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Aanleiding

In september 2020 stelde het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) ) het Ambitieplan en het bijbehorende 
Activiteitenplan “Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal” (NP SH&TR) vast. Hierbij werd 
afgesproken, dat eind 2021 een evaluatie plaats zou vinden om te kunnen bepalen of er voldoende stappen 
gezet zijn, om gezamenlijk de schouders onder de ambitie te blijven zetten. Goed beschouwd een tussentijds 
‘go- no go’-moment, waarop eind 2021 een ‘go’ volgde. Die jaarevaluatie van eind 2021 is hier te vinden.

De notitie die nu voor u ligt, geeft inzicht in ons vertrekpunt en de stappen die wij in 2022 hebben gezet. Met 
de resultaten en inzicht in de stappen die nog gezet gaan worden tot de eindevaluatie 2023: het einde van het 
‘verkenningsproces’. 

https://www.touristserver.nl/file/3124/NP+SallH-TwentsR+Jaarevaluatie+2021+LR+losse+pagina%27s.pdf
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Vertrekpunt: ‘gezamenlijke ambitie’

Het genoemde Ambitieplan komt voort uit een meerjarig proces dat in 2018 in een stroomversnelling kwam met de komst van 
“De Standaard voor de gebiedsaanduiding Nationaal Park”. Hierin staan 12 criteria die de toekomstbestendige kwaliteit van 
de parken-nieuwe-stijl garanderen. Mede op basis van deze criteria zijn de ambities voor SH&TR door de betrokken partners 
geformuleerd. Deze ambities zijn verwoord in het Ambitieplan met hierop aansluitend een uitvoeringsagenda. Die bestaat uit 
procestrajecten en uitvoeringsgerichte (pilot) trajecten.

De gezamenlijke ambitie zoals verwoord in het Ambitieplan uit 2020:

1  Gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden, LTO Noord, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Landschap Overijssel, Waterschappen Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta, Waterbedrijf Vitens, IVN Natuureducatie, Marketing Oost en de 
Toeristische Bureaus in het gebied SH&TR. Later zijn HISWA RECRON en Overijssels Particulier Grondbezit nog aangesloten.

Het bestaande ‘Nationaal Park’ uit te bouwen naar een Nationaal Park van topklasse 
waar bescherming en verbetering van natuur- en landschapswaarden en natuur- en 
landschapsbeleving enerzijds en toekomstgerichte landbouw, vrijetijdseconomie en 
vitale dorpen anderzijds hand in hand gaan. Met als doel om de volgende generaties 
dit waardevolle gebied, gebaseerd op de gezamenlijke identiteit van het Centraal 
Sallands Heidelandschap, op termijn over te dragen, zodat zij ook in dit natuurlijke en 
toekomstbestendige landschap leven, wonen, werken en recreëren.

1. Kwaliteit natuur, ruimte en beleving verhogen
2. Bijdragen aan transitie voor landbouw, energie en klimaat zichtbaar maken 
3. Aantrekkingskracht vergroten
4. Verbinding natuur & samenleving versterken
5. Een sterke merk- en marktpositie in Nederland bereiken



  

In het Activiteitenplan werd de ambitie vertaald in de volgende procestrajecten en uitvoeringsgerichte pilot-trajecten: 
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De programmalijnen en procestrajecten onder Deel A:

Ruimtelijke samenhang, kwaliteit en fysieke 
herkenbaarheid
 o A.1.1. Landschap-ecologische analyse (LESA)
 o A.1.2. Landschapsstrategie
 o A.1.3. Klimaat adaptief watersysteem
 o A.1.4. Transitie landbouw & energie
 o A.1.5. Vervolg pilot New Deal Salland
Zichtbaarheid en aantrekkingskracht, bekendheid, 
beleving en gebiedsidentiteit
 o A.2.1. Follow up landschapsbiografie
 o A.2.2. strategie participatie & educatie
Regionale economie en partners 
 o A.3.1. duurzame recreatie & toerisme
 o A.3.2. Parkbeleving & ParkInfoPunten
 o A 4.1  Strategisch communicatieplan

De programmalijnen en (pilot)projecten onder Deel B:

Ruimtelijke samenhang, kwaliteit en fysieke herkenbaarheid
 o B.1.1. Groen-blauwe verbindende schakels

