Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Datum:

12 april 2016

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

de Pergola, Giethoorn

Aanwezig:

Klaas van der Vegt (PB’s Wieden), André Hammer (OPS), Roel van Hoorn
(KOPTOP), Bea Claessens (NM), Herman Hoogstraat (PB’s Weerribben), Hans
Schiphorst (gemeente SWL), Sander Pereboom (LTO), Miriam Slomp-Dekkers
(KHN), Hans van de Beek (SBB), Janet Visser (programmamanager) en Claudia de
Koe (programmasecretaris)

Afwezig:
1.

-

Presentatie begrenzingsvoorstellen

De projectgroep ‘Begrenzing’ licht een drietal begrenzingsvarianten toe: a) huidige begrenzing, b)
huidige begrenzing + nieuwe natuur en c) logisch gedefinieerd toegangsgebied.
Het kernteam bespreekt onder andere of het voor het NPWW nieuwe stijl van belang is dat de
feitelijke grens wordt aangepast? Wat zeggen grenzen over het werkingsgebied van het NPWW en
wat is dat werkingsgebied dan? In het voorstel voor een toekomstbestendige organisatie van het
NPWW nieuwe stijl wordt antwoord gegeven op het begrenzingsvraagstuk.
2.

Voortgang overige deelprojecten
a) Merkontwikkeling

De projectgroep merkontwikkeling is voortvarend aan de slag met de hulp van Onno Maathuis (de
Positioneerders). Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal ‘opinieleiders’. Uit die
gesprekken en de eerdere bijeenkomsten is een voorlopige visie op het merk en de identiteit van
het gebied gekomen. Dit wordt in een tweetal gebiedsbijeenkomsten door Onno Maathuis
toegelicht en ter input voorgelegd aan de aanwezigen. Deze bijeenkomsten vinden op 20 en 21
april plaats in ’t Binnenhof in Paasloo.
b) Governance- en financiering
Vandaag stellen we de projectopdracht definitief vast. Inhoudelijk kunnen we nog niet veel zeggen
over de organisatievorm; die moet aansluiten bij de resultaten van de deelprojecten. Wel kunnen
we zeggen dat we graag een lage organisatievorm willen, met een robuuste financiering.
c)

0-meting & Monitoring

Volgend kernteamoverleg komt de trekker van het deelproject, Gabriella Esselbrugge, een
presentatie houden over de voortgang en inhoud van het project 0-meting & monitoring.
d) Communicatie en Draagvlak
De bestuurderssafari staat gepland op zaterdag 21 mei. Op dit moment is de werkgroep druk met
de voorbereidingen voor de Weerribben-Wieden Week. Er is een reële begroting voor educatie en
communicatie opgestuurd naar de projectgroep Governance- en Financiering.

e)

Toegangspoorten

Er zijn twee ateliersessies geweest (d.d. 4 en 11 april). Maandagavond 25 april is de laatste. We
hebben ons geconcentreerd op de verhalen; elke poort z’n eigen verhaal. Er is veel gedeeld, daarin
worden keuzes gemaakt en die werken we nu uit. Tijdens de laatste sessie gaan we daarmee aan
de slag.
3.

Financiële claims & Projectopdrachten

a) Toegangspoorten: er ligt een financiële claim van €15.000 op de begroting 2015-2016. Deze wordt
door het kernteam toegekend.
b) Weerribben-Wieden Week: er ligt een financiële claim van €15.000 op de begroting 2015-2016. Deze
wordt door het kernteam toegekend.
c) Governance- en financiering: de nieuwe projectopdracht illustreert de unieke samenwerking:
iedere partij investeert nu al z’n tijd in dit project. Tijdens de resultaten van het project komt de
discussie op tafel over piketpaaltjes van verschillende organisaties over bijvoorbeeld
organisatievorm, financiering en taken/bevoegdheden. De aangepaste projectopdracht wordt door
het kernteam vastgesteld.
4.

Planning

Het programmamanagement stelt voor om in plaats van een tweede brede gebiedsbijeenkomst
(bijvoorbeeld op 9 mei) te organiseren, dit te integreren in de bijeenkomsten van de deelprojecten
zelf. Om de gemeenteraad goed te kunnen meenemen in ons proces, zullen zij ook daarvoor
worden uitgenodigd. Daarnaast praten we de raad op 17 mei voorafgaand aan de politieke markt
bij op hoofdlijnen alvorens ons voorstel de procedurele route in gaat. Het kernteam gaat akkoord
met dit voorstel. De planning is dat ons voorstel in de gemeenteraad van juni behandeld wordt.
Qua deadlines betekent dit voor het kernteam dat op dinsdag 10 mei het voorstel in zo goed als
definitieve vorm richting de portefeuillehouder moet. Daarom komt het kernteam op maandag 9
mei bij elkaar voor een uitvoerige werksessie, waar we met elkaar spijkers met koppen gaan slaan.
We overleggen volgend kernteamoverleg wat handig is voor de planning aangaande
terugkoppeling & input met de verschillende achterbannen.
5.

Inhoudsopgave

Het voorstel wordt opgedeeld in een deel 1 en deel 2. Deel 1 is het concrete, korte en pakkende
advies wat we doen. Deel 2 is de verantwoording van ons proces en de achtergrond van de
deelprojecten. De trekkers van de deelprojecten leveren zelf de uitkomsten van hun deelproject
aan. Claudia de Koe maakt hiervoor een opzet. Projectleden leveren zo snel als het lukt hier de
teksten voor aan, uiterlijk 4 mei, zodat we het maandag 9 mei in het kernteam in z’n totaliteit
kunnen bespreken.
Janet Visser sluit de vergadering om 22.00 uur.

Volgend kernteamoverleg is op dinsdag 26 april om 19.30 uur. Op maandag 9
mei is er een extra kernteamoverleg ingelast. We beginnen dan om 16.00 uur.

