Parken voor de komende 3 jaar begeleid worden, voor zover zij dat willen, om te
voldoen aan een nieuwe standaard. Er wordt een convenant vorm opgemaakt dat bindend is
voor de partijen die het ondertekenen.

7. Concept organisatiemodel
Dit punt is nog niet rijp voor op de agenda van het bestuurlijk overleg Regionaal Landschap
op 16 maart 2018. Het is van belang dat er goed naar gekeken wordt. Hoe wordt het
Holtingerveld hierin meegenomen? Wat is ieders belang in de verschillende werkgroepen en
stuurgroep. Komt de volgende vergadering ambtelijke werkgroep terug op de agenda.
→ Catrien zal een mail uitzetten zodat iedereen hierover kan nadenken.
8. Concept agenda stuurgroep
Kleine wijziging bij agenda punt 4 wordt het alleen concept standaard zonder het
organisatiemodel. Met een aankondiging dat er kritisch wordt gekeken naar het
organisatiemodel.
9. W.v.t.t.k./ Rondvraag/ Mededelingen
10. Sluiting en vervolgafspraken
Het volgend overleg vindt plaats op 22 mei 2017 om 13.00 uur (Provinciehuis)

