Kennis- en Kwaliteitsnetwerk Drentsche Aa
Voorstel Schouw Drentsche Aa
Aanleiding
Op 24 oktober 2016 heeft het Overlegorgaan de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0
vastgesteld. Bij de vaststelling is het belang van kwaliteitsborging in het Drentsche Aa-gebied
door alle partners onderschreven. Kwaliteit wordt allereerst gerealiseerd door binnen de eigen
organisatie hier in het ontwerp, aanbesteding en uitvoering aandacht voor te hebben. Hiervoor
dient iedere partner zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Afgesproken is daarnaast ook
de ‘collectieve verantwoordelijkheid’ te organiseren en dit niet (te) vrijblijvend te laten zijn.
In de aanbiedingsbrief Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 is dit indertijd als volgt
geformuleerd:
“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. De
samenwerken partners in het Overlegorgaan hebben ook afgesproken om
elkaar hierop – indien nodig – ook aan te spreken.”
Dit project geeft hier invulling aan in de vorm van een jaarlijkse Schouw Drentsche Aa. Elk
jaar zal er worden ingezoomd op een aantal specifieke onderwerpen. De bedoeling is om de
onderwerpen van de Schouw in een vroeg stadium vast te stellen, vervolgens de stand van
zaken in beeld te brengen in samenwerking met één of meerdere landschapskenners,
uitmondend in de eigenlijke Schouw: een bezoek aan een aantal locaties in het Drentsche Aa,
gekoppeld aan een bijeenkomst met een prikkelende spreker, de presentatie van de
bevindingen en mogelijke aanbevelingen voor herstel en verbetering van de situatie.
We willen bewoners en bezoekers van het Drentsche Aa gebied bij het project betrekken,
bijvoorbeeld bij het aandragen van mogelijke onderwerpen, maar ook door hen te betrekken
bij het in kaart brengen van de stand van zaken voorafgaande aan de eigenlijke Schouw. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan een oproep om beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) en verhalen
over het onderwerp te delen. Ook bij de schouw wordt ingezet op een bezoek aan een aantal
sprekende (zowel goede als minder goede) voorbeelden door bewoners én betrokken
bestuurders.
De bevindingen en aanbevelingen zullen op een toegankelijke en aantrekkelijke manier breed
gedeeld worden. Ook zullen we voor de Schouw zelf de nodige publiciteit organiseren.
De NMFD zal in samenwerking met het secretariaat de verantwoordelijkheid van de
voorbereidingen (inclusief de inventarisatie) en de organisatie van de Schouw op zich nemen.

Doelstellingen project
o Het levend houden van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0.
o Het betrekken van bezoekers en bewoners van het Drentsche Aa gebied bij onderwerpen
rond de Landschapsvisie Drentsche Aa.

o Het bevorderen van de kwaliteit van ontwerp in ruimtelijke plannen en projecten
ruimtelijke omgevingskwaliteit in Nationaal Park Drentsche Aa.
o Het signaleren van ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Park waar sprake is van
mogelijke aantasting van ruimtelijke kwaliteit.
o Gezamenlijke actiepunten voor herstel en om verdere aantasting tegen te gaan.

Resultaten en producten
o Jaarlijkse schouw van het Drentsche Aa gebied, met aandacht voor specifieke
onderwerpen zoals dorpsuitbreidingen, infrastructuur, bebording, verlichting e.d.
o Actiepunten ter verbetering van de kernkwaliteiten van Nationaal Park Drentsche Aa

Mogelijke activiteiten
o
o
o
o

Vaststellen onderwerpen van de Jaarlijkse Schouw Drentsche Aa
Inventarisatie stand van zaken m.b.t. gekozen onderwerpen
Voorbereiding schouw (logistiek, locaties)
Schouw Drentsche Aa: fysiek bezoek aan het gebied in combinatie met een
publieksbijeenkomst
o Formuleren gezamenlijke actiepunten voor herstel en verbetering en om verdere
aantasting van Nationaal Park Drentsche Aa tegen te gaan
o Breed communiceren van bevindingen, aanbevelingen en actiepunten.

Partners en doelgroepen
o Overlegorgaan Drentsche Aa
o Programmateam Drentsche Aa
o Optioneel: Berno Strootman

Organisatie
De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil de komende 3 jaar het voortouw nemen om de
schouw te organiseren. Het idee is om dit in samenwerking met een klein
‘voorbereidingsteam’ te doen.

Inschatting benodigde middelen (per jaar)
Voorbereiding, organisatie, rapportage
100 uur
Gebiedsexpert(s)
Schouw (inclusief bijeenkomst en communicatie)
TOTAAL
** per schouw wordt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten afgerekend

PM **