Zichtbaarheid en aantrekkingskracht, bekendheid, beleving 
en gebiedsidentiteit
 o B.2.1. Basis op orde – recreatieve voorzieningen
 o B.2.2. Uitvoering participatie & educatie

Regionale economie en partners 
 o B.3.1. Uitvoering gebiedsmarketing

 o B.4.1. Strategisch communicatieplan





Ontwikkelingen in en om de Nationale Parken

Dit jaar was er reuring in het gebied door het stikstofdossier 
in combinatie met dat LNV de criteria/het beleid voor de 
Nationale Parken-nieuwe-stijl nog niet heeft afgerond.
Partijen willen het liefst samenwerken in het grotere gebied 
Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, geënt op de 
landschapsbiografie. Maar dan zonder extra eisen, die het 
‘label’ Nationaal Park zou kunnen opleggen aan dit gebied. 
De positie die zij tijdens de Verkenning naar een Nationaal 
Park-nieuwe-stijl samen willen innemen is te vinden in dit 
document ‘Onze positie in de verkenning NP Sallandse 
Heuvelrug & Twents Reggedal’.

Belangrijkste daarin is dat er een scheiding is tussen 
wie beleid maakt in het gebied, en de (beleidsarme) 
samenwerking binnen de Verkenning NP SH&TR. De 
provincie Overijssel maakt bijvoorbeeld beleid met 
het Provinciaal Programma Landelijk Gebied of de 
Omgevingsvisie. Dat betekent dat er in het gebied wel 
van alles gebeurt. Tegelijk koesteren partners de ‘veilige’ 
omgeving waarin zij samenwerken aan de Verkenning 
omdat die beleidsarm is. Vanuit de samenwerking ontstaan 
wel proefprojecten die nuttig kunnen zijn voor de partijen 
die beleid maken.

Iets meer inzicht in de basiscriteria van LNV voor een 
Nationaal Park Nieuwe Stijl, wordt in Q1 van 2023 verwacht. 
Echte duidelijkheid waarschijnlijk later. Ondertussen heeft 
het Breed Bestuurlijk Overleg aangegeven zélf de koers voor 
lange termijn samenwerking in het gebied te willen bepalen. 
Dat gebeurt ook in Q1 van 2023. In het Breed Bestuurlijk 
Overleg op 16 februari 2023 nemen de partijen een besluit 
over die gezamenlijke koers. Agrariërs hebben de handen vol 
om deel te nemen aan de gebiedstafels over het provinciaal 
Programma Landelijk Gebied. Toch nemen zij waar zij kunnen 
deel aan projecten en aan de belangrijkste gezamenlijke 
overleggen. Gemeente Ommen is in het laatste kwartaal 
ook vanuit een bredere invalshoek gaan deelnemen aan de 
samenwerking.



	 Status	voortgang	projecten

Activiteit 1  A 1.1: Landschapsecologische systeem analyse (LESA)  

Periode   01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  

Activiteit 2  A 1.2: Landschapsstrategie 
  
Periode   01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   Voorverkenning ingezet.

Toelichting  Vooruitlopend op de inzet voor de aanpak van de landschapsstrategie wordt door een kerngroepje   
   onderzocht wat nodig is om te komen tot een passend stappenplan.

Financieel  Budget in z’n geheel gereserveerd houden.

Rond de zomer van 2022 zijn door advies- en ingenieursbureau Witteveen & Bos uit Deventer de 
tussentijdse resultaten opgeleverd van het hydrologische onderzoekstraject “Eeuwige bron”. Dit 
onderzoekstraject richt zich specifiek op de hydrologische situatie in het gebied van Sallandse Heuvelrug & 
Twents Reggedal. De Provincie Overijssel is opdrachtgever. Met de tussentijdse oplevering komt een dataset 
beschikbaar, die gebruikt kan worden voor de LandschapsEcologische Systeem Analyse (LESA). In het najaar 
van 2022 is de eerste fase van de LESA ingezet, met ondersteuning van TAUW, Advies- en ingenieursbureau 
te Deventer. Planning is dat medio Q1 2023 de eerste fase wordt afgerond.

