Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Datum:

16 februari 2016

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk

Aanwezig:

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

Afwezig:
1.

Miriam Slomp-Dekkers (KHN)

Opening/mededelingen/ingekomen stukken/agenda
a) Miriam Slomp-Dekkers heeft zich afgemeld.
b) Nationale Parken Festival – 17 maart 2016
Hans Schiphorst licht de ontwikkelingen omtrent het Nationale Parken Festival en de Deal
die daar ondertekend wordt toe. Vooralsnog wordt er door het ministerie van
Economische Zaken (EZ) gesproken over de Nationale Parken van Wereldklasse,
waardoor er een onderscheid dreigt te komen tussen een voor- en achterhoede bij de
Nederlandse nationale parken. De Deal wordt deels ondertekend door IPO en SNP, en
daar is het overheersende argument dat dat onderscheid niet gemaakt moet worden. Om
de provincie Overijssel inhoudelijk hierbij te betrekken (via het IPO is Overijssel hierbij
betrokken), is het college van B&W gevraagd contact met de gedeputeerde te leggen.
Betreft de aanmeldingen voor het Festival: zodra de uitnodiging binnenkomt kan het
kernteam zich opgeven via de programmasecretaris. Het festival vindt plaats op
donderdag 17 maart in Den Haag.
c)

Weststellingwerf – 18 februari 2016
Aanstaande donderdag 18 februari gaan Janet Visser, Hans van de Beek en Hans
Schiphorst in gesprek met een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente
Weststellingwerf. Gespreksonderwerpen zullen onder andere een eventuele aansluiting
van de Rottige Meente en de gemeentelijke herindelingen zijn.

d) Uitnodiging Startbijeenkomst Marketing Oost – 9 maart 2016
Als opening van het (toeristisch) seizoen organiseert Marketing Oost elk jaar een
startbijeenkomst. Het kernteam is daarvoor uitgenodigd. Claudia de Koe stuurt de
uitnodiging per mail door. Onszelf aanmelden voor een ‘zeepkist-pitch’ vind het kernteam
niet nodig.
2.

Verslag vergadering d.d. 26 januari 2016

Herman Hoogstraat doet afstand van punt 2f van het verslag van 26 januari jl. waarin is
aangegeven dat de discussie omtrent de uitspraken van de burgemeester over “Groot Giethoorn”
ook het kernteam niet onberoerd hebben gelaten.
3.

Gebiedsbijeenkomst – 24 februari 2016

Tot nu toe hebben zich ongeveer 40 personen aangemeld. Vanuit het programmamanagement nog
de oproep aan de kernteamleden, met name uit de ondernemersgeleding, om in hun achterban te
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kijken naar een vertegenwoordiging die aanwezig kan zijn. De trekkers van de deelprojecten
hebben een opzet geleverd van hun pitches en deelsessies en dat heeft het kernteam met elkaar
besproken.
4.

Werksessie Kernteam – 19 februari 2016

Op vrijdag 19 februari vindt de eerste werksessie van het kernteam plaats. Onderwerpen die we
gaan bespreken zijn onder andere de randvoorwaarden en criteria voor het Nationaal Park nieuwe
stijl, verwachtingenmanagement richting juni en de integratie tussen de diverse deelprojecten;
welke linkjes liggen waar? Inloop om 12.15 uur met een lunch, we starten om 13.00 uur. Miriam
Slomp is afwezig, dus wordt projectleider Gabriella Esselbrugge door Janet Visser gevraagd als
vervanger. Bea Claessens en Hans Schiphorst zijn helaas ook afwezig. Zij worden vervangen door
Jan Boxum.
5.

Voortgangsrapportage II – opzet

In het volgende kernteamoverleg, dinsdag 8 maart, zal het kernteam haar tweede
voortgangsrapportage vaststellen. Opzet zoals aangeleverd is daarbij het uitgangspunt. Voor de
hoofdstukken over de deelprojecten vraag het programmamanagement om input vanuit de
deelprojecten zelf; de trekkers leveren hun stukken uiterlijk vrijdag 26 februari aan. Opzet hiervoor
is bijgevoegd.
6.

