Stichting Weerribben-Wieden

Gemeenteraad Steenwijkerland 12 februari 2019 (agendapunt 5.1)
In de Stichting Weerribben-Wieden opereren negen gebiedspartijen: ondernemers,
plaatselijke belangen, terreinbeheerders en de gemeente.*)
Dit publiek privaat partnership werkt voor het hele gebied van Steenwijkerland, met in het
hart het nationaal park.
Bij alles wat de stichting doet en gaat doen, gaat het om de balans tussen economie,
ecologie en leefbaarheid.
De ervaringen van afgelopen jaren hebben geleerd, dat wezenlijk voor alle gebiedspartners
zijn: vertrouwen, ècht draagvlak, heldere communicatie, eenduidig beleid, optimale inzet van
tijd en energie en als vertrekpunt, dat burgers en ondernemers de hoeksteen zijn van de
samenleving.
De Stichting is aan het bouwen: we willen aan de slag met een breed gedragen visie èn met
het programma, dat uw college voorstelt. De opgaven delen we: leefbaarheid, mobiliteit,
versterken toeristische infrastructuur. We willen dit plaatsen in een lange termijn kader,
waarbij we bruggen slaan tussen korte en lange termijn. En waarbij we ons ook realiseren,
dat het steeds gaat om een dynamisch evenwicht tussen leefbaarheid, ecologie en
economie.
Samenwerking is daarbij cruciaal, net als elkaar de winst gunnen.
Door verbinding kom je immers tot resultaat.
De besluitvorming over de stukken die vanavond ter besluitvorming voorliggen onder de titel
‘bidbook’ lijkt dan ook een serieuze opgave voor uw Raad. Zonder afstemming (met bv de
Stichting) is een opsomming opgesteld met de nadruk op de toeristische sector en
daarbinnen enige al wat langer bestaande ideeën, gericht op Giethoorn en het station in
Steenwijk. Hier valt veel over te zeggen, maar we moeten en willen ook verder. Laat het in
elk geval niet in beton gegoten zijn. Het “bidbook” geeft overigens niet alleen korte termijn
zaken aan, die te koppelen zijn, maar ook de aanzet tot verleiding van derden om in die
trajecten te stappen.
Wat betreft het “bidbook”: de Stichting is niet verantwoordelijk voor het concept, maar neemt
graag de regie voor invulling, nadere uitwerking en uitvoering van opgaven. Als Stichting
worden we betrokken in het geheel, maar zijn dat nog niet.
Geheel in lijn met wat de burgemeester zei in zijn nieuwjaarstoespraak: er is niet alleen veel
werk in uitvoering, er is ook veel werk aan de winkel. De Stichting is en blijft bezig met
bouwen. Met dit College en zeker met deze Raad moet dat gaan lukken.
De Stichting staat als het ware met de neus tegen het glas gedrukt, we willen het beste voor
ons gebied: zichtbare resultaten door met elkaar open de doelen te bespreken.
Geen aparte agenda’s maar volop werken aan datgene wat je beoogt met elkaar te doen.
Gaan voor tastbare resultaten, die ook effect hebben op de lange termijn, zonder dat je
keuzes maakt die de toekomst belasten. Duurzaam dus.
Voor de gemeente biedt de Stichting een aantal voordelen: een breed integraal draagvlak,
transparantie, meer zicht op bestedingen die gebeuren, sneller acteren, in staat zijn om via
één aanspreekpunt te communiceren, betere efficiency, effectiever werken. Dat betekent ook
dat je versnippering kwijt raakt wen beter kunt sturen.
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Wat betreft het nationaal park wordt niet alleen gewerkt aan het continueren van deze titel,,
ook is en wordt hard gewerkt aan het behouden van het bijzondere diploma dat het park
heeft. Het Europees diploma van de Raad van Europa wordt alleen gegeven aan een gebied
van bijzondere kwaliteiten.
Prachtig als mensen je op de schouder slaan, omdat je woont in of bij een nationaal park.
Nog mooier als we dat schouderklopje ervaren als: we worden er allemaal beter van.
De Stichting Weerribben-Wieden is er klaar voor. Lange termijn visie en korte termijn
activiteiten, met optimaal draagvlak. Het lijkt ons verstandig uw Raad periodiek te voorzien
van een nieuwsbrief over de voortgang.
namens de Stichting Weerribben-Wieden,
Jurr van Dalen,
Directeur
*) de gebiedspartijen in zijn: - Gemeente Steenwijkerland - Plaatselijke Belangen in de Weerribben - Plaatselijke Belangen in de
Wieden - Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenwijkerland - KOPTOP - LTO Noord, afdeling Steenwijkerland Natuurmonumenten, gebiedseenheid De Wieden - Staatsbosbeheer, regiodirectie Oost - Ondernemersplatform Steenwijkerland
– Deze worden alle vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur
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