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Onderwerp

Deelname aan Van Gogh NP i.o.

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Het besluit tot deelname aan de intergemeentelijke samenwerking Van Gogh National Park i.o.
Aanleiding
De stuurgroep Van Gogh National Park i.o. (hierna aangehaald als VGNP i.o.) heeft een verzoek
ingediend voor deelname aan het VGNP i.o. en een financiële bijdrage voor het aanvragen van de
status National Park nieuwe stijl. De achtergrond voor deze aanvraag is de deelname in 2016 aan
de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Voor deze verkiezing is door en
namens diverse regionale samenwerkingsverbanden waaronder streeknetwerk Het Groene Woud
het concept ‘Van Gogh National Park’ als bidbook ingediend bij het ministerie van LNV. De
inzending heeft in 2016 niet geleid tot de gewenste uitverkiezing, maar wel tot enthousiasme bij
alle betrokkenen en het geloof in de kracht en potentie van het VGNP.
Ook het ministerie van LNV was en is enthousiast over het idee van een National Park en is nauw
betrokken bij de verdere ontwikkeling.
Eind juli jl. heeft de Minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat € 6
miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de periode 2020-2022 voor de ontwikkeling van c.q.
versterking van de huidige nationale parken naar nationale parken nieuwe stijl.
Basisgedachte Van Gogh National Park
Een nationaal park is een sterk merk. Het staat bij bezoekers van over de hele wereld bekend als
gebied waar je schitterende natuur, bijzondere cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt
vinden. Een nationaal park met de naam Van Gogh NP is nog aansprekender.
VGNP levert een belangrijke kwaliteitsimpuls voor onze directe woon- en werkomgeving, zet
Brabant toeristisch op de kaart en versterkt onze positie als economische regio, met een bijzonder
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers.
Het VGNP is dan ook bedoeld als vliegwiel voor de gezamenlijke integrale ontwikkeling van
natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote ruimtelijke opgaven

waarvoor we staan. Het Nationaal Park is dus geen museumlandschap, maar een
samenwerkingsconcept om te werken aan een kwalitatief hoogwaardig landschap van de
toekomst. Met als basis de waarden waar Van Gogh voor stond: experimenteel en nonconformistisch, verbeeldingskracht, passie voor natuur en landschap, liefde voor het alledaagse
en de ploeterende mens. Oftewel een verbindende Brabantse aanpak gericht op High tech, High
green en High social.
Het Van Gogh National Park kent vooralsnog geen harde grenzen. Het kerngebied is gelegen
tussen Tilburg-Waalwijk-Den Bosch-Helmond-Eindhoven, met uitstraling naar de gehele
binnentuin van BrabantStad en een koppeling met het Van-Gogh-gebied rondom Breda, Zundert
en Etten-Leur.
Samenhang beleid
Het Van Gogh National Park biedt de mogelijkheid om veel verschillende beleidsontwikkelingen in
een breed verband te beschouwen en vervolgens gebiedsgericht invulling te geven. Het gaat
onder andere om:
 behoud en versterking van natuur en landschap, juist ook voor de opgaven van nu (energie,
klimaat, landbouw, circulaire economie, woon- en werklocaties);
 versterking van het internationale vestigingsklimaat;
 het bieden van perspectief voor boeren en duurzame voedselproductie;
 een extra bezoekmotief voor toeristen;
 bij te dragen aan een gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor bewoners;
 bevordering van participatie, waardering en trots bij vrijwilligers, voor hun landschap.
Samenwerkingspartners en governance
In de Stuurgroep van VGNP i.o. werken momenteel vertegenwoordigers van overheidspartijen
(provincie, gemeenten, waterschappen), Van Gogh Brabant, Visit Brabant, de Rabobank, de
ZLTO, IVN, Brabants Landschap en Natuurmonumenten intensief samen. Voor dit
samenwerkingsverband heeft de provincie een kwartiermaker ter beschikking gesteld.
Na ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst vormen alle ondertekenaars een Raad
van Advies. De deelnemende gremia vormen daarnaast een Stuurgroep (continuering van de
huidige stuurgroep) waaruit een Board is samengesteld die besluiten voorbereid en operationele
keuzes maakt.
Juridische status
De aanwijzing van een gebied als Nationaal Park nieuwe stijl heeft geen juridische of
planologische consequenties. De bestaande wettelijke en beleidsmatige kaders voor de
verschillende (deel) gebieden veranderen dan ook niet.
Doel van de status Nationaal Park is niet dat VGNP een museumlandschap is of wordt, maar
VGNP is een samenwerkingsconcept om te werken aan een kwalitatief hoogwaardige
gebiedsontwikkeling. Derhalve moet er nu in de basis al bereidheid zijn om aan deze
samenwerking deel te nemen als de status van Nationaal Park wordt toegekend.
In het wenkend perspectief/masterplan dat wordt opgesteld als onderdeel van de aanvraag,
worden de ontwikkellijnen uitgewerkt waarlangs het nationaal park zich verder zal door
ontwikkelen.
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Kernboodschap
Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit om deel te nemen aan Van Gogh National Park
i.o.
Wij zullen u over de verdere ontwikkelingen, zoals hierna vermeld onder ‘Planning’, op de hoogte
houden.
Communicatie
Over het voornemen tot deelname aan Van Gogh National Park i.o. zal geen aparte
communicatie, bijvoorbeeld via een persbericht, plaatsvinden.
Participatie
Betrokken partijen zijn provincie, gemeenten, waterschappen, natuurbeheerorganisaties, ZLTO,
Van Gogh Brabant, Visit Brabant en de Rabobank. Mogelijk gaan ook nog andere partijen hierbij
aansluiten.
Duurzaamheid
De doelstellingen van het Van Gogh National Park i.o. zijn gericht op het bevorderen van
samenhangende beleidsontwikkelingen, zoals deze hiervoor nader zijn geduid. Door de
verschillende beleidsontwikkelingen juist in samenhang met elkaar te beschouwen, wordt juist
bijgedragen aan aspecten van duurzaamheid.
Financiën
De bijdrage voor het Van Gogh NP i.o. bedraagt € 10.000,00 totaal voor de jaren 2019 en 2020.
Planning
De aanvraag om aanwijzing als Nationaal Park nieuwe stijl zal uiterlijk maart 2020 worden
verzonden aan het ministerie van LNV. Tot dat moment zal de aanvraag worden voorbereid door
de Stuurgroep. Aan de hand van de conceptaanvraag zal in januari/februari 2020 nadere
besluitvorming door de individuele contractspartijen plaatsvinden, voordat de definitieve aanvraag
om toekenning van de status National Park wordt ingediend bij het Ministerie van LNV.
Als de aanvraag leidt tot de status Nationaal Park nieuwe stijl dan zal het label ‘National Park’
volgens de wensen van initiatiefnemers door Minister Schouten van LNV worden uitgereikt tijdens
de Landschapstriënnale in september 2020.
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