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Gesprek 28 juli 2020 over de aanvraag subsidie Nationale Parken nieuwe stijl
provincie Drenthe als penvoerder namens de Stuurgroep

Achtergrond en geschiedenis
De gemeente heeft het verzoek gekregen om ambtelijke uren aan te leveren in verband met
subsidieaanvraag naar het Rijk voor NP Nieuwe stijl. De gemeente is aan de hand van
voorgaande gesprekken en vergaderingen er vanuit gegaan dat er meer samenhang zou komen
tussen de Nationale parken/natuurgebieden en heeft niet begrepen dat het ging om een
toekomstige grenswijziging. Dit is nooit zo expliciet besproken in de stuurgroep RL DFG (er
zijn immers andere afspraken gemaakt in de startnotitie uit 2013). Om duidelijk te krijgen
waarom de gemeente hier niet expliciet over is geïnformeerd en de zorgen te delen heeft op
28 juli 2020 een gesprek plaatsgevonden.
Samenvattend:
Landschapsbiografie (deze wordt niet meegenomen in de subsidie aanvraag)
 De opdracht van de landschapsbiografie is na besluit in de stuurgroep (8 november
2018), verstrekt door de provincie (juni 2020), deze is februari 2021 klaar. De
landschapsbiografie heeft geen juridische of bestuurlijke consequenties maar levert
inhoudelijke input en laat zien hoe een gebied zich door de wisselwerking van mens
en natuur heeft ontwikkeld en deze is beleidsneutraal. Eerder is afgesproken dat de
gemeente nauw betrokken wordt bij de opstelling daarvan in verband met de
afstemming tot lopende projecten en beleidstukken.
 In de opdracht voor het schrijven van de landschapsbiografie is ook een onderbouwing
gevraagd van waar de begrenzing van het gebied kan komen. De vaststelling van
andere grenzen is beleid en moet worden voorgelegd aan het college en de Raad van
de gemeente Westerveld (en andere gemeenten en provincies).
Aanvraag subsidie:
B&W van de gemeente vindt:
 Dat de autonomie in het proces voor de gemeente moet worden geborgd.
 Er randvoorwaarden moeten worden opgesteld; het kan niet over ons zonder ons
 De gemeente Westerveld niet door de stuurgroep regionaal landschap bestuurd kan
gaan worden dit is voorbehouden aan college en raad. Dat er aan de aanvraag van de
subsidie geen juridische consequenties mogen kleven.
 Dat er buiten natuur ook aandacht moet zijn voor landbouw, recreatie, economie,
wonen en het vermarkten van het gebied naast de natuur en landschapscomponent.




Voorwaarde is dat de uren inzet van de gemeente Westerveld ingepast moet worden in
de reguliere formatie en past binnen de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
Voorzitter en secretaris erkennen dat dit belangrijke uitgangspunten zijn.

Het volgende is afgesproken:
 Er moet een stuurgroep vergadering komen, waarbij iedereen de reikwijdte van de
aanvraag wordt toegelicht.
 Er liggen voorstellen van Landschapsbeheer Drenthe (wordt nog gedeeld door de
secretaris) en het Recreatieschap Drenthe heeft een voorstel gestuurd (ook naar
gemeenten) waarop nog gevraagd is te reageren.
 Nu een aanvraag doen voor een subsidie levert geen verplichting om ook grenzen van
de nationale parken in de toekomst op te rekken – de nieuwe standaard voor nationale
parken gaat daar wel over en op een aantal plaatsen in Nederland worden er ook
aanvragen voor grotere eenheden aangevraagd, maar tussen Rijk en provincies is
afgesproken eerst nader te verkennen of schaalvergroting een oplossing biedt en pas
dan verder stappen te zetten. Met de subsidie kan die verkenning worden opgepakt.
 De huidige overlegstructuur regionaal landschap en de wensen van andere deelnemers
maakt dat de bestuurlijke bevoegdheden van de gemeente onder druk komen te staan,
dit moet worden opgelost. Ook moet er meer ambtelijk worden voorbereid.
Conclusie
 Er wordt een memo voor de Raad opgesteld, voorzien van korte inhoud van de
aanvraag. Er zijn drie aandachtsvelden; proces, governance en positie gemeente
Westerveld en haar autonomie.
 Er wordt een raadsbijeenkomst georganiseerd om de raad na het indienen van de
subsidieaanvraag verder in het proces mee te nemen, deze wordt aangekondigd in een
brief behorende bij de op te stellen memo.
 Ambitie van de Raad wordt uitgevraagd.
 De doelstellingen en het akkoord gaan met de nieuwe standaard NP zal t.z.t. als dat
aan de orde komt ter besluitvoering moeten worden voorgelegd aan het college en de
gemeenteraad. De provincie dient t.z.t. een formeel verzoek hiervoor in.
Vervolg
Het college kon door de onduidelijkheden en de eventuele consequenties nu geen definitief
besluit nemen over eventuele uren inzet of deelname en voor het gesprek met de voorzitter en
secretaris van het Regionaal Landschap heeft plaatsgevonden. Zij doen dit nu onder
voorbehoud in afwachting van de reactie van de raad.
Om de Raad te informeren wordt door de secretaris een memo opgesteld.
In de memo moet worden aangegeven waar men mee bezig is en hoe de maatschappelijke
opgaven worden vormgegeven met inbreng van alle betrokkenen. De raad is daarbij het
vertrekpunt. Daarnaast wordt ook in een te plannen stuurgroep vergadering nog een keer over
dit onderwerp gesproken.
Brief/memo stuurgroep gaat met oplegger vanuit de gemeente naar de Raad
Tijdspad:
 pfo 10 (en 17 augustus?) 2020
 20 augustus extra stuurgroep bijeenkomst





commissievergadering 25 augustus 2020
evt politieke avond 1 september 2020
8 september 2020 evt. subsidie aanvraag afhankelijk uitkomst raadbehandeling.

Acties:
Catrien memo t.b.v. raad
Suzan gespreksverslag en aanvragen pfo 10 aug (klaar)
Gerrie afstemming griffie
Alien en Gerrie maken oplegnotitie college raad voor vergaderingen.
Ambtelijk aanwezige aanspreekpunten Gemeente Westerveld
1 tot 10 augustus Gerrie
10 augustus tot 1 september Alien/Gerrie
Vanaf 1 september Suzan

