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Volgende vergadering 
De volgende vergadering van het Overlegorgaan vindt plaats op maandag 15 februari 2022 vanaf 
20.00 uur. De locatie wordt te zijner tijd bekendgemaakt, onder voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen. 
 

 
 

BESLUITENLIJST d.d. 15 november 2021 
Van de 67e vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa.  
Een videovergadering vanwege de coronamaatregelen met de mogelijkheid (na 
aanmelding) om digitaal gebruik te maken van het spreekrecht. 
(voor de individuele actiepunten: zie verslag) 

 
Besluit Door 

wie? 
Agendapunt 

Het Overlegorgaan Drentsche Aa stelt het verslag van de 
vergadering van 15 september 2021 ongewijzigd vast. 

Secretaris  3 

N.a.v. het verslag wordt toegezegd dat de duiding van de 
resultaten van de metingen van gewasbeschermings-
middelen in de Drentsche Aa - door het Waterbedrijf 
Groningen in de zomer van 2021  al in de vergadering 
van 15 februari 2022 zullen worden besproken. 

Secretaris 3 

Het Overlegorgaan stemt in met de voorgestelde 
beantwoording op de reactieformulieren en stelt daarmee 
het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan 
Drentsche Aa (2021 - 2030) definitief vast. Na opmaak in 
huisstijl zal dit aan GS-Drenthe worden aangeboden voor 
vaststelling als  bevoegd gezag. 

Secretaris  4.1 

Het Meerjarenactieprogramma wordt jaarlijks geagendeerd 
in het Overlegorgaan (start februari 2022), inclusief nadere 
detaillering voor de komende jaren. 

Secretaris 4.1 

Het Overlegorgaan stemt in met de annotatie bij het advies 
van de Visitatiecommissie Nationale Parken. Ter 
voorbereiding wordt in klein comité besproken hoe, met de 
input van het Overlegorgaan, de adviezen van de 
visitatiecommissie zijn te concretiseren. 

Secretaris 4.2 

Het Overlegorgaan stelt de Begroting 2022 Nationaal Park 
Drentsche Aa vast. 

Secretaris  6.1 

Het Overlegorgaan stelt het vergaderschema voor 2022 
vast. De vergaderdata in 2022 worden: 15 februari, 20 
april, 8 juni en 31 oktober. 

Secretaris  6.2 

Het Overlegorgaan ziet geen andere mogelijkheid dan in 
stemmen met het verzoek van het bestuur Stichting 
Gebiedsfonds Drentsche Aa om negatieve rente te 
verrekenen en zal dit schriftelijk laten weten. 

Secretaris 11.2.3 

 


