Verslag Kernteamoverleg
Nationaal Park Weerribben Wieden Nieuwe Stijl
Datum:

17 november 2015

Aanvang:

16.30 uur

Locatie:

brasserie De Pergola in Giethoorn

Aanwezig:

Herman Hoogstraat (PB’s Weerribben), Klaas van der Vegt, (PB’s Wieden), André
Hammer (OPS), Roel van Hoorn, (KOPTOP), Bea Claessens (NM), Hans van de Beek
(SBB), Sander Pereboom (LTO), Jan Boxum (gemeente) en Claudia de Koe
(programmasecretaris)

Afwezig:

Miriam Dekkers (KHN), Gerben van Beekhuizen (LTO), Hans Schiphorst
(gemeente), Janet Visser (programmamanager)

1.

Opening/mededelingen/ingekomen stukken

Janet Visser is afwezig in verband met ziekte. De vergadering wordt voorgezeten door Jan Boxum.
a) Bijeenkomst gastheerschap
Op dinsdagochtend 8 december vindt de najaarsbijeenkomst van het Gastherennetwerk plaats.
Vanuit de organisatie (IVN) is aan het kernteam gevraagd de ontwikkelingen omtrent het
Nationaal Park inhoudelijk toe te lichten. Janet Visser zal daarbij aanwezig zijn. Bea Claessens
merkt op dat het Gastherennetwerk met name de ondernemers betreft, en het daarom ook goed
zou zijn als vanuit het kernteam de ondernemersgeleding hen informeert. Claudia de Koe stuurt de
uitnodiging door naar de ondernemers in het kernteam, zij zullen onderling afstemmen wie van
hen daar heen zal gaan.
b) Vragenlijst Planbureau voor de Leefomgeving
Dit agendapunt komt te vervallen; het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase en dit
agendapunt is daarmee niet langer van toepassing.
c) Werkgroep Communicatie & Educatie (extra mededeling, Claudia de Koe licht toe)
Claudia de Koe zit namens het kernteam in de werkgroep Communicatie & Educatie. Andere
partners zijn; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, lokale afdeling IVN en de
communicatiemedewerkers- en coördinator Nationaal Park.
Naast het coördineren van de lopende zaken (winkel open houden), is de werkgroep bezig met het
opstellen van een plan om het draagvlak in het gebied voor het Nationaal Park te vergroten. Het
kernteam heeft besloten (KTO 3/11/15) € 10.000 beschikbaar te stellen voor het doel ‘draagvlak
vergroten’ en de werkgroep werkt dit plan verder uit. Tijdens het kernteamoverleg van 15
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december aanstaande zal er een eerste opzet/plan ter goedkeuring voorgelegd worden aan het
kernteam.
Met de uitwerking van dit plan wordt door de werkgroep gezocht naar allerlei samenwerkingen
die de gezamenlijke doelstelling (‘draagvlak vergroten’) ondersteunen. In die hoedanigheid schuift
ook WaterReijk Marketing aan. Er wordt gekeken of er komend jaar, wellicht met de slogan ‘Wat
drijft jou’, een campagne opgezet kan worden voor het vergroten van het draagvlak voor het
Nationaal Park onder de inwoners van het gebied. Belangrijk is hierbij op te merken dat het hierbij
niet gaat om het uitdragen van een merknaam, voordat daar door het kernteam en de deelgroep
‘merkontwikkeling’ meer uitsluitsel over is, maar dat het gaat om het organiseren van leuke
activiteiten in het gebied, die de inwoners trots maken op het feit dat ze in (of bij) een Nationaal
Park wonen.
Vanuit het kernteam hierover het duidelijke signaal dat bij de organisatie van deze activiteiten het
ook juist uit het gebied moet komen; nodig ondernemers, plaatselijke belangen, andere organisaties
uit om zélf dingen in het gebied te organiseren en coördineer dat vervolgens onder de paraplu
‘Nationaal Park’. Kernteam blijft daarbij graag regelmatig op de hoogte.
d) Bestuurlijk overleg met provincie Overijssel (woensdag 18 november)
Janet Visser, Roel van Hoorn en wethouder Jacques Wagteveld zullen namens Nationaal Park
Weerribben-Wieden aanschuiven bij het bestuurlijk overleg op uitnodiging van de provincie
Overijssel.
2.

Verslag vergadering d.d. 3 november 2015

Herman Hoogstraat geeft aan dat het thema leefbaarheid nog ontbreekt bij het onderwerp
‘Landelijke herijking: pilots’. Dit wordt aangepast. Verslag wordt vastgesteld.
3.

Voorgangsrapportage richting B&W

André Hammer merkt op dat de voortgangsrapportage erg uitgebreid is en dat het wat hem betreft
wel korter had gekund. Daardoor roept het wellicht te veel vragen op. Claudia de Koe zal het nog
eens doornemen om te kijken waar het compacter kan. Aanvulling bij het onderwerp ‘Financiën’:
ook de ureninzet van de kernpartners noemen in de tekst (niet alleen numeriek in de begroting).
De toonzetting kan positiever; er mag best genoemd worden dat we prettig met elkaar
samenwerken, dat het kernteam enthousiast is en dat het een unieke samenwerking betreft die
goed bevalt en past bij het karakter van het gebied. Bea Claessens geeft aan dat het een compliment
voor onszelf is dat we kiezen voor de eenvoud; diverse kernpartners, rechtstreeks bij elkaar aan
tafel, zonder een onnodig ingewikkelde overlegstructuur.
Herman Hoogstraat merkt op dat het onderwerp leefbaarheid niet genoemd is in de
voortgangsrapportage, dit wordt meegenomen in de aanpassingen. Ook is het goed te
benadrukken dat we de landelijke ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld het plan van Van
Vollenhove) op de voet volgen en dat wat we hier lokaal doen al erg in lijn staat met de landelijke
trends.
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4.

Deelprojecten

a) Merkontwikkeling
Roel van Hoorn, trekker van dit deelproject, licht de voorgestelde projectopdracht toe. Invalshoek
voor deze projectgroep zal zijn dat de verschillende ‘merkhouders’, of ‘peilers’ in het gebied een
plek krijgen onder de ‘paraplu’ van de (nieuwe) merknaam / Nationaal Park. De projectgroep gaat
ook met deze verschillende partijen om tafel, om tot een gezamenlijke visie op merkontwikkeling
te komen. Ook wil ze graag diverse bijeenkomsten organiseren waar betrokken partijen en
inwoners mee kunnen denken en praten over het nieuwe merk. In dit proces wordt ook een
externe deskundige ingehuurd, met expertise op het ontwikkelen en verspreiden van een merk.
Tekstuele aanpassing: ‘geld’ wordt omgezet in ‘budgettaire claim’. De projectopdracht wordt
vastgesteld.
b) Toegangspoorten
Bea Claessens, trekker van deze deelopdracht, licht de voorgestelde projectopdracht toe.
Voorgesteld wordt om Atelier Overijssel bij dit project te betrekken. Zij hebben ervaring met dit
soort gebiedsontwikkelingen. Een brede klankbordgroep zal dan onder begeleiding van Atelier
Overijssel nadenken over het thema ‘toegangspoorten’. Er komt een projectgroep met een aantal
kernpartners die dit proces samen met Atelier Overijssel begeleidt. Sander Pereboom verwijst Bea
Cleassens door naar Jeroen van Westen, een landschapsarchitect die ervaring heeft met dit soort
projecten. Herman Hoogstraat noemt het van belang dat ook de Plaatselijke Belangen bij dit project
worden betrokken. Dit wordt toegevoegd aan de projectopdracht. Marketing Oost hoeft wat het
kernteam betreft niet in de projectgroep, maar zal wel van nut kunnen zijn in de klankbordgroep.
Voor de verdere samenstelling van de projectgroep doet Bea Claessens een beroep op het kernteam
om met een afvaardiging vanuit de diverse kernpartners te komen. Volgende stap is het opstellen
van een opdracht die aan het Atelier Overijssel gericht wordt. De projectopdracht wordt
vastgesteld.
5.

Pilots herijking stelsel nationale parken

Bea Claessens merkt op dat eigenlijk alle deelopdrachten die we uitvoeren in het kader van ons
transitietraject een potentiele pilot zijn. We doen diverse projecten, en als die voorbeeldstellend
kunnen zijn voor andere nationaal parken, kunnen we dat als pilot uitrollen. Sander Pereboom
stelt nog een verhelderende vraag over de voor- en achterhoede onder nationaal parken; heeft dat
enkel te maken met de budgetten in 2016? Jan Boxum antwoordt dat het breder speelt; het Rijk is
bezig met een herijking van het stelsel, en er zijn geluiden dat er minder, maar grotere, nationaal
parken zouden kunnen komen. In kernteam volgt onduidelijkheid over de rol die het Rijk daarin
heeft. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het geheel, het stelsel, van nationaal parken in
Nederland. Inhoudelijke invulling van deze parken ligt in de regio (provincie bijvoorbeeld, en in
ons geval in het gebied zelf). Concluderend is het kernteam positief over het uitvoeren van een
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pilot in Nationaal Park Weerribben-Wieden, mits het ondersteunend is aan het transitietraject waar
we ons nu in bevinden. Op de nadere invulling van de pilot komen we later terug.
6.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.
7.

Sluiting

Jan Boxum sluit de vergadering om 17.30 uur.
Volgend kernteamoverleg:
Dinsdag 15 december, om 19.30 uur, in de Pergola.
KTO’s in 216
26 januari, 16 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april, 26 april, 10 mei, 17 mei
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