Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl
Datum:
Tijd:
Locatie:

23 augustus 2016
14.00 – 15.30 uur
Marxveld, Vollenhove

Aanwezig:

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

Afwezig:

1. Besluitvorming college B&W gemeente Steenwijkerland n.a.v. advies kernteam
Begin juli hebben vertegenwoordigers van het kernteam, André Hammer en Klaas van der Vegt,
met het college bijgepraat over de besluitvorming van het college over de adviezen die het
kernteam in juni heeft gepresenteerd. Het college heeft positief gereageerd op deze adviezen en is
blij met de inzet en de voorlopige resultaten van het kernteam. Het college heeft middels een brief
gereageerd op de adviezen van het kernteam en vraag het kernteam zich het komende half jaar te
richten op de verdere uitwerking ervan en hierover in begin 2017 aan het college te rapporteren.
Voor het kernteam betekent dit dat ze een prioritering gaat maken van de voorliggende taken,
waarbij een deel van de taken ook in de structuur van de nieuwe zelfstandige organisatie
uitgevoerd kan worden. Om te beslissen wat de ‘noodzakelijke ingrediënten’ zijn om te komen tot
die organisatie organiseert het kernteam een werksessie, 1 september, om vorm en inhoud te
geven aan ons vervolg.
De formele besluitvorming is dus via het college verlopen en de gemeenteraad wordt gevraagd
hiermee in te stemmen. Dit zal besproken worden in de politieke markt van 30 augustus en
besloten in de gemeenteraad van 13 september aanstaande. Het kernteam besluit hier niet in te
spreken en de bespreking aan de wethouder te laten. Ook besluit het kernteam positief te
reageren op de brief van het college en daarin aan te geven enthousiast aan de slag te willen en
gaan met het vervolg.
2. Bidbook en de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland
Vorig kernteamoverleg (d.d. 1 juli 2016) hebben we een presentatie gehad van Marinke Steenhuis,
Jori Wolff en Arjen Venema die verbonden zijn aan een onderzoek van de Wageningen Universiteit
over landschapsinrichting. Marinke heeft n.a.v. dat onderzoek een visualisatie gemaakt over ‘het
verhaal van Nederland’.
Vorig overleg heeft het kernteam benadrukt dat het bidbook dicht bij ons eigen verhaal moet
blijven liggen. In het concept-bidbook wat er nu ligt blijven we bij ons eigen proces. Dat voeren we
uit met de gelden die we tot onze beschikking hebben. Het bidbook stelt additionele

maatregelen/activiteiten voor die we kunnen uitvoeren als we het budget van EZ tot onze
beschikking krijgen. Die activiteiten zoeken we in de verbinding met de gebieden om ons heen.
Met dit voorstel voor samenwerking voldoen we sterk aan de criteria van het Programma, en
geven we aan dat de verkiezing juist bedoeld is om de NP’s met elkaar te verbinden en te
versterken, niet tegen elkaar uit te spelen. Het Nederlandse landschap is o.a. sterk in haar
samenhang (National Park Holland).
Het kernteam besluit een bidbook in te dienen met bovenstaande strekking (dus eigen proces +
kop er boven op). Het programmamanagement stuurt deze week de contouren/conceptversie
rond. Het kernteam kan dan met concrete tekstvoorstellen dat evt. aanvullen. Daarna gaat het
richting tekstschrijver/vormgever.
Planning Bidbook & Verkiezing:
6/13 september: bespreken in colleges B&W en GS (ter ondersteuning)
15 september: inleveren bidbook
7 oktober: ranglijst commissie Van Vollenhove bekend (en of we meedoen aan verkiezing)
14-28 oktober: Verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’
1 november: winnaars bekend
Informeren van onze ‘buren’:
Het kernteam besluit onze ‘buren’ (gemeenten, provincies, Nationaal Landschap, Regionaal
Landschap etc.) schriftelijk te informeren en op de hoogte te houden van deelname NPWW aan
verkiezing.
3. Tweede fase kernteam
Het kernteam organiseert donderdag 1 september een werksessie waarbij we met elkaar gaan
nadenken over de invulling van de komende maanden (qua activiteiten en qua organisatie). Met
elkaar denken we na over prioritering van de voorliggende taken en hoe we dat gaan organiseren.
Ook moet er nagedacht worden over ‘wat na 1 januari 2017’ op het gebied van governance. Over
de eventuele invulling van een bestuurder (als opvolging van het programmamanagement) wil de
gemeente graag met het kernteam in gesprek. André Hammer zal namens het kernteam bij dat
gesprek aanwezig zijn.
4. W.V.T.T.K.
o

o

o

André Hammer en Hans Schiphorst zijn in gesprek gegaan met Tom Wade over mogelijke
financieringsmodellen uit de private sector. Hij is ook auteur van Kop en Munt, over
verdienmodellen in een Nationaal Park. Dit was erg interessant en wordt meegenomen in de
verdere uitwerking van het project ‘governance en financiering’.
Voor een Groeneveld-lezing over governance is Marja van der Tas gevraagd een lezing te
geven. Zij is op dat moment geen burgemeester meer, dus het kernteam stelt voor om
André Hammer dat te laten doen.
Woensdag 31 augustus is het afscheid van bgm. Marja van der Tas in de Meente (16.0019.00 uur). Het kernteam is ook van harte uitgenodigd. We zullen een cadeau aanbieden
namens het kernteam.

Volgende vergadering: donderdag 1 september, 19.00 – 21.00 uur, Vendelweg 1, Steenwijk

