Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
t.a.v. minister C. Schouten
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Oldemarkt, 13 maart 2019

Onderwerp: verzoek tot instelling van de Regiegroep
Nationale Parken Nieuwe Stijl

Geachte mevrouw Schouten,

Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat de maatschappelijke partners van de
Nationale Parken Nieuwe Stijl het werkprogramma voor 2019-2022 hebben
goedgekeurd en hiermee aan de slag gaan.
Het werkprogramma is gericht op de realisatie van de ambities uit de Standaard voor
Nationale Parken Nieuwe Stijl. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen
aangegeven hoe en met welke inzet zij een actieve rol blijven vervullen in het
verandertraject van de Nationale Parken. De partijen zijn uitermate bereid om
expertise, budget of pilotomgevingen te bieden voor realisatie van het
werkprogramma. In 2019 geven de partijen prioriteit aan de thema’s ruimtelijke
samenhang, kwaliteit, fysieke herkenbaarheid, zichtbaarheid en aantrekkingskracht
van de Nationale Parken.
Zoals in de brief van de hoofddirecteur van de ANWB, de heer Frits van Bruggen (30
januari 2019; (HD/PM/cw/2019-005), is aangegeven, zou de uitvoering ter hand
kunnen worden genomen door een Regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers
van uw Ministerie en de provincies enerzijds en de samenwerkende maatschappelijke
partners anderzijds. Deze maatschappelijke partners hebben zich nu verenigd in het
Samenwerkend Platform voor Nationale Parken, waarin de bestuurders van de
Nationale Parken samenkomen met de partners van de Nationale Parken Deal. Een
delegatie daarvan zal namens dit Platform zitting nemen in de beoogde Regiegroep.
Wij nodigen u uit om samen met de provincies de beoogde Regiegroep in te stellen
waarmee de aansturing over de uitvoering van het werkprogramma ter hand kan
worden genomen. Op die manier kunnen we de ambities uit de Standaard met elkaar
tot een succes maken.

Wij vernemen graag uw reactie op deze uitnodiging.
Met vriendelijke groet,

Ir. H.R. Oosterveld
voorzitter delegatie Samenwerkend Platform voor Nationale Parken