Een kwart van het geoormerkte budget is uitgegeven. Voor een tweede kwart is een verplichting 
aangegaan. De overige tweekwart wordt gereserveerd ten behoeve van de voorgenomen vervolgstappen.

Financieel





Activiteit 3  A 1.2.1: Ontwerpende voorverkenning landschapsstrategie
 
Periode   15-11-2021 t/m 15-02-2022

Status    Deelproject is afgerond.   

Toelichting  Met de ontwerpende voorverkenning landschapsstrategie, uitgevoerd door Strootman     
   Landschapsarchitecten te Amsterdam, is inzicht verkregen in de verschillende vraagstukken en aspecten,  
   die aan de orde komen bij de opzet van een landschapsstrategie. Op 16 juni 2022 is een eindpresentatie  
   verzorgd aan het Programmateam.

Financieel  Deelproject is afgerekend en afgesloten.

Activiteit 4   A 1.3: Klimaat adaptief watersysteem 
  
Periode   01-05-2023 t/m 31-12-2023

Status   Vervolgstap nog niet ingezet in afwachting van resultaat eerste fase LESA-onderzoek (A 1.1).

Toelichting  In de tussenliggende periode aan de hand van deelproject A 1.3.1 “Proeftuinen’ voor toekomstbestendig  
   waterbeheer in het NP SH&TR” meer zicht krijgen in de behoeften en vraagstukken vanuit de praktijk. 

Financieel  Beschikbare budget nagenoeg in z’n geheel ingezet voor dekking A 1.3.1.
   Restbudget gereserveerd houden.
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Activiteit 5   A 1.3.1 “Proeftuinen’ voor toekomstbestendig waterbeheer in het NP SH&TR”

Periode   01-10-2021 t/m 31-12-2023

Status   Eerste twee fasen afgerond. Fase 3 in uitvoering. Planning afrondende fase, Fase 4.

Toelichting 

Financieel  Een kwart van het beschikbare budget is besteed. De overige driekwart van het budget gereserveerd   
   houden voor de uitvoering van de vervolgfasen. Er is sprake van co-financiering door derden.

Waterbeschikbaarheid vormt een belangrijke voorwaarde voor leven. Voedselvoorziening (landbouw), 
natuur en drinkwatervoorziening zijn hiervan afhankelijk. Met het veranderende klimaat en het 
toenemende gebruik van water komt de watervoorziening in gevaar. Waterbeschikbaarheid is 
medebepalend voor het verdienmodel van de boer, naast andere factoren. Deze proeftuin zet in op een 
praktijk-uitwerking voor het belonen van waterdiensten, die worden geleverd door boeren. Een proces 
van boeren(groepen) samen met o.a. Provincie, Vitens, waterschappen, gemeenten en de Agrarische 
Collectieven. 
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Activiteit 6   A 1.4: Transitie landbouw & energie 
  
Periode   01-09-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting

Financieel  Eén vijfde van het beschikbare budget is besteed. Voor de rest van het budget is een verplichting   
   aangegaan.

In Q3 2021 is een eerste deeltraject gestart voor natuur-inclusieve landbouw, landbouw-inclusieve natuur 
en de beoogde landbouwtransitie. Hiervoor wordt afstemming gezocht met enkele regionale agrarische 
initiatiefgroepen. Het gaat daarbij o.a. om het boereninitiatief Manifest Wierden, Plusgroep Helders boeren, 
boereninitiatief Haarle, boereninitiatief Luttenberg en Duurzaam initiatief Markelo-Noord (DiMN).

Daarnaast is in Q 4 2022 een tweede projectspoor opgestart waarbij 2 studiegroepen van 6 boeren gaan 
nadenken over verdienmodellen, die toekomstperspectief bieden voor hen en bijdragen aan opgaven, die 
voor het gebied gelden (Stikstof, water, biodiversiteit en klimaat). Ook kijken zij naar de rol die het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid met de eco-regelingen daarin kan spelen. 
 
