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1.1 Inleiding 
 

1.2 Aanleiding van deze aanbesteding 
In 2020 komt een einde aan de looptijd van het huidige Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan 
Drentsche Aa 2.0 (BIO-plan 2012 - 2020) van het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Overlegorgaan wil 
graag aan het eind van 2020 een nieuwe (3e) versie van het BIO-plan Drentsche Aa (2020 – 2030) 
vaststellen. Het BIO-plan is HET visiedocument – thematisch uitgewerkt - voor samenwerking, 
doorontwikkeling en investeringen in het gebied door alle partners uit het Overlegorgaan Nationaal Park 
Drentsche Aa. Het nieuwe BIO-plan zal door Gedeputeerde Staten van Drenthe – als bevoegd gezag – 
worden vastgesteld.  
 

1.3 Opdracht 

1.3.1 Inhoud  

Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2020 - 2030), waarbij de opdrachtnemer een goed gebiedsproces 
verzorgt, zodat stakeholders, inwoners en gebruikers van het Nationaal Park Drentsche Aa hun inbreng 
hebben kunnen leveren. 
 
Het hoofddoel kan als volgt worden gedefinieerd: een nieuwe (3e) versie van het Beheer-, Inrichtings- en 
Ontwikkelingsplan Drentsche Aa voor de periode 2020 – 2030 waarin de ambities opnieuw zijn verwoord 
en per thema (zie huidige versie BIO-plan) zijn uitgewerkt in een concreet streefbeeld, operationele 
uitwerking en argumentatie en maatregelen. Deze uitwerking is ook onderdeel van een 
(meerjaren)programmaplan en tevens samengevat in een (schematisch) Doelen-Inspanningen-Netwerk 
(DIN). Uiteraard worden alle documenten ook digitaal opgeleverd. 
 
 
Vragen die hierbij spelen: 

• Zijn alle thema’s actueel en compleet? 

• Dienen er nieuwe thema’s worden toegevoegd? De energietransitie en klimaatadaptatie waren bij het 
voorbeeld in 2012 nog geen onderwerp. 

• In hoeverre voldoet het Nationaal Park Drentsche Aa al aan de standaard voor de gebiedsaanduiding 
nationaalpark nieuwe stijl (werkversie mei 2018) 
https://www.nationaleparkenbureau.nl/documenten+en+verslagen/default.aspx#folder=977404  

 
In het 3e BIO-plan worden de uitkomsten van onderzoeken, rapporten en documenten verwerkt die de 
afgelopen periode door het Overlegorgaan Drentsche Aa zijn vastgesteld. Zie voor deze basisdocumenten 
de Nationaal Park Drentsche Aa website: 
 https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/documenten/:  

• Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (BIO-plan 2012 - 2020)  

• Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (2015) 

• Communicatieplan Nationaal Park Drentsche Aa 2.0 (2016-2020) 

• Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016) 

• Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa (2017) 

• Rapportage Drentsche Aa, landschap met energie - De mogelijke bijdrage van het Nationaal Park 

Drentsche Aa aan de energietransitie (2018) 

• Monitoringsrapportage Drentsche Aa – 3e Meting 2017 ('storymap', 2018)  

• Bezoekersmanagementplan Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0 (2019) 

• Merkgids Nationaal Park Drentsche Aa (2019) 

• Zie ook de jaarverslagen van het Nationaal Park Drentsche Aa: 

https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/documenten/jaarverslagen/  

 

https://www.nationaleparkenbureau.nl/documenten+en+verslagen/default.aspx#folder=977404
https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/documenten/
https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/documenten/jaarverslagen/
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De volgende beleidskaders zijn van belang (niet limitatief): 

• Nationale Omgevingsvisie (Novi) 

• Omgevingsvisie en -verordening provincie Drenthe (95% grondgebied Nationaal Park Drentsche Aa) 

• Omgevingsvisie en -verordening provincie Groningen (5% grondgebied Nationaal Park Drentsche Aa) 

• Regionale Energie Strategie Drenthe (en Groningen) 

• Waterbeheerprogramma waterschap Hunze en Aa's 

• Gemeentelijke (concept) Omgevingsvisies/ Bestemmingsplannen 

 
 
De offerte moet ook een voorstel bevatten hoe vanuit het gebiedsproces Drentsche Aa mensen worden 

betrokken bij het opstellen van het nieuwe BIO-plan. Zie hiervoor ook het Communicatieplan 2.0 Nationaal 

Park Drentsche Aa (2016 – 2020): 

• Bijeenkomsten met het eigen netwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa (leden Overlegorgaan, 

Programmateam Drentsche Aa, werkgroep ECR, Gastheren & Gastvrouwen Drentsche Aa en 

Drentsche Aa-gidsen)  

• Interactieve sessies met inwoners en gebruikers van nationaal park met inzet moderne technieken 

zoals https://www.mentimeter.com/ | https://www.sli.do/ | https://kahoot.com/ | https://nl.formdesk.com/   

• Inzet sociale media icm moderne technieken om input op te halen bij jeugd, jongvolwassen en (jonge) 

gezinnen i.s.m IVN (bijvoorbeeld het Jongerenadviesbureau). 

 

Voor het uitwerken van de planning van deze opdracht zijn onderstaande data leidend voor het 
gebiedsproces. Voor ambtelijke feedback kunnen de vergaderingen van het Programmateam Drentsche 
Aa worden benut. Voor bestuurlijk besluitvorming kunnen de geplande vergaderingen van het 
Overlegorgaan Drentsche Aa worden gebruikt.  
 

Wanneer Wie Wat 

23 april 2020 
15:00 uur 

Overlegorgaan 
Drentsche Aa  

 

6 mei 2020 
13:00 uur 

Programmateam 
Drentsche Aa  

Bespreken oogst 1e fase (ideeën bij partners, ons eigen 
netwerk, inwoners/gebruikers, jong volwassenen etc.) 

11 juni 2020 
15:00 uur 

Overlegorgaan 
Drentsche Aa  

Bespreken oogst 1e fase en agendering onderwerpen voor 
3e BIO-plan 

25 juni 2020 
13:00 uur 

Programmateam 
Drentsche Aa  

 

8 oktober 2020 
9:00 uur 

Programmateam 
Drentsche Aa  

 

26 november 2020 
20:00 uur 

Overlegorgaan 
Drentsche Aa  

 

8 december 2020 
13:00 uur 

Programmateam 
Drentsche Aa  

 

 

https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
https://kahoot.com/
https://nl.formdesk.com/

