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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer it serieus nommen wurde fan de

brukersgroepen yn en om Appelskea by de planOntwikkeling
tagonklikens Drents-Friese Wold

Achte steateleden Meekma, v.d. Pol, Posthumus, Janssen, Knol, Goede en De Vrij

Jimme skriftlike fragen op grOn fan !Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, binne ynkommen op
9 septimber 2020. Op 29 septimber hawwe jo fan us in Otstelbrief Ontfongen. Wy
beantwurdzje jo fragen as neikomt.

Jimme ynlieding:
Al earder binne troch de FNP-fraksje fragen steld oer de situaasje yn it Drintsk-Fryske Wald
by Appelskea. Derneist is op 24 juny by it besprek fan de ramtnota in moasje yntsjinne oer
de situaasje. De moasje is ynearsten ynlutsen nei de tasizzings fan it Kolleezje dat 'de
beheiningen fan paden yn it Drents-Friese Wold net mear wurde moatte. De deputearre sil
der op oantrune dat de kommunikaasje deroer ferbettere wurdt'.

Op 28 augustus hat in grut tal fraksjes fan de Steaten in wurkbesite brocht oan Appelskea en
der mei in stikmannich organisaasjes oerlein. It is as dadlik wurden dat de oast him yndied
benammen sit yn it net foldwaande serieus nimmen fan en de kommunikaasje mei de
bedriuwen/organisaasjes at Appelskea en de ferskate brakersgroepen, lykas
hurdrinferienings en orientaasjegroepen. De antefredenens en andadlikens oer de paden en
rates liket der in gefolch fan te wezen. De problemen wienen der neffens de belutsenen in
pear jier lyn noch net, doe wie neffens de sprekkers noch sprake fan in treflike ferstanhalding
der't partijen elkoar oer en wer wat gunden. It liket antstien te wezen troch it ynstellen fan de
Stuurgroep DFW'. De situaasje is neffens asnosadanich eskalearre dat der in strukturele
feroaring nedich is om problemen yn de takomst foar te kommen. Derom hawwe de fraksjes
fan CDA, FNP, GrienLinks, PvdA en SPin tal ferfolch-fragen.
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Fraach 1:
It Kolleezje hat op 24 juny tasein om de kommunikaasje te ferbetterjen. Hoe sil DS yn de
mande mei oaren der oan wurkje dat it oerlis mei de ferskate brfikersgroepen fan it Drents
Friese Wold (DR/10 en de organisaasjes yn Appelskea en oare doarpen om it DFW hinne
tenei struktureel boarge wurdt, dat hja harren serieus nommen fiele? Is it Kolleezje it mei us
lens dat in fertsjintwurdiging fan dy groepen yn de stjoergroep en/of projektgroep DFW in te
ondersykjen opsje is (wat no net it gefal is)?

Antwurd fraach 1:
It Nationale Park Drents-Friese Wold hat yn 2014 keazen foar in struktuer mei in Stjoergroep
(Regionaal Landschap bestjoerlik), in amtlike projektgroep en strukturele en ynsidintele
wurkgroepen. Derneist is der in oerlisplatfoarm foar brOkers Drents-Friese Wold der't
fertsjintwurdigers fan doarpsbelangen yn sitte en binne ek Ondernimmers, of oare ferienings
en belanghawwenden fan herten wolkom.
Nettsjinsteande de ferskate oerlizzen en iepenbiere ynformaasjejOnen, under oare oer de
Otfiering fan it Plan fan Oanpak 'Wilde natuur' docht yn de praktyk bliken dat net elk him
heard en kend fielt. By jimme wurkbesite oan Appelskea waard dat nochris befestige. Ek yn
in oerlis mei twa Ongereste (rekreaasje)Ondernimmers Ot Appelskea, de foarsitter fan de
Stjoergroep en deputearre D. Hoogland op 21 septimber II., hawwe sy witte litten dat sy
harren Onfoldwaande heard fiele en dat der neffens harren Onfoldwaande gearspraak is oer
de Otfiering fan de plannen oangeande de nije rOtestruktuer 'Wilde natuur'. Ek binne der
soargen utere oer it evenemintebelied fan de behearders fan it Nationaal Park, benammen
Staatsbosbeheer.
Mei nei oanlieding fan de Steatefragen en de ynkom men brieven fan Ondernimmers en
organisatoaren, hat der op 7 oktober II. bestjoerlik oerlis west tusken Nationale Parken,
Gemeenten, beide provinsjes, SBB, en de foarsitter en sekretaris fan de Stjoergroep. Yn dat
oerlis waard feststeld dat de kommunikaasje oer it ta stan kommen fan de plannen en de nije
rutekaart 'Wilde Natuur' as Onfoldwaande field waard.
De Stjoergroep en de deryn partisipearjende oerheidspartijen stelle foar om op 'en nij mei de
ferskate partijen (0.o. Ot Appelskea) yn petear te gean mei as doel de besteande
kommunikaasje te ferbetterjen en der dudlike ofspraken oer te meitsjen. Fierders is ofpraat
om yn it ramt fan de oansteande oriIntaasje Nieuwe standaard Nationale Parken dy
problematyk as earste te Ondersykjen. Besjoen wurdt hoe't de besteande struktuer
funksjonearret en der wurde foarstellen dien om ta in ferbettere 'governance' te kommen,
der't partisipaasje in wichtich punt fan omtinken by is.
Hoe en hokker wize de Otkomsten fan dat Ondersyk ta in oanpassing fan de besteande
organisaasje/ wurkwize liede sil, ferget in neiere Otwurking. Hoewol't de provinsje Fryslan
callinne mar' ien fan de partijen yn de Stjoergroep is, deputearre Hoogland is lid fan de
Stjoergroep, stypje wy it foarnimmen om sa'n Ondersyk yn te stellen fan herten.

