Kernteam Nationale Parken – Zwolle Wientjes, 26 februari 2019

Aanwezig: Teo Wams, Paul Makken, Jan van de Venis, Hendrik Oosterveld (vz), Janneke van Montfort
(not)
Afwezig: Janine Caalders en Adrienne Vriesendorp
1. Opening en toelichting
 Oosterveld licht eerste bijeenkomst kernteam toe. Het is van belang dat we er zijn en
starten, er ligt een enorme opgave te wachten.
 De voorzitter van Gastvrij Nederland wordt benaderd om namens de
gastvrijheidssector en toeristische ondernemers zitting te nemen in Kernteam.
2. Actualiteiten
 Minister Schouten heeft dit voorjaar een brief aan TK toegezegd, waarin ze
duidelijkheid geeft over haar inzet inde transitie van NP.
3. Landelijke organisatie voor Nationale Parken
 Het Kernteam stemt in met organisatiemodel en stemt in met het voorstel om
Hendrik Oosterveld voorzitter hiervan te laten zijn.
De komende 3 jaar gaat het Kernteam op deze manier werken en stelt – indien
noodzakelijk – de organisatie bij.
 Het Samenwerkend Platform zal 2, hooguit 3 keer per jaar bij elkaar komen. Dit
worden (elkaar) inspirerende, strategische bijeenkomsten gericht op implementatie
van de Standaard.
 Er gaat een brief met deze strekking vanuit Kernteam naar de Minister, met afschrift
aan DG en provincies.



Integratie Nationale Parken Bureau (NPB) en SNP –secretariaat is functioneel
geregeld.
Voorbereiden lobby werk doet Hans Schiphorst samen met Janine Caalders,
Georgette Leltz en Paul Makken.

4. Werkwijze kernteam
 Portefeuillehouders: de rol van portefeuillehouder is aanspreekpunt vanuit het
kernteam en sparringpartner voor trekkers van expertteams of thema’s. Als er een
inhoudelijk onderwerp in Regiegroep of Platform komt heb je een rol als
portefeuillehouder.
We voeren hierin een collegiaal bestuur.
We pakken dit in kernteam praktisch op, als het niet helder is, zal vz een lid vragen
op te treden als portefeuillehouder en ontwikkelen we werkende weg een
consistente lijn. Als er onderwerpen zijn die politiek gevoelig liggen, moeten we dat
verder bespreken.
 Jan vd Venis is ook portefeuillehouder voor monitoring.
 Indien inhoudelijke relevant kunnen gasten worden uitgenodigd, zoals NBTC als er
thema speelt over spreiding toeristen over NL.
 Verslaglegging: besluiten worden vastgelegd en – als het aan de orde is – ook
discussie weergeven. Secretaris legt het verslag aan kernteam voor alvorens deze
verder te verspreiden.
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Kernteam is akkoord met voorstel. Wordt definitief vastgelegd als afwezigen hierop
hebben gereageerd.

5. Werkprogramma 2019-2022
 Actiepunt 19: verdeling lusten en lasten.
Via VBNE ook gesprek hierover in het kader van openstelling terreinen en boa-taken.
In werkprogramma NP moet gesprek gaan over onderscheid NP hierin met andere
categorie natuurgebieden. Rechtvaardigt dat voor NP andere tegemoetkoming voor
eigenaren? ANWB is met Utrechtse Heuvelrug bezig om een gedragscode voor
bezoekers op te stellen. Het hangt ook samen met aansprakelijkheid discussie, dit
gaat meer spelen met nieuwe vormen van belevingen en andere bezoekers /
toeristen.
Kernteam besluit om dit actiepunt door FPG samen Utrechtse Heuvelrug voor te
bereiden en VBNE en andere TBO’s te betrekken.
 Kernteam stelt het werkprogramma vast.
Elk jaar wordt het geëvalueerd en worden nieuwe prio’s vastgesteld.
 Stand van zaken werkprogramma wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. P2 rapport
 Advies 1 is akkoord.
Auditteam zou moeten gaan helpen om te kijken of gebieden de goede kant op gaan.
 Advies 2, 3 en 4 akkoord.
 Advies 5. Kernteam besluit om geen aanvullend convenant op te stellen. Omdat
daarmee de boel onnodig op scherp wordt gezet.
Kernteam besluit om de lijst met onderwerpen voor het convenant die in november
2017 is opgesteld achter de hand te houden.
7. Planning.
Planning is akkoord. Secretariaat gaat data vastleggen.
8. Rondvraag
 Hans Schiphorst zal met Janine Caalders en Paul Makken fact sheet maken voor
provinciale coalitiebesprekingen.
 Kernteam besluit om te gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om in 2021 de
Europarc conferentie in Nederland te organiseren. Voorwaarde is dat het NPB
hieraan niet veel tijd gaat besteden, moet uitbesteed worden.
Hans Schiphorst maakt een stappenplan.
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