De ondernemers krijgen de mogelijkheid om, ondersteund door deskundigen, een bedrijfsplan uit te 
denken en te laten doorrekenen. Daarin worden mogelijkheden geschetst voor het toekomstbestendig 
boeren in het gebied. Het gaat daarbij om een doorgerekend bedrijfsplan, dat recht doet aan de ambities 
van de ondernemer en bijdraagt aan het behalen van de gebiedsdoelen. Naast de maatregelen en 
eventuele veranderingen in de bedrijfsvoering en bedrijfsopzet, wordt ook doorgekend wat eventuele 
extensivering (meer grond of minder dieren) voor gevolgen zou hebben.
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Activiteit 7  A 1.4.1: Ontvangstlocatie en educatieve Heideboerderij De Borkeld
  
Periode   01-09-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting 

Financieel  Voor het gehele beschikbare budget zijn verplichtingen aangegaan. Er is sprake van co-financiering door  
   de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten, Staatsbosbeheer en derden (Gastvrij Overijssel).

Verkenning naar het opzetten van een (op educatie gerichte) “heideboerderij” voor het deelgebied 
De Borkeld. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is in de afgelopen periode geformaliseerd: te 
weten een meerjarige regeling voor de inzet van gescheperde kuddes (in Overijssel), waaronder voor de 
Borkeld. De verkenning houdt een haalbaarheidsonderzoek in naar het verbeteren en versterken van 
de ontvangstlocatie ’n Witten, dat daarmee kan dienen als Inspiratie- en Informatiepunt voor het NP-
gebied SH&TR. Het haalbaarheidsonderzoek gebeurt met ondersteuning van Bureau Buiten (Economie 
en Omgeving). De hier bedoelde locatie is eigendom van Staatsbosbeheer. Gecombineerd met de 
ontvangstlocatie wordt een seizoensopvang beoogd voor de gescheperde kudde van De Borkeld. 
Daarmee kan het verhaal van het heide-systeem worden ondersteund. 
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Activiteit 8  A 1.5: Vervolg pilot New Deal Salland 

Periode   01-01-2022 t/m 31-12-2022

Status   De activiteiten van de eerder ingestelde werkgroep Ecosysteemdiensten, A 1.5.1, zijn afgerond en   
   geïncorporeerd in A 1.5. 

Toelichting  Aan de hand van de gesprekken met de werkgroep is geconcludeerd, dat er behoefte is om    
   praktijkuitwerkingen tot stand te brengen. Eén en ander zal worden gecombineerd met en ingepast in de  
   projecten A 1.3.1 en A 1.4. 

Financieel  Twee vijfde van het beschikbare budget is besteed. Voor de rest van het budget is een verplichting   
   aangegaan.

Activiteit 9  A 2.1: Follow-up landschapsbiografie 
  
Periode   01-11-2021 t/m 31-12-2022

Status   Project wordt eind dit jaar afgerond. 

Toelichting  Er zijn drie deelgebieden betrokken, te weten Hoge Hexel, Luttenberg en Diepenheim. Het traject wordt  
   uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Landschap Overijssel en Historisch Centrum Overijssel.  
   Insteek is om in Q1 2023 een eindpresentatie te houden voor het Programmateam en het Breed Bestuurlijk  
   Overleg. 

Financieel  Beschikbare budget wordt ingezet als co-financiering. De uitvoeringspartners hebben zelf zorggedragen  
   voor een door hen geïnitieerde fondsaanvraag.
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Activiteit 10  A 2.2: Strategie participatie & educatie
  
Periode   01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  In dit project is sprake van een jaarlijks werkplan. De initiatieven vanuit het Participatieplan en    
   het Strategisch communicatieplan (A 4) zijn méér geïntegreerd in uitvoering genomen. Ook wordt een  
   deel van de participatieactiviteiten integraal meegenomen in de processen en projecten. De activiteiten  
   zoals aangegeven in het werkplan 2022 zijn in een afrondende fase. Planning is dat 26 januari 2023 het  
   werkplan 2023 wordt besproken in het Kernbestuur.

Financieel  Helft van het beschikbare budget is uitgegeven, voor de andere helft zijn verplichtingen aangegaan. 

Activiteit 11  A 2.2.1 West-Twente Boert en Eet Bewust
  
Periode   01-04-2021 t/m 31-06-2023
 
Status   In uitvoering.

Toelichting  

Financieel  Voor het beschikbare budget is in z’n geheel een verplichting aangegaan. 