Financiering deelprojecten

Nu de deelprojecten vorderen wordt ook duidelijk dat voor het proces ons budget wel toereikend
is, maar voor de inhoudelijke uitwerking ervan nog gelden nodig zijn. Het voorstel is om dit
integraal te benaderen en een pakket samen te stellen van zaken waar we nog (aanvullende)
financiering voor zoeken. Dit hangt deels samen met de eerder voorgestelde ‘reële begroting’
Janet Visser en André Hammer pakken dat samen op. Het kernteam wil ook met Samen Werkt
Beter om tafel over de verbinding tussen ecologie en economie; een onderwerp wat een centrale rol
speelt in het Nationaal Park nieuwe stijl. Vanuit het kernteam zullen Herman Hoogstraat, André
Hammer, Hans Schiphorst en Janet Visser dit gesprek aangaan. Tijdlijn zal samen hangen met het
bestuurlijk overleg wat gepland staat met de provincie Overijssel in april.
Naast financiering is ook het verwachtingenmanagement van belang. dit zal onder andere
besproken worden in de werksessies van het kernteam, maar moet ook naar voren komen in
bijvoorbeeld de voortgangsrapportage of financieringsaanvragen.
7.

Deelprojecten

Algemeen: vorig kernteamoverleg is afgesproken dat iedere trekker een schriftelijke stand van
zaken doorgeeft aan het programmamanagement ter agendering in het kernteam. Dit blijkt echter
niet voor iedereen te werken, waardoor de hernieuwde afspraak is dat we elkaar mondeling
meenemen in de voortgang indien er geen schriftelijk stuk geagendeerd wordt.
a) 0-meting & Monitoring: Er ligt nu een plan voor een aantal meetpunten waar de
verkeersbewegingen gemeten kunnen worden. Maar dit is slechts een deel. Het wordt pas
interessant als we ook vervolgstappen kunnen zetten. Daarvoor zijn de provincie en de
gemeente wellicht goede partners. Monitoring dient een breed nut wanneer we antwoord
kunnen geven op de vraag wat het Nationaal Park bijdraagt aan het BNP van de regio.
b) Begrenzing: n.v.t.
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c)

Governance- en financiering: Volgend kernteam overleg (8 maart) wordt het projectvoorstel
besproken.

d) Merkontwikkeling: er is een eerste bijeenkomst geweest met Onno Maathuis en een aantal
betrokkenen uit de eerste ring. Vruchtbare bijeenkomst waarin er zowel ruimte was voor
het verleden en waar de discussie omtrent de naam ‘WaterReijk’ een plek heeft gekregen,
als voor de toekomst met nieuwe beelden en verhalen. Volgende stap is een
verkenningsronde door dhr. Maathuis met een aantal ‘opinieleiders’
e) Toegangspoorten: Komende donderdag komt er een offerte binnen van Atelier Overijssel
m.b.t. dit project. Ook wordt er een verdere aanscherping gemaakt in de projectopdracht.
Beide komen volgend kernteamoverleg terug.
f)
8.

Communicatie & Draagvlak: n.v.t.
Rondvraag

Bea Claessens licht de interne ontwikkelingen bij Natuurmonumenten toe.
André Hammer stelt voor om de projectgroep Governance- en Financiering uit te breiden. Het
kernteam stelt voor eerst de projectopdracht formeel vast te stellen alvorens de projectgroep uit te
breiden. Projectopdracht komt volgend kernteamoverleg terug.
9.

Sluiting

Janet Visser sluit de vergadering om 21.50 uur.

Volgend kernteamoverleg:
dinsdag 8 maart, om 19.30 uur in De Pergola.
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