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Besluiten 
1. Het Overlegorgaan herbevestigd het commitment dat de afgelopen 12 jaar is opgebouwd op basis 

van de (uitvoering van) Landschapsvisie Drentsche Aa uit 2004. 
2. De Landschapsvisie Drentsche Aa wordt aan de bestuurlijke achterban van het Overlegorgaan 

aangeboden, maar niet vrijblijvend. Afgesproken is dat nadrukkelijk aan de partners het volgende 
wordt voorgelegd: 

a. Wat gaat uw organisatie met de Landschapsvisie Drentsche Aa doen en dan met name, 
welke initiatieven/projecten (hoofdstuk 7 – Uitvoering) bent u bereidt op te pakken. Het 
secretariaat zal de reacties verzamelen en het resultaat wordt besproken in het 
Overlegorgaan. Doel en inzet is dat de organisaties in gezamenlijkheid vorm geven aan 
‘behoud door ontwikkeling’. De input van de partners zullen we ook gebruiken voor het 
opstellen van het Meerjarenprogramma van het Nationaal Park Drentsche Aa. 

b. Het Overlegorgaan onderschrijft het belang van kwaliteitsborging maar wil hier op andere 
wijze inhoud aan geven dan via het voorstel voor een onafhankelijk Kwaliteitsteam. 

c. De kwaliteitsborging van projecten moet allereerst integraal gebeuren vanaf de start tot de 
daadwerkelijke realisatie. Zie hiervoor de leidende principes uit de Landschapsvisie 
Drentsche Aa 2.0. Initiatiefnemers checken projectvoorstellen hieraan en bij twijfel wordt 
opgeschaald (zie hierna). Kwaliteit wordt gerealiseerd door binnen de eigen organisatie 
hier in het ontwerp, aanbesteding en uitvoering aandacht voor te hebben. Hiervoor dient 
ieder partner zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.  

d. De leden van het Overlegorgaan zijn ook bereid - indien noodzakelijk - elkaar feedback te 
geven op (nieuwe) ontwikkelingen. Daarbij spreken de partners af dat ieder ook zijn  ‘ogen 
en oren’ in het gebied inzet om tijdig signalen op te vangen. 

e. Afgesproken is daarnaast ook de ‘collectieve verantwoordelijkheid’ te organiseren voor 
kwaliteitsborging in het Drentsche Aa-gebied. Daarbij kan gedacht worden aan een 
kwaliteitsnetwerk (het verbinden van de vakverantwoordelijken / deskundigheid binnen en 
buiten de eigen organisaties), koppeling aan het Kernkwaliteitenteam op het 
provinciehuis, en het op ad hoc basis inhuren of organiseren van externe expertise.  
Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt waarmee invulling wordt gegeven aan dit prioritaire 
punt van het uitvoeringsprogramma.  

3. De Landschapsvisie Drentsche Aa 2016 wordt met instemming vastgesteld, met inachtneming van 
de gemaakte opmerkingen. 

4. Er gaat een persbericht uit op moment dat de gedrukte exemplaren van de Landschapsvisie 
Drentsche Aa 2.0 beschikbaar zijn. 
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