Verslag overleg Kernteam Nationaal Park
Weerribben Wieden Nieuwe Stijl
Datum:

15 september 2015

Aanvang:

19.30 uur

Locatie:

brasserie De Pergola in Giethoorn

Aanwezig:

Herman Hoogstraat (PB’s Weerribben), Klaas van der Vegt, (PB’s Wieden), Miriam
Dekkers (KHN), André Hammer (OPG), Gerben van Beekhuizen (LTO), Roel van
Hoorn, (KOPTOP), Bea Claessens (NM), Hans van de Beek (SBB), Hans Schiphorst
en Jan Boxum (gemeente), Claudia de Koe (programmasecretaris).

1.

Opening/ Mededelingen

Hans Schiphorst zit deze vergadering voor en heet een ieder welkom.
Er zijn de volgende mededelingen:
- programmasecretaris: de gemeente heeft een programmasecretaris geworven in de persoon van
Claudia de Koe. Zij is deze vergadering al aanwezig en stelt zich voor. Ze is 24 jaar, oorspronkelijk
afkomstig uit Staphorst, nu woonachtig in Groningen en heeft geschiedenis gestudeerd. Ze ziet uit
naar de samenwerking met het kernteam.
- programmaleider: de gemeente is momenteel bezig met de werving van een programmaleider,
als opvolger van Peter Hellinga. Er is al een kandidaat met wie de gemeente in zee wil. De
kerngroepleden spreken hun teleurstelling uit dat zij niet bij dit proces zijn betrokken. André
Hammer verwijst ook nog eens naar de brieven van het OPG, van 30 juni 2015 en 14 september
2015, waarin het aangeeft onder welke condities zij wil deelnemen aan dit proces. Daarin is ook
aangegeven dat de bemensing van de projectorganisatie daarbij een facet is. Hans Schiphorst geeft
aan dat de verantwoordelijkheid voor de aanstelling ligt bij de betrokken afdelingsmanager van de
gemeente die hierbij ook organisatiebelangen meeweegt. De opmerkingen van het kernteam zullen
worden teruggekoppeld naar de afdelingsmanager. Op heel korte termijn zal zijn reactie aan het
kernteam kenbaar worden gemaakt.
- contacten met de provincie: uit bestuurlijke en ambtelijke contacten is gebleken dat de provincie
Overijssel op nog geen enkele wijze invulling heeft gegeven aan een nieuwe positie ten opzichte
van de National Parken, zoals beschreven in het coalitieakkoord. Duidelijk is wel dat de provincie
de verantwoordelijkheid voor een nieuwe aanpak bij het gebied laat. Als de nieuwe plannen klaar
zijn wordt de provincie gevraagd bij te dragen aan de realisatie van de ideeën.