Bewuste boeren scoren plussen op minimaal vier van de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling 
bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. Koppeling met educatie. Koppeling met 
Salland Boert en Eet Bewust. Project is opgestart. Er is vóór de zomer een goed bezochte informatie-
bijeenkomst gehouden, waarbij 25 geïnteresseerde boeren aanwezig waren. De vervolgstap is het werven 
van een aantal ‘kartrekkers’, die het voortouw willen nemen. 
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Activiteit 12  A 3.1: Duurzame recreatie & toerisme 

Periode   01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting 

Financieel  Eén vijfde van het beschikbare budget is besteed. Voor één derde zijn verplichtingen aangegaan. De rest  
   van het budget reserveren voor de vervolgfasen.

Activiteit 13  A 3.1.1 Inpassing Toeristenweg in relatie tot het kern-natuurgebied.

Periode   01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting 

 

Financieel  Dekking vanuit additionele middelen.

Er is een ‘koepelplan’ opgesteld voor de gehele actielijn. Daarin wordt, onder andere via een op te 
zetten Klankbordgroep Vrijetijdseconomie, een directe koppeling gelegd met de vrijetijdsondernemers 
in het gebied. Voor de vervolguitwerking is een plan van aanpak “Duurzaam toerisme” opgesteld met 
de voorbereidingsgroep, met linken naar A 3.1.4 en A 3.1.5. Ook is een tweetal Oriëntatiebijeenkomsten 
gehouden voor het Programmateam. Onlangs is fase 1 van het plan van aanpak in uitvoering 
genomen. Dit gaat om de analysefase, waarbij o.a. een inventarisatie plaatsvindt van het aanbod in het 
gebied en relevante data wordt geanalyseerd.

In de afgelopen jaren is een dataverkenning opgezet om een beeld te krijgen van de intensiteit van het 
(gemotoriseerde) verkeer. De aanleiding hiervoor is meerledig (milieu, verstoring fauna). Dit najaar zijn de 
resultaten en inzichten verkregen op basis van de eerder geplaatste telsensoren. Het is nu zaak om toe te 
werken naar wenselijk geachte maatregelen. Eén en ander heeft ook relatie met de projecten A 3.1.4 en A 
3.1.5 en A 3.2.
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Activiteit 14  A 3.1.2: Propositie & positionering kernen NP SH&TR
  
Periode   01-12-2022 t/m 31-06-2023

Status   Uitvoering gestart.

Toelichting  Het gaat bij het project om het duiden van de gezamenlijke kracht van de karakteristieke & ondernemende  
   kernen in het NP-gebied. Insteken op de betrokkenheid van ondernemers. Provincie Overijssel heeft de  
   aanvraag onlangs gehonoreerd. De uitvoering is per omgaande ingezet.

Financieel  Financiering met additionele middelen via een aanvraag bij de Provincie (regeling Vitaal Platteland en  
   Voorkant Samenwerking). Eigen bijdrage als co-financiering.

Activiteit 15  A 3.1.4: Bezoekersstromen
  
Periode   01-03-2021 t/m 31-06-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting 

Financieel  Financiering vanuit additionele middelen. Eigen bijdrage als co-financiering. 

NP SH&TR is in een tweetal projecten vanuit het Programma Vrijetijdseconomie 2020 – 2023 van Gastvrij 
Overijssel betrokken als pilotgebied voor inzicht in bezoekersstromen. In het eerste project wordt een 
meer algemeen onderzoek uitgevoerd naar de bezoekersstromen in Overijssel, aan de hand van een 
aantal pilot-gebieden. In het tweede project (genaamd “Toeristenradar”) wordt o.a. samen met een 
groep verblijfsaccommodaties uit het NP-gebied een (digitale) koppeling gelegd tussen de hoeveelheid 
bezoekers op een bepaald moment en het naar voren brengen van alternatieven in het gebied door de 
verblijfsaccommodaties. In de komende maanden wordt de voortgang van beide projecten voorgelegd aan 
en besproken met de Klankbordgroep Vrijetijdseconomie. 
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Activiteit 16 A 3.1.5 Recreatieve zonering
  
Periode   01-01-2022 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  

Financieel  Budgettaire koppeling met A 3.1.

