
Hoofdpunten Overleg met Plaatselijke Belangen op 27 juni 2022 in  

Steenwijkerwold 

 
 

Aanwezig:  

Bestuursleden van de Plaatselijke Belangen van Oldemarkt, Kuinre, Belt Schutsloot, Ossenzijl, 

Vollenhove, Paasloo, Kalenberg, Blankenham en Steenwijkerwold. Directeur, medewerkers en de 

bestuursleden inwonerscontact van de Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden en een van de 

gebiedscoördinatoren van de gemeente Steenwijkerland. 

Terugblik: 

• De resultaten van de opbrengst van de bijeenkomsten in februari/maart 2022 zijn 

doorgegeven aan het Stichtingsbestuur, de gemeente en de terreinbeherende organisaties, 

TBO’s, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zie daarvoor de PP presentatie 

• De vernieuwde site www.npweerribbenwieden.nl is in de lucht.  
• De nieuwe gebiedscoördinator (een van de 3) van de gemeente, William Prinsen, stelt zich 

voor. Zijn werkgebied  bevindt zich tussen  Blankenham en de  Eese.  
• William Prinsen licht op verzoek de rol van OVKK  (Overijsselse vereniging voor kleine kernen) 

toe. De OVKK heeft onlangs samen met de gemeente een bijeenkomst met PB’s gehouden.  
• Op 19 mei jl. zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst op Rams Woerthe een Beleefmagazine 

en een app gepresenteerd, gericht op bezoekers èn inwoners. Het magazine is op meer 
dan 150 plekken te vinden (bibliotheek, buurthuis, supermarkt, horeca etc.). De app 
is te downloaden in de bekende stores, op de smartphone. 
 

 

Presentatie Harold Viscaal, directeur Stichting NP Weerribben Wieden en vragen n.a.v.: 

• De rietsector is nu ook met 1 zetel vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur van het NPWW  

• De rolverdeling tussen de Stichting en Marketing Oost wordt op verzoek toegelicht.  

• De relatie tussen Gemeente en Stichting wordt uitgelegd. Wie doet wat. In het bestuur heeft 

de Gemeente 1 zetel en dus ook 1 stem, net als de andere 9 bestuursleden.  

• Waarom ontbreekt het waterschap in het Stichtingsbestuur? Daarover wordt nu gesproken. 

• Wat betekent een Nationaal Park nieuwe stijl? Nieuwe Stijl staat voor het streven naar een 

balans tussen natuur, landschap,  landbouw en recreatie vanwege het belang voor de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons hele gebied. En voor een betere verbinding van de 

natuurkern met de gebieden eromheen. Daarbij spelen meerdere grote opgaven zoals de 

stikstofbelasting, klimaat, bodemdaling, waterkwaliteit waar de Stichting een toegevoegde 

waarde kan hebben als brede vertegenwoordiging van het gebied.  

• Stikstofproblematiek: over een mogelijke rol van de Stichting wordt overlegd. Het moet 

aanvullend zijn op de diverse gebiedstafels die er al zijn.  

• Zorg over de cirkel van beperkingen rond het  N2000 gebied. Wat is de waarde nog van de 

natuur hier? Hebben de TBO’s wel voldoende kennis van het gebied? Meer gebruik maken 

van de kennis van gebruikers en bewoners. Is het kappen van bomen (Wieden) wel goed 

voor het klimaat?   

• Het Europees diploma voor excellent natuurbeheer voor het NP Weerribben Wieden is 

verlengd onder voorwaarde dat er geen laagvliegroutes (Lelystad) boven het gebied komen.   

http://www.npweerribbenwieden.nl/


• Constructieve kennisbundeling organiseren. Zowel in natuurbeheer als in landbouw. En de 

harmonie daartussen blijven nastreven.  

 

Groepsdiscussies: 
1. Leefbaarheid omgeving: 

• Eerst de infrastructuur (bruggen, (water)wegen, fietspaden, internet) op orde voordat je 

allerlei vervoer gaat promoten!! Zowel voor ‘fun’ vervoer als voor doorgaand en 

bestemmingsverkeer, langzaam en gemotoriseerd. 

• Welke ‘fun’ vervoersmiddelen passen bij duurzaam toerisme?? Problemen samen 

aanpakken met gemeente, Plaatselijke Belangen (inventarisatie knelpunten), Veilig Verkeer 

Nederland, VVN, politie en provincie. Een agendapunt voor een volgende bijeenkomst?  

• Communicatie met inwoners is al aardig verbeterd. Luisteren naar inwoners blijft belangrijk! 

• Wonen en werken in balans: van het NP geen groot museum maken. Vakantieparken niet ten 

koste van natuur en landbouw. 

• Toerisme beter verdelen over gemeente en faciliteiten bieden.  

• Hulp nodig bij het opstellen van dorpsplannen? NP kan een ondersteunende rol bieden bij 

het opstellen van dorpsvisies.  

• Verschillende economische sectoren moeten de ontwikkelingen volgen maar wel in balans 

blijven. Kernen zijn heel verschillend. De een wil meer, de ander niet nog meer toerisme.  

• Kernen kennen diversiteit in verhalen en mensen en op die veelzijdigheid moet je zuinig zijn. 

In het kader van de op te stellen Erfgoedvisie zullen deze verhalen worden opgehaald en 

opgetekend.   

 

2. Wat verwacht je van de Stichting NPWW, welke rol kan zij spelen: 

• Monitoring van toerisme. Wat speelt er en waar zijn de knelpunten en mogelijkheden? Wat 

is duurzaam toerisme?  

• Kennis vergaren en doorgeven en de weg wijzen/adviseren op allerlei gebieden.  

• Bemiddeling als er zaken zijn die met gemeente of provincie besproken moet worden.  

• Partner in innovaties, subsidies, contacten leggen, luisteren naar inwoners en hun kennis 

(riettelers, boeren).  

 

Rondvraag: 

• Informatieborden, de oude bruine, zouden vernieuwd worden? De Stichting is hierover in 

overleg met het Nationale Parken bureau.  

• Stikstof op de agenda? In najaar info over aanpak provincie en mogelijke rol Stichting? 

• Spinnekopmolen bij de Hogeweg. Restauratie is nog niet klaar, zou eind mei klaar zijn? SBB? 

 

 

Afspraken volgend overleg:  

• De lijst met mailadressen van de PB’s is dubbelgecheckt., Hoort zegt het voort!  

• Vervolgdatum staat nog niet vast. Voorstel:  2x per jaar  in voor- en najaar. 

• Alle PB secretariaten krijgen de Notities van dit overleg, de hoofdpunten eruit en de 

getoonde presentatie. De verslagen gaan ook naar de gebiedscoördinatoren van de 

gemeente en naar het Stichtingsbestuur. Verslagen en kerndocumenten komen op de site 

www.npweerribbenwieden.nl te staan.  

• Voorstellen voor te agenderen onderwerpen sturen naar inwoners@npweerribbenwieden.nl 

http://www.npweerribbenwieden.nl/
mailto:inwoners@npweerribbenwieden.nl


Vervolgens bekijken wij met u met wie en wanneer deze punten kunnen worden besproken. 

 