- ontwikkelingen bij het Rijk: EZ is in het kader van het programma ‘herijking stelsel NP’s’ bezig
met vier deelthema’s: economisch perspectief, belevingsperspectief, ruimtelijk perspectief, en het
samenwerkingsperspectief. Eind dit jaar moet er een plan van aanpak liggen met het antwoord op
de kernvraag: waar moeten de NP’s zich op richten? De NP’s kunnen daaraan ideeën en gedachten
ontlenen. De ontwikkelingen worden blijvend gevolgd.
- contact met Weststellingwerf: via de bestuurlijke contacten van de gemeente is recent aan de
gemeente Weststelling gemeld welke ontwikkelingen en vorderingen er zijn. De werkgroep
’begrenzing’ zal zich in eerste instantie buigen over de vraag of en hoe onder meer de Rottige
Meente onderdeel kan worden van het NP.
- waterschap: de gemeente meldt dat het college van burgemeester en wethouders op verzoek van
het waterschap een brief heeft gestuurd waarin aan het waterschap wordt gevraagd een standpunt
in te nemen over haar relatie tot de NP’s, in het bijzonder Weerribben-Wieden. De brief zal nog
naar de kerngroepleden worden toegestuurd.
- contacten RABO-bank: Hans Schiphorst meldt dat de RABO-bank zich actiever wil opstellen
binnen de sector Recreatie en Toerisme. Zij wil een ‘expeditie team R. en T.’ formeren van waaruit
hulp kan worden geboden bij het invullen van opgaven en vragen uit de sector. Het kernteam
constateert dat de RABO-bank met meerdere groepen in het gebied actief wordt. Hier en daar is
ook sprake van dubbelingen met andere initiatieven. Op de vraag of het kernteam gebruik zou
moeten maken van dit expeditie-team wordt geconcludeerd dat het zich niet teveel zou moeten
binden aan één partij zoals de RABO-bank. Vooralsnog wordt kennis genomen van dit initiatief.
2.
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Tekstueel: Roel van Hoorn merkt op dat hij wel aanwezig was. Zijn naam is per abuis niet vermeld.
Met in achtneming van deze opmerking wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van: Hans van de Beek vraagt naar de mogelijke vertegenwoordiger van de
businessclub Steenwijkerland in de ‘werkgroep begrenzing’. Miriam Dekkers meldt dat die positie
niet zal worden ingevuld. Herman Hoogstraat geeft aan dat Wim Liesker namens de PB’s zal
deelnemen aan de werkgroep ‘nulmeting’.
Nogmaals wordt afgesproken dat het conceptverslag binnen enkele dagen na de vergadering
wordt toegestuurd naar de kernteamleden. De kernteamleden sturen hun opmerkingen binnen één
week na toezending aan het programmasecretariaat. Na verwerking van de ingebrachte
opmerkingen wordt het verslag direct gepubliceerd op de website van het Nationaal Park.
3.

Concept Projectopdracht merkontwikkeling.

Het kernteam onderschrijft de analyse dat er op dit moment meerdere merken zijn die een gezicht
geven aan het gebied. Daartussen is te weinig eenheid en samenhang. Naast de beschreven merken
“WaterReijk Weerribben Wieden’, ‘Giethoorn’ en ‘Nationaal Park Weerribben Wieden’, zijn ook

‘Steenwijkerland’, ‘Natuurmonumenten’ en ‘Staatsbosbeheer’ merknamen die binnen het gebied
worden gevoerd. De opdracht is om in een interactief proces met gebied te zoeken naar meer
eenheid en meer kracht. De werkgroep die verder gaat met het aanvullen van de projectopdracht
zal bestaan uit Roel van Hoorn (trekker), Klaas van der Vegt, iemand namens de gemeente en
iemand namens de TBO’s. Bea Claessens zal daarvoor een voordracht doen. De werkgroep moet
ook goed kijken welk realistisch resultaat haalbaar is.
4.

Inventarisatie andere onderwerpen die voor nadere uitwerking in aanmerking komen.

Het onderwerp governance en financiering is een onderwerp dat enerzijds al direct aandacht
verdient, maar anderzijds, bij de concrete invulling pas aan het eind van het traject ingevuld kan
worden, gebaseerd op de gemaakte keuzes. Er dient wel al basismateriaal verzameld te worden
over bijvoorbeeld verdienmodellen, organisatievormen e.d. Een ander onderwerp dat op korte
termijn aan de orde moet komen is ‘uitwerking concept poorten’. Hermen Hoogstraat vindt dat het
kernteam het projectenboek dat door het voormalige Overlegorgaan is opgesteld ook ter hand
moet nemen om direct realiseerbare projecten op te pakken.
5.

Voorstel ‘Blauwe poort Nationaal Park Weerribben-Wieden’.

