Fact-sheet Aanwijzing Nationaal Park Weerribben-Wieden
Nationale Parken algemeen
•

1872 instelling eerste Nationaal Park ter wereld, Yellowstone National Park. Naast beheer
en behoud van natuur en landschap is óók de mogelijkheid tot beleving ervan expliciet als
doel vastgelegd: “for the benefit and enjoyment of the people”

•

1909 instelling eerste twee Europese Nationale Parken in Zweden (Sarek en Abisko)

•

1930 instelling Nationaal Park De Veluwezoom

•

1935 instelling Nationaal Park de Hoge Veluwe

•

1969 Rijksoverheid een IUCN (International Union for the Conservation of Nature)
resolutie waaruit voortvloeide dat het Rijk zich verplichtte om een stelsel van nationale
parken in te stellen

•

1975 opstellen van de Nota Nationale Parken met daarin een lijst van potentiële Nationale
Parken.

•

De Voorlopige Commissie Nationale Parken bezoekt alle potentiële nationale parken om
ter plekke het draagvlak voor instelling van een nationaal park te toetsen. Op grond van
het ontbreken van draagvlak worden meerdere potentiële nationale parken afgevoerd van
de lijst. Nationaal Park De Weerribben is één van de gebieden waar dat draagvlak wel
bestaat.

Nationaal Park De Weerribben
•

1986 instelling van het Nationaal Park in oprichting De Weerribben

•

1992 na een gebiedsproces waarbij in overleg met alle partijen een beheer- en
inrichtingsplan is opgesteld wordt het Nationaal Park De Weerribben definitief ingesteld

Nationaal Park Weerribben-Wieden
•

2004/2005 op initiatief van en met instemming van het Overlegorgaan van het Nationaal
Park De Weerribben eerste verkenningen naar de mogelijkheden voor een Nationaal Park
Weerribben-Wieden. Verkenning wordt gestaakt omdat het Rijk geen toezegging doet over
bijbehorende verhoging van het bestedingenplan van het nationaal park

•

2007 er is duidelijkheid over budget verhoging. Door middel van vele
huiskamerbijeenkomsten wordt het draagvlak voor totstandkoming van één groot
Nationaal Park Weerribben-Wieden gepeild bij bewoners, ondernemers, terreinbeheerders
en bestuurlijke partijen

•

2009 in april wordt het Nationaal Park Weerribben-Wieden ingesteld.

We gaan voor een goede toekomst van een fantastisch gebied,
ons Nationaal Park!

Decentralisatie
•

2011 nationale parken worden aangemerkt als vervallen Rijkstaak. Er wordt niet geregeld
wie deze taak overneemt, maar zonder uitzondering pakken provincies de bal op

•

2014 Het College van Gedeputeerde Staten legt het volgende besluit voor aan Provinciale
Staten. PS stemmen in met dit besluit

Samenvatting van het voorgestelde besluit
“Nadat het Rijk de Nationale Parken tot een vervallen rijkstaak heeft verklaard heeft
de provincie de financiële bijdrage aan de betrokken organisaties gedeeltelijk
juridisch verplichte uitgaven) voortgezet tot en met 2014. In deze periode is
tevens verkend wat het belang van de nationale parken voor de provincie is en wat
de rol en verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur dient te zijn.
Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordt
geconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de bijzondere
kwaliteiten van de gebieden te beleven en benutten, maar dat ze niet nodig zijn
voor de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Die is duurzaam geborgd in
het provinciale natuurbeleid, met uw besluit van april 2014 over de
uitvoeringsreserve EHS (PS/2014/62).
Om een nationaal park waardevol te maken is lokale inzet en betrokkenheid nodig.
Daarvoor zijn gemeenten en natuurbeherende organisaties eerst
verantwoordelijken. Een daartoe ontwikkeld tredenmodel verschaft bij een
opklimmend ambitieniveau helderheid over de rol van de verschillende partijen.
U wordt voorgesteld het model als leidraad te aanvaarden voor de provinciale inzet.”
Het gebied aan zet
2014/2015 initiatief van de gemeente Steenwijkerland om -samen met andere
gebiedspartijen- teonderzoeken of we het van belang vinden om het Nationaal Park
Weerribben-Wieden een nieuw perspectief te bieden.

We gaan voor een goede toekomst van een fantastisch gebied,
ons Nationaal Park!

