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Voorwaarden gemeente Westerveld voor deelname subsidieaanwaag Nationale Parken Nieuwe
stijl

Geachte heer Van Hooft,

Wij willen u middels deze brief verzoeken om rekening te houden met de specifieke situatie van de
gemeente Westerveld in de subsidieaanwaag Nationaal Park Nieuwe Stijl. In de startnotitie is reeds

aangegeven dat de gemeente Westerveld een bijzondere positie heeft. Het tussenliggende gebied

beslaat voomamelijk het grondgebied van de gemeente Westerveld. Uitgangspunten daarvoor heeft
de gemeente vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan, een landschapsontwikkelingsplan,
structuurvisie en de op handen zijnde omgevingsvisie. Deze documenten zijn voor de gemeente

Westerveld leidend als het gaat om (ruimtelijke) ontwikkelingen. Over wijzigingen in het
tussenliggende gebied besluit de raadlcollege van de gemeente Westerveld en deze mogelijke
wijzigingen dienen voorgelegd te worden aan de raad. Zlj behouden de autonomie over het
tussenliggende gebied.

Van het wijzigen van de begrenzing van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents Friese
Wold en het N2000 gebied Holtingerveld is geen sprake, evenals een wijziging in de begrenzing
van een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Aan de huidige begrenzing wordt niet, zonder goedkeuring

van de raad, getornd. Dit moet wat ons betreft geldenvoor alle betrokken gemeenten. De
subsidieaanwaag heeft als doel te onderzoeken of het wenselijk is om een Nationaal Park Nieuwe
Stijl te worden waardoor het tussenliggende gebied wordt versterkt. Dit proces zal worden
ondersteund op de voorwaarde en garantie dat de provincie Drenthe alleen bij goedkeuring van de

raad van de gemeente Westerveld een aanwaag bij het Rijk mag indienen. In de memo van de

Stuurgroep (d.d. 12 augustus 2020) voor de gemeenteraadsvergadering van 25 augustus is deze

afspraak bekrachtigd.

De huidige Stuwgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek en de daarbij behorende
structuur en governance moet ten tijde van dit driejarig proces onder de loep worden genomen,

waarbij specifiek aandacht moet zijn voor de bijzondere positie van de gemeente Westerveld. In
onze optiek moet het doel zijn een regierol van de gemeenteraad en het college van Westerveld
bewerkstelligen. Dit kan dan zorgeîvoor meer draagvlak en vertrouwen tussen alle betrokken
partijen.
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De samenwerking met de andere partijen binnen de stuurgroep ziet de gemeente als zeer
waardevol, maar ook uitdagend. De discussie rondom toegankelijkheid natuurgebieden heeft voor
ons een prominente plek in het driejarig proces. De bereikbaarheid en toegankelijkheid is van
economisch belang voor het tussenliggende gebied. Een goede overgang, spreiding en geleiding
door goede parkeer- en informatievoorziening en een aantrekkelijk landschap is van meerwaarde.
De uitdaging licht in het zoeken van een goede balans.

De gemeente Westerveld heeft een opgave als het gaat om wonen, werken en recreëren. Het laten
groeien van de toeristisch/recreatieve sector is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid en de
economie van de gemeente. Het aantal toeristische overnachtingen is teruggelopen. Een aantal
bedrijven is te klein om een kwaliteitsslag te kunnen maken. De recreatiebedrijven die vaak in of
tegen natuurgebieden liggen hebben ruimte nodig om te kunnen groeien. Het huidige recreatieve
aanbod sluit niet aÍrn op de waag er is waag naar nieuwe 'verhuur' concepten met goede

voorzieningen. Nu zit de regelgeving rond Natura 2000 vaak in de weg om de gewenste uitbreiding
te kunnen realiseren. De economische bedrijvigheid in het tussenliggende gebied is essentieel om
de werþelegenheid te kunnen behouden c.q. te laten groeien, waarbij recreatiebedrijven van
grotere omvang bespreekbaar zljn, zowel voor bestaande bedrijven als nieuwvestiging in het
tussenliggende gebied.

Om de toerist, eigen inwoners en ondernemers een aantrekkelijk aanbod te kunnen bieden zijn
routes in en door de natuur essentieel. De gemeente Westerveld wil zich profileren als het 'grootste
en groenste sportpark'. Terreinbeherende organisaties zijn terughoudend bij de aanleg van
recreatieve voorzieningen in de natutr. Een goede afivisseling van paden in het tussenliggende
gebied en in de natuurgebieden is noodzakelijk voor kwalitatief goede, aantrekkelijke en

uitdagende routestructuren. Ook het onderhoud van routes in natuurgebieden leidt nu vaak tot
klachten. Hiervoor moeten onderhoudsprogrcmma's opgesteld en uitgevoerd worden. Naast
procesgeld om mogelijk te komen tot een Nationaal Park Nieuwe Stijl is uitvoeringsbudget
noodzakelijk om daadwerkelijk deze stap te kunnen maken.

De landbouwsector is in transitie. Voor de gemeente Westerveld zal dit in sommige gevallen leiden
tot schaalvergroting, alsook tot kleinschalige duurzame bedrijven die bijvoorbeeld werken in de

verkorte keten. Het gaat in ons inziens niet om natuur inclusieve landbouw maar over landschap
inclusieve landbouw. Agrariërs moeten hiervoor de ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen
(blijven) ontwikkelen. Naast het willen bewaren van het agrarische landschap, willen wij ook ons
rijkelijke cultuurlandschap behouden en versterken.

De gemeente Westerveld heeft een kwalitatief goed woonaanbod. Er wordt samengewerkt binnen
de Regio Zwolle en vanuit deze regio is er een woningbouwopgave waarin Westerveld met een
excellent woonaanbod onderdeel vanuit wil maken. Vanuit de woonvisie is er behoefte aan

uitbreiding van woningen voor starters en senioren en vanuit het provinciale project Vitale
Vakantieparken komt naar voren dat een gebrek aan sociale huurwoningenzorgf voor permanente
bewoning op vakantieparen. De gemeente heeft ruimte nodig om te kur¡ren voorzien in deze

woonbehoefte.
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Ons einddoel voor het driejarig proces is een regierol voor de gemeente Westerveld met bestuurlijk
opdrachtgeverschap. Met het waarborgen van de voorwaarden in deze brief dat;

- De autonomie over het tussenliggende gebied bij de raad van de gemeente Westerveld ligt,
- Er niet zonder instemming van de raad een aaîwaagwordt gedaan om Nationaal Park

Nieuwe Stijl te worden (met de daarbij behorende begrenzing),
- De ruimtelijke ordening voor wonen, werken, recreëren en de vormgeving van het

(agrarisch) landschap is een bevoegdheid is van de gemeenteraad,

Heeft het college ingestemd met het indienen van de subsidieaanwaag. Wij verzoeken u deze brief
als bijlage toe te voegen bij de subsidieaanwaag als onlosmakelijk onderdeel.

Met wiendelijke groet,
burgemeester en wethouders

N .J. Dusink




