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Deelnemers:  
Ignace Schops   Voorzