Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Datum:

8 maart 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), Janet Visser (programmamanager) en Claudia de Koe

Afwezig:

(programmasecretaris)
Miriam Slomp-Dekkers (KHN), Hans van de Beek (SBB)

1. Actiepuntenlijst n.a.v. Verslag KTO 16/2
➢ Betreffende het integraal financieel overzicht zullen Janet Visser, André Hammer en Hans
Schiphorst dat verder uitwerken. Dit wordt tijdens het kernteamoverleg van dinsdag 22 maart
besproken.
➢ Klaas van der Vegt geeft aan dat er voor de Week van Weerribben-Wieden en de communicatie en
educatie activiteiten die onder ‘winkel open houden’ vallen ook meegenomen moeten worden in een
“reële begroting”. Hij komt hier tijdig op terug zodat in het kernteamoverleg van 22 maart een
geactualiseerd financieel overzicht gepresenteerd kan worden.
2.

Notitie werksessie 19 februari
Het betreft een overzicht van aantekeningen die gemaakt zijn tijdens een interne werksessie van het
kernteam. Daaruit zijn drie ‘hoofdcriteria’ geformuleerd die belangrijk zijn voor het definitieve voorstel.
Dat zijn: draagvlak, governance- en financiering en natuurwaarden (verbinding ecologie-economie).

3.

Nationale Parken Festival & Deal / Programma Herijking stelsel Nationale Parken
Donderdag 17 maart vindt het Nationale Parken Festival plaats in Den Haag. Het is de bedoeling dat daar
ook de Nationale Parken Deal ondertekend wordt. Er is wat discussie geweest over de term ‘Nationale
Parken van Wereldklasse’ maar vooralsnog lijken de relevante partners het daarover eens te worden.
Vanuit het NPWW zullen Bea Claessens, Hans Schiphorst, Janet Visser, en Claudia de Koe aanwezig
zijn. Ook zal er een afvaardiging vanuit het college van B&W van gemeente Steenwijkerland naar het
Festival gaan.

4.

Voortgangsrapportage II
De tweede voortgangsrapportage heeft een iets andere uitstraling gekregen. De programmasecretaris zal
nog wat tekstuele zaken aanpassen. Het kernteam gaat akkoord met de voortgangsrapportage.

5. Terugkoppeling deelsessies Gebiedsbijeenkomst 24 februari 2016 in Kalenberg
a) Algemeen
Een aantal kernteamleden vindt het jammer er weinig ondernemers aanwezig waren. Dit lijkt echter per
deelsessie verschillend ervaren te zijn. Voor de volgende bijeenkomst wel de aantekening dat er goed op
gelet moet worden dat alle relevante partners goed vertegenwoordigd zijn.
b) Deelsessies & terugkoppeling
Het nieuwsbericht en het overzicht van de deelsessies wordt op de website geplaatst.
6. Deelproject Begrenzing
a) Algemeen
Sander Pereboom geeft een update over de overwegingen van de projectgroep tot nu toe. De projectgroep
heeft gekeken naar geografische kenmerken. Getuige die overeenkomsten zou een groot Nationaal Park
een logische stap lijken. Ook de landelijke signalen die wijzen naar schaalvergroting, bestuurlijke en
financiële voordelen van uitbreiding zijn meegenomen in de overwegingen. Tegelijkertijd zijn er vanuit
het gebied diverse signalen, met name vanuit een groep inwoners en de agrarische sector, dat er
onvoldoende draagvlak is voor een groter Nationaal Park. De projectgroep komt tijdens het
kernteamoverleg van 22 maart terug met een voorstel waarin op basis van verschillende invalshoeken
verschillende begrenzingsvarianten gepresenteerd worden.
b) Rottige Meenthe
Dinsdag 8 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Van Klaveren
(Weststellingwerf), burgemeester Van der Tas (Steenwijkerland) en het kernteam NPWW (Janet Visser &
Sander Pereboom) betreffende eventuele aansluiting van Rottige Meenthe bij het Nationaal Park
Weerribben-Wieden. Vanuit Weststellingwerf was er met name behoefte aan duidelijkheid. Zodra die er
is over het begrenzingsvraagstuk, ook in samenhang met de andere deelprojecten, wordt er een nieuwe
afspraak gemaakt om dit te bespreken.
7.

Governance- en financiering
Op de agenda staat het projectvoorstel van de projectgroep Governance- en financiering. Uit de
discussie blijkt dat dit nog steeds een lastig thema is. Enerzijds is een organisatie-en financieringsmodel
het resultaat van welke inhoudelijke kant het NP op gaat, en kan dat dus pas aan het einde van het
proces vorm krijgen. Anderzijds is het wel urgent, gezien de kern van onze opdracht het organiseren
van een ‘toekomstbestendige organisatie’ is, die in 2017 draaiende moet zijn. De ambitie van de
projectgroep is om verschillende varianten en organisatievormen te presenteren in het kernteam,
waarnaar er op maat (dus in samenhang met de andere deelopgaven) een besluit kan worden genomen
voor de best passende organisatievorm en financieringsmogelijkheden. Naar verwachting zal het ook

een mix worden van instrumenten, en een mix tussen private en publieke gelden. Ook zal het VROM
krijgen in een groeimodel.
Een ander belangrijk aspect van een goed organisatie- en financieringsmodel zijn de randvoorwaarden
(‘piketpaaltjes’) die gesteld worden door de relevante gebiedspartners. Deze moeten helder zijn,
alvorens er een uitvoerig organisatie- en financieringsmodel gekozen wordt.
Het projectvoorstel wordt aangepast en tijdens het volgende kernteamoverleg ter definitieve vaststelling
kan worden voorgelegd aan het kernteam. Afgesproken wordt dat de projectteam wel alvast aan de slag
gaat met de verdere uitwerking.
Voortgang overige deelprojecten
De trekkers (of vervangers) van de andere deelprojecten geven een mondelinge voortgang van hun
deelproject.
a) Merkontwikkeling – Roel van Hoorn
Op dit moment vinden de gesprekken met de opinieleiders plaats. Dit wordt over twee weken
teruggekoppeld met de projectgroep en worden vervolgstappen uitgewerkt.
b) 0-meting en monitoring – Hans Schiphorst (trekker Miriam Slomp is afwezig)
Het originele plan om verkeerstellingen te doen is ingetrokken. Hoge uitvoeringskosten zijn daar de
reden voor. De focus van de projectgroep ligt nu ten eerste op kwalitatief onderzoek naar de ‘customer
journey’ i.s.m. Stenden Hogeschool. Ten tweede is de projectgroep bezig met het opzetten van een
inwoner enquête. Daarin zal ook de koppeling plaatsvinden met het deelproject merkontwikkeling, die
ook een aantal vragen zal toevoegen. De projectgroep heeft ook een verzoek neergelegd bij Marketing
Oost om wat cijfers uit te zoeken. In samenwerking met provincie Overijssel zijn o.a. interessante
gegevens betreffende GSM-verbruik in de regio boven gekomen die kunnen helpen bij de 0-meting.
c)

Communicatie en draagvlak – Klaas van der Vegt

Tijdens de gebiedsbijeenkomst zijn er d.m.v. ‘Brainwriting’ veel ideeën gekomen voor invulling van de
Week van Weerribben-Wieden. De werkgroep is nu bezig met die ideeën uit te werken. Deel van de
activiteiten zal in die Week (21-29 mei) plaatsvinden, het andere deel in het najaar. De activiteiten
sluiten aan bij al bestaande initiatieven (Vitaal Steenwijkerland bijvoorbeeld) en worden samen met
Plaatselijke Belangen georganiseerd.
d) “Toegangspoorten” – Bea Claessens
De projectgroep is nu bezig met het voorbereiden op de eerste Ateliersessie.
Janet Visser sluit de vergadering om 21.47 uur.

Volgend kernteamoverleg is op dinsdag 22 maart.