Bea Claessens geeft een toelichting op het voorstel van Natuurmonumenten voor een
kwaliteitsverbetering van het strandje aan de Belterwiede, langs de Blauwehandseweg.
Natuurmonumenten heeft het eigendom 2,5 jaar geleden overgenomen van de provincie. Zij wil
het graag open houden, maar ook een kwaliteitsimpuls geven. Via een interactief proces met een
groot aantal gebiedspartners is verkend welke mogelijkheden tot verbetering invulbaar zijn.
Kernelementen zijn: verbeteren van de zwemmogelijkheden (zandstrand), betere afstemming
tussen de verschillende gebruiksfuncties en een multifunctionele accommodatie met plaats voor
een horecavestiging. Zowel de technische als financiële aspecten van investering én exploitatie zijn
grondig doorgerekend. Er ligt nu een schetsplan voor de realisatie. Een relevant punt voor het
kernteam is het voorstel van Natuurmonumenten om aan deze locatie ook de functie ‘poort tot het
Nationaal Park’ mee te geven: een ontvangstlocatie, waar informatie over het gebied wordt
gegeven en van waaruit diverse activiteiten ondernomen kunnen worden. De geraamde
investering is € 1,2 miljoen. Voor de helft daarvan moet nog (publieke) financiering gevonden
worden. Het kernteam heeft kennis genomen van de plannen en besluit het te parkeren en mee te
nemen in de discussie over het ‘poortenconcept’. Het zwemstrandje is een zeer gewaardeerde
voorziening. Het is lastig om nu al een waardering te kunnen geven aan het idee van de poort.
Daarvoor zal het totale concept van poorten eerst verder uitgewerkt moeten worden. Het kernteam
vindt het op dit moment nog te vroeg om een oordeel te geven. Het kernteam besluit het te
parkeren en mee te nemen in de discussie over het ‘poortenconcept’

6.

Voorstel ‘Week van het Nationaal Park’

Hans Schiphorst licht toe dat, in navolging van Nationaal Park Oosterschelde, het idee is ontstaan
om een evenement rond het Nationaal Park te organiseren dat speciaal bedoeld is voor de eigen
inwoners. Via allerlei activiteiten kunnen de bewoners kennis nemen van verschillende facetten
van en binnen het Nationaal park. Dit kan bijdragen aan een breder draagvlak voor het Nationaal
park. Het kernteam onderschrijft dit idee. Aan de werkgroep communicatie wordt gevraagd
hiervoor een voorstel uit te werken en daarna voor te leggen aan het kernteam.
7.

Inventarisatie onderwerpen ‘expertmeetings’.

Het kernteam onderkent dat het nodig kan zijn om voor bepaalde onderwerpen bijeenkomsten te
beleggen waarin specifieke kennis bijeengebracht wordt die onderbouwing kan geven aan de eigen
plannen. Dit zal in de praktijk naar voren komen via de werkgroepen die inhoudelijk met
vraagstukken bezig zijn. Werkgroepen kunnen daarvoor voorstellen voorleggen aan het kernteam.
Hans Schiphorst meldt dat het Planbureau voor de Leefomgeving, in opdracht van het ministerie
van EZ bezig is een expertmeeting te organiseren over het onderwerp ecosysteemdiensten.
Daarvoor wordt Weerribben Wieden als een goed onderzoeksgebied aangemerkt. Voorgesteld
wordt om vanuit het kernteam de samenwerking met het Planbureau aan te gaan. Het is van
belang dat onderzoeken die in het gebied worden gehouden zoveel mogelijk gekanaliseerd
worden. Miriam Dekkers bepleit om hierbij de koppeling te leggen met de werkgroep ‘nulmeting’.
Met in achtneming van deze opmerkingen zal contact worden opgenomen met het planbureau.
8.

Rondvraag.

- André Hammer bepleit om de inhoudelijke mededelingen niet mondeling te doen, maar alvast
schriftelijk voor te bereiden en bij de stukken te voegen. Dit voorstel wordt overgenomen.
- Hans van de Beek meldt de voortgang van de werkgroep ‘begrenzing’. Diverse invalshoeken
worden daarin meegenomen. In de volgende vergadering zal een verder uitgewerkt planvoorstel
kunnen worden besproken. In het verlengde hiervan wordt geconstateerd dat het belangrijk is om
de voortgang van alle deelprojecten en de onderlinge relaties daarbij goed in beeld te houden. Het
opzetten van een tijdlijn van alle deelopdrachten kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.
9.

Sluiting

Hans Schiphorst sluit de vergadering om 22.15 uur.

