Verslag vergadering Kernteam Nationaal Park
Weerribben Wieden Nieuwe Stijl
Datum:

3 september 2015

Aanwezig:

Herman Hoogstraat (PB Weerribben) , Klaas van der Vegt (PB Wieden), Miriam
Dekkers (KHN), Bea Claessens (NM), Hans van de Beek (SBB), Gerben van
Beekhuizen (LTO), Peter Hellinga, Hans Schiphorst en Jan Boxum (allen gemeente)

Afwezig met kennisgeving:
1.

André Hammer (OPS)

Opening en Mededelingen

Peter Hellinga opent de vergadering. Hij meldt dat André Hammer is verhinderd.
Voorts meldt hij dat de gemeenteraad op 1 september jl. heeft ingestemd met het startdocument en
de opdrachtbrief. Daarmee is formeel de opdracht van dit kernteam bekrachtigd.
Voorst deelt hij mee dat de gemeente, voor het goed invullen van het programmamanagement, een
programmasecretaris werft. Miriam Dekkers benoemt dat André Hammer graag had gezien dat dit
in het kernteam was gemeld. Peter Hellinga geeft aan dat dit door de vakantieperiode en het
interne proces voor werving van personeel binnen de gemeente, niet eerder lukte.
Verder meldt Peter Hellinga dat hij de gemeente gaat verlaten wegens het aanvaarden van een
andere baan in Groningen. Er zal een nieuwe programmaleider worden aangezocht. De kerngroep
wijst erop dat de functie vanuit een neutrale positie ingevuld moet worden.
2.

Terugblik besluitvorming politieke markt 25 augustus en raadsvergadering 1 september

Het kernteam is blij met het raadsbreed genomen besluit om te starten met het proces. Miriam
Dekkers viel het op dat er discussie was over de interpretatie van de opdracht. Dit werd ingegeven
door de gevoeligheid over de begrenzing van het NP. De vraag is nu hoe de opdracht van de raad
moet worden opgevat. Peter Hellinga geeft aan dat de basis voor de opdracht is gelegen in het
benutten en versterken van de marketing en PR van het merk Nationaal Park. Hiertoe zijn het
startdocument en de opdrachtbrief opgesteld. De raad voelde de behoefte dit uitgangspunt
nogmaals te onderstrepen en aan het kernteam mee te geven. Er is besloten conform het voorstel
van het college, met inachtneming van de toezeggingen van de wethouder. Toezeggingen gaan
over het scherper in de opdrachtbrief aangeven dat de verdeling van lusten en lasten eerlijk
verdeeld moeten worden, dat er een communicatieplan aan de raad wordt toegestuurd en dat te
allen tijde bij de raad teruggekomen wordt. Dit betekent dat het kernteam alle ruimte moet nemen

die in de opdrachtbrief is verwoord. De opdrachtbrief zal nu ook formeel aan het kernteam
worden toegestuurd. Voorts vraagt Miriam Dekkers hoe de brief van het ondernemersplatform,
dat bij de raadsstukken was toegevoegd, wordt beantwoord. Dit wordt nagegaan.
3.

Naar buiten treden van kernteam

Het kernteam vindt dat, nu de formele opdracht door de raad is verleend, het zelf naar buiten moet
treden. Er wordt een persbericht gemaakt, waarin het kernteam aangeeft in welke samenstelling
wordt gewerkt en hoe zorg wordt gedragen voor draagvlak voor de uit te werken voorstellen. Het
persberucht, voorzien van alle namen van de leden en van een foto van het kernteam, wordt via
de afdeling voorlichting van de gemeente verspreid.
4.

Verslag vergadering d.d. 2 juli 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo
snel mogelijk openbaar wordt. Daartoe wordt het conceptverslag zo spoedig mogelijk na de
vergadering per mail rondgestuurd met verzoek opmerkingen direct door te geven. Bij
zwaarwegende opmerkingen niet direct plaatsen.
5.

Opzet communicatie; structuur en inhoud

Dit betreft de communicatie over de inhoud van het transitie-proces. Tot nu toe is gewerkt met een
communicatieplan waarin is vastgelegd dat neutrale informatie via de website van het Nationaal
park bekend wordt gemaakt. De communicatieactiviteiten worden besproken in een werkgroep
communicatie, bestaande uit Hans Schiphorst (gemeente, projectorganisatie), Marcel de Werd
(voorlichter gemeente), Thea Peters (coördinator IVN) en Erica Zwanenburg (IVN,
websiteredactie). Het uitvoerende werk is voor 2015 opgedragen aan IVN. Het kernteam wil zelf
directer betrokken worden bij de werkgroep communicatie. De rol van IVN kan daardoor kleiner
worden. Dit wordt verwerkt in de bijgesteld communicatieplan, dat ook voor 2016 de richting
geeft. Dit plan zal ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raad wordt ook een specifieke
doelgroep binnen het communicatieplan. Het onderwerp ‘communicatie’ wordt een vast
agendapunt voor het kernteam.
6.

Projectopdrachten:

a. Nulmeting-monitoring
De conceptopdracht voor een ‘werkgroep nulmeting’ wordt besproken. Hierin moet vastgelegd
worden wat de (economische) betekenis is van de merknaam van het NP. Belangrijk is voor vooraf
scherp vast te stellen wat we willen weten en meten. Daarbij moet rekening worden gehouden met
de wens om meerjarige gegevens beschikbaar te krijgen. Op dit punt wordt eerst aansluiting
gezocht bij het onderzoek dat door het ministerie van EZ wordt gedaan in alle NP’s in Nederland.

Ook wordt verwezen naar eerder onderzoek van de Stichting Recreatie uit 2010 waarin de waarde
van NP’s is onderzocht. Er wordt dus eerst bekeken welke onderzoeksmethoden al beschikbaar
zijn, c.q. worden uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie van onderzoeksmethoden en
inhoudelijke gegevens, wordt bepaald welke gegevens verder nog moeten worden verzameld en
wat daarvoor nodig is. Naast de specifieke betekenis van het NP zijn ook autonome
ontwikkelingen van invloed.
Ook dat moet goed in beeld komen. De projectopdracht wordt, op basis van deze discussie, verder
ingevuld. In een volgende vergadering komt dit opnieuw op de agenda. Miriam Dekkers is
namens het kernteam de trekker van dit onderwerp.
b. Gebiedssbegrenzing
Mede gelet op de in de gemeenteraad gevoerde discussie wordt gesteld dat een projectopdracht op
dit deelthema zorgvuldig en vanuit een breed perspectief moet worden opgepakt. Er dient goed
nagegaan te worden welke invalshoeken hierbij van betekenis zijn. Alle belangen pro en contra
moeten worden afgewogen. Te denken valt aan een landschap ecologische invalshoek, een visie
vanuit promotie en marketing, een bestuurlijke kant en vanuit het beheer van het gebied. De
projectopdracht wordt vanuit dit idee verder ingevuld. Hans van de Beek is de trekker. Vanuit het
kernteam zullen Gerben van Beekhuizen (LTO), Herman Hoogstraat (Pl. belang), een
vertegenwoordiger vanuit de Business Club Steenwijkerland (BCS) en iemand namens
Natuurmonumenten ook in deze projectgroep participeren. Miriam Dekkers gaat na wie namens
de BCS kan deelnemen. In een volgende vergadering komt een bijgestelde projectopdracht
opnieuw op de agenda.
7.

Vergaderschema 2015

Het kernteam wil 1 x per 3 weken bijeenkomen, bij voorkeur op de dinsdagavond.
Voor 2015 worden de volgende data vastgelegd: 15 september; 13 oktober, 3 november, 24
november, 15 december, telkens om 19.30 uur, in de Pergola in Giethoorn.
8.

Rondvraag

Gerben van Beekhuizen vraagt wie in de volgende vergadering de rol van voorzitter invult.
Daarover is nog geen duidelijkheid, de gemeente draagt zorg voor de leiding van de vergadering
Miriam Dekkers vraagt hoe we als kernteam aansluiting houden bij de ontwikkelingen bij de
provincie. Van gemeentezijde wordt aangegeven dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk afspraken
zijn gemaakt voor periodiek contact over de ontwikkelingen bij de provincie.
9.

Sluiting

Peter Hellinga sluit de vergadering.