Fraach 2.
Is it Kolleezje derta ree om yn ien of mear byienkomsten mei fertsjintwurdigers fan
Staatsbosbeheer (SBB), bedriuwen Ot Appelskea en brakersgroepen te organisearjen om de
ferhaldingen wer rjocht te 1i:then en ofspraken te meitsjen ta better oerlis en kommunikaasje?
Sa nee, werom net? Sa ja, kin oan PS fan Fryslan weromkeppele wurde wat de utkomsten
west hawwe fan dy byienkomsten?

Antwurd fraach 2:
Yn it petear mei de twa Ondernimmers Ot Appelskea op 21 septimber, mar ek yn it bestjoerlik
oerlis op 7 oktober is de suggestje dien om ris mei de minsken dert it om giet in wurkbesite
'yn it fjild' te organisearjen.
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SBB achtet in goede kommunikaasje mei de oanbelangjenden fan grut belang en wol graach
mei-inoar Cindersykje wer't no de grutte rate knyppunten yn it Nationale Park lizze. Boppedat
is it goed om mei-inoar yn petear te gean oer de programmearring en it tastimmingsbelied
fan de eveneminten yn it park. SCInt de N2000 oanwizing en it opstellen fan N2000
behearplan yn 2010 is it tal eveneminten nammentlik gans omheech gien (fan 9 yn it jier doe
nei 59 no).
It organisearjen fan in wurkbesite, ek foar oare doarpen as Appelskea, wurdt fierder Otwurke.
Boppedat is ofpraat om in twadde gearkomste oer de tagonklikens fan it Drents-Friese Wold
foar Rieden en Steaten te organisearjen. Dy gearkomsten wurde organisearre op it stuit dat it
koroanafirus mei sukses bestriden is en grutte gearkomsten sunder sunensrisiko
organisearre wurde kinne.
Ein 2020, begjin 2021 is der noch bestjoerlik oerlis tusken de provinsje Fryslan en SBB oer
de tagonklikens fan it Drents-Friese Wold yn relaasje mei de feststelde plannen/kaart 'Wilde
Natuur'. De leden fan Provinsjale Steaten wurde op 'e hichte brocht fan de utkomsten fan dy
petearen.

Fraach 3.
Is der al in takomstplan klear oer de uteinlike ynrjochting fan it DFW der't de balans tusken
natuerbe hear en rekreatyf gebrak yn dadlik wurdt?

Antwurd fraach 3:
It Beheer- en inrichtingsplan Drents-Friese Wold, de Ontwikkelagenda Regionaal landschap
Drents-Friese grensstreek en ek it resinte plan/de kaarten 'Wilde natuur' binne feststeld. Yn
dy plannen is belied feststeld foar de takomst fan it Drents-Friese Wold. Yn it ramt fan de
oriIntaasje op nije Kwaliteit Standaard 'Nationale Parken Nieuwe Stijl' wurde in tal saken mei
oanbelangjenden/ belanghawwenden tandersocht en fierder Otwurke lykas de by de
beantwurding fan fraach 1 al neamde governance.

Fraach 4.
Kinne de leden fan PS ynsjoch krije yn dat plan?

Antwurd fraach 4:
De oriIntaasje op de nije Kwaliteit standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl is net allinne fan
tapassing op it Nationale Park Drents-Friese Wold, mar wurdt ek Otfierd foar de oare
nasjonale parken yn Fryslan. De leden fan PS wurde meidertiid op 'e hichte brocht fan de
resultate fan dy oriIntaasje op de nije kwaliteitsstandert fan de ferskate parken en dus ek dy
fan it Drents-Friese Wold.

Deputearkre teaten fan Fryslan,
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R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, sekrEgaris
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