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Masterplan Van Gogh Nationaal Park

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De voortgang van het 'Van Gogh Nationaal Park' in oprichting.
Aanleiding
Met de raadsinformatiebrief van 8 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de voorbereiding
van het Van Gogh Nationaal Park i.o. en de gemeentelijke deelname aan deze voorbereidingen.
Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, hebben Gedeputeerde Staten van NoordBrabant de aanvraag om toekenning van de status ‘Nationaal Park’ verzonden aan het ministerie
van LNV. Wij hebben het Masterplan Van Gogh Nationaal Park i.o. ontvangen van de stuurgroep
Van Gogh NP met het verzoek om:
- in te stemmen met de inhoud daarvan en de formele aanvraag voor toekenning van de status
Nationaal Park bij het ministerie van LNV te ondersteunen;
- de intentie uit te spreken om de samenwerking te continueren na het verkrijgen van de status
NP;
- in te stemmen met een partnerbijdrage van jaarlijks € 12.500 voor de komende 3 jaar (20212023).
Strategie
Ons besluit van 8 oktober 2019 om deel te nemen aan de voorbereidingen van Van Gogh
Nationaal Park heeft een vervolg gekregen in de vorm van de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst op 10 oktober 2019 en dat met ruim 40 partners. Hiermee is de
beweging ingezet om het Van Gogh Nationaal Park in oprichting verder te brengen naar een
formele ministeriële aanvraag. Het Concept-Masterplan waarin inhoud, proces en samenwerking
verder vorm krijgen en houvast bieden om gezamenlijk het toplandschap in een topeconomie
verder vorm te geven en te ontwikkelen. Niet alleen het landschap van nu, maar juist ook het
landschap van de toekomst, gekoppeld aan de grote opgaven van nu: de landbouwtransitie, de
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en uitbreidingen van woon- en
werklocaties.

Hiermee wordt de gewenste schaalsprong gemaakt naar een provinciaal en (inter)nationaal
niveau, dit in de verwachting dat het ons helpt aan (nieuwe) beleidsruimte, verbeterde regelgeving
of financiële programmabijdragen. Een Van Gogh Nationaal Park geeft die kans.
Perspectief
De basisgedachte is dat het Van Gogh National Park als vliegwiel werkt voor de gezamenlijke
integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote
ruimtelijke opgaven. Het Van Gogh National 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. Kortom een verbindende Brabantse aanpak
gericht op High tech. High green en High social.
Een nationaal park is een sterk merk en een (inter)nationaal onderscheidend verhaal. 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 Nationaal Park is nog aansprekender. De combinatie van toonaangevende natuurgebieden
ingebed in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een innovatieve metropolitane economie
én de tastbare erfenis van Gogh maken het Van Gogh National Park uniek.
Concept-Masterplan
Partners blijven gecommitteerd aan het eigen beleid. Het (uitvoering)beleid van de partners vormt
zelfs de basis van de ontwikkeling van het Nationaal Park in oprichting. Het Concept-Masterplan
versterkt het samenwerkingsconcept, waarin partijen ieder vanuit een ander belang werken aan
dit groene hart van Brabant. Het Concept-Masterplan biedt structuur en houvast als het gaat om
investeren in het landschap van de toekomst. Dat wordt ingestoken via vier samenhangende
ontwikkellijnen. Het zijn de thema's waarop wij ons actief en met prioriteit willen focussen en
waarmee we de kernkwaliteiten van het Van Gogh Nationaal Park versterken.
1. Natuur, landschap en erfgoed als kans.
In het Van Gogh Nationaal Park blijft de versterking van natuur, landschap en erfgoed
topprioriteit. Dat doen we door te investeren in (de versnelde realisering van) robuuste,
verbonden en veerkrachtige natuurgebieden, aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen
en klimaat-robuuste beekdalen.
2. Perspectief voor boeren en voedsel.
In het Van Gogh Nationaal Park werken we aan een vitale, toekomstbestendige land- en
tuinbouwsector die bijdraagt aan een fraai landschap, duurzame producten en een gezonde
voeding. En een sterkere verbinding tussen producenten en consumenten (stad-land). Dat
doen we voor een belangrijk deel via Brabants Bodem, een ook landelijk ondersteund project.
3. Natuur en landschap tot in het hart van de stad.
Het Van Gogh Nationaal Park is het eerste Nationaal Park waar stad en land structureel zijn
verbonden. Daarom brengen we in het Van Gogh Nationaal Park natuur en landschap tot in
het hart van stad en dorp en investeren de Brabantse steden en dorpen in de kwaliteit van het
omringende landschap. Dat doen we door te investeren in 'groene wiggen', OV-locaties en
innovatieve mobiliteitshubs als poorten naar het landschap en aantrekkelijke routes en
routestructuren van centrum tot in het landschap. De steden en de Provincie Noord-Brabant
werken hieraan samen in het traject het Volgend Landschap In het kader van Brabantstad.

4. Ontwikkeling van duurzaam (cultuur)toerisme.
Het Van Gogh Nationaal Park draagt bij aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied voor
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zowel bewoners als (inter)nationale bezoekers. Dat doen we door de kwaliteit van
voorzieningen te verbeteren en het erfgoed en het landschap van Van Gogh beleefbaar te
maken. We koppelen educatie en recreatie. Onze ambitie is om internationaal toonaangevend
te zijn als duurzame bestemming. We investeren onder meer in communicatie, positionering
en gastheerschap, toerisme naar draagkracht van het gebied (spreiden en verleiden) en de
ontwikkeling van iconische landmarks.
Formele aanvraag
Het aanvragen van de status Nationaal Park is alleen voorbehouden aan Gedeputeerde Staten.
De Provincie Noord-Brabant is één van de partners. Bestuurlijk en ambtelijk is ook zij goed
aangehaakt en heeft eveneens een groot vertrouwen in de beweging.
De provincie heeft de status voor een Nationaal Park inmiddels aangevraagd.
De toekenning van de status van Nationaal Park en de vaststelling van dit Masterplan hebben
geen directe planologische of juridische doorwerking, anders dan de al bestaande regelgeving,
zoals die voor de Natura 2000 gebieden.
Governance
In het Concept-Masterplan wordt een stichting Van Gogh NP voorgesteld. De partners maken
geen deel uit van het stichtingsbestuur maar van het strategisch partneroverleg. Het strategisch
partneroverleg is gebaseerd op commitment aan het masterplan waarvoor, na toekenning van de
status, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal worden opgesteld. De stichting kent
statuten. Omdat de partners wel bijdragen in de kosten van de stichting is er geen sprake van
deelneming, maar van een subsidierelatie. Positionering op (inter)nationaal niveau vraagt
bereidheid deel te nemen in een dergelijk netwerk.
Het laten werken van zulke netwerken vraagt naast ambtelijke en bestuurlijke inzet ook een
financiële bijdrage. Een governance die recht doet aan de coöperatieve manier van
samenwerken. Daarbij wordt ook een Parkbureau opgericht, dat een aantal operationele taken
heeft om als één Van Gogh NP naar buiten te treden. De kosten voor de governance moet nader
worden uitgewerkt, deze zijn indicatief begroot op 6,25 ton euro (inclusief BTW) per Jaar. Door de
gezamenlijke partners te dragen.
Er wordt bereidheid gevraagd om de raad een structurele jaarlijkse bijdrage te vragen.
Kernboodschap
Wij stellen u voor kennis te nemen van de formele stap tot het aanvragen van de status voor Van
Gogh Nationaal Park en ons voornemen om deel te nemen aan deze nieuwe netwerkorganisatie.
Communicatie
Over het voornemen tot deelname aan Van Gogh National Park i.o. zal geen aparte
communicatie, bijvoorbeeld via een persbericht, plaatsvinden.
De stuurgroep van Van Gogh NP zal schriftelijk bericht van ons besluit ontvangen.
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Participatie
De totstandkoming van de aanvraag voor de status als VGNP is een participatietraject geweest
van provincie, gemeenten en vele relevante partners in de regio, waaronder ZLTO, Visit Brabant,
Waterschappen en vertegenwoordigers vanuit regionale samenwerkingsverbanden zoals Het
Groene Woud. Hierbij heeft de provincie een belangrijke coördinerende rol in de vorm van een
kwartiermaker op zich genomen.
Duurzaamheid
De doelstellingen van Van Gogh Nationaal Park zijn gericht op het bevorderen van duurzame
ontwikkelingen binnen het landelijk gebied in samenhang met de omliggende steden, zoals het
versterken van de landschappelijke kwaliteit, het bevorderen van de biodiversiteit, de productie
van duurzame energie en klimaatadaptatie.
Financiën
De governance van het Van Gogh NP zoals opgenomen in het Masterplan, na toekenning van de
status door LNV, bestaat uit een bestuurlijke Regiegroep (met een ambtelijke ondersteuningsgroep), een Strategisch partneroverleg (alle betalende partners) en een Parkbureau.
De kosten om als één Van Gogh NP naar buiten te kunnen treden, zijn begroot op 6,25 ton incl.
BTW per jaar. Deze worden als volgt verdeeld:
Partner

Bijdrage per
categorie (incl. BTW)

Jaarlijkse bijdrage
per huidige partner
(incl. BTW,
structureel 3 jaar)

Provincie
Steden (5)
Gemeenten (18)
Waterschappen (3)
Maatschappelijke
organisaties (10)

125.000
150.000
225.000
75.000
50.000

125.000
30.000
12.500
25.000
5.000

TOTAAL

625.000

De financiële bijdragen voor de jaren 2021-2023 zullen ten laste worden gebracht van het krediet
fcl. 80025 Versterking groenblauwe structuren.
Planning
De aanvraag om aanwijzing als Nationaal Park nieuwe stijl is door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant verzonden aan het ministerie van LNV.
Volgens eerdere planning was het streven de definitieve toekenning te ontvangen tijdens de
Landschapstriënnale 2020 (LT2020) in september aanstaande. De huidige crisis belemmert de
voorbereidingen van LT2020 en daarom heeft de organisatie daarvan besloten om dit evenement
te verschuiven naar 2021.
Zodra duidelijkheid is ontvangen over de definitieve toekenning van de status NP wordt hieraan
vervolg gegeven.
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Bijlage(n)
1.
Masterplan Van Gogh Nationaal Park
2.
Brochure Van Gogh Nationaal Park
Ter inzage documenten

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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