Activiteit 17  A 3.2: Parkbeleving & ParkInfoPunten
  
Periode   01-03-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting 

   

Financieel  Helft van het beschikbare budget is uitgegeven. Restbudget gereserveerd houden.

Ingezet traject is één van de pijlers voor het thema “Duurzaam toerisme”. Aanpak moet leiden tot 
een breed gedragen recreatievisie voor het NP-gebied, als één van de bouwstenen voor/ van de 
landschapsstrategie. Specifiek aandacht voor de verstoringselementen in relatie tot flora en fauna in de 
natuurkerngebieden. Integrale aanpak met A 3.1.

Doel is dat het gebied als eenheid kan worden beleefd en in beeld wordt gebracht bij de inwoners en 
bezoekers. Insteek is om, verspreid over het hele gebied, meerdere start- en infopunten in te richten, in 
aanvulling op de bestaande bezoekerscentra (Buitencentrum, De Pas en Natuurmuseum). Uitrol in 2023. 
Koppeling met de Beleefkaart NP SHTR. Infopunt Buitenplaats Luttenbergh/ Inspiratiepunt De Laarman 
is 15 juli 2022 geopend. Daarnaast wordt in 2023 gewerkt aan het Inspiratie- en Infopunt bij het Rijssens 
Museum.
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Activiteit 18  B 1.1 Groen-blauwe verbindende schakels
  
Periode  01-01-2023 t/m 31-12-2023

Status   In verkenning.

Toelichting  Insteek is om op basis van de inzichten van de in uitvoer zijnde LESA een meer duurzame invulling te   
   realiseren van groen-blauwe verbindingsschakels tussen natuurgebieden. Eén en ander geborgd aan de  
   hand van een gebiedsfonds.

Financieel  Helft van het beschikbare budget wordt ingezet voor B 1.1.1, andere helft inzetten voor B 1.1. 

Activiteit 19  B 1.1.1 Bloemrijke akkerranden en bermen 
  
Periode  01-01-2022 t/m 31-12-2023
 
Status   In uitvoering.

Toelichting 

Financieel  Voor het beschikbare budget is in z’n geheel een verplichting aangegaan.

In 2022 is de beoogde aanpak uitgewerkt, zodat in 2023 voor het gehele gebied deze activiteit kan 
worden ‘uitgerold. Landschap Overijssel trekt het project. Ook wordt gekeken naar het inzaaien van 
de afdekking van kuilbulten met een (inheems) bloemen-mengsel. LTO Noord en Landschap Overijsel 
hebben hierbij het voortouw. In een aantal gemeenten wordt bloemenzaad beschikbaar gesteld 
en wordt het zaaien samen met vrijwilligers opgepakt (o.a. Greun Hoolt’n). Onderhoud is voor de 
particulieren.
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Activiteit 20  B 2.1 Basis-op-orde recreatieve voorzieningen
  
Periode  01-01-2023 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  

Financieel  Budget in z’n geheel gereserveerd houden.

Activiteit 21  B 2.2 Uitvoering participatie & educatie
  
Periode  01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  Werkplan 2022 is uitgevoerd. Het werkplan voor 2023 is in   
   voorbereiding.

Financieel  De 3e tranche van het beschikbare budget wordt ingezet voor  
   2023.

Van belang om in deze een link te leggen met A 3.2 
Parkbeleving en ParkInfopunten. Uitwerken van de eerder 
ingezette inventarisatie van herstel of vervanging van 
recreatieve voorzieningen, waaronder bankjes, borden en 
infopanelen. Hiertoe de urgentie bepalen en vervolgens een 
uitvoeringsplan in te zetten. 
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Activiteit 22  B 3.1 Uitvoering gebiedsmarketing
  
Periode  01-01-2021 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  Werkplan 2022 is uitgevoerd. Het werkplan voor 2023 ligt eind januari 2023 ter goedkeuring voor.

Financieel  De 3e tranche van het beschikbare budget wordt ingezet voor 2023.

Activiteit 23  B 4.1 Strategisch communicatieplan
  
Periode  01-01-2022 t/m 31-12-2023

Status   In uitvoering.

Toelichting  Uitvoering van de communicatietrajecten zijn in 2022 ingezet en worden doorgezet in 2023.

Financieel  De 3e tranche van het beschikbare budget wordt ingezet voor 2023.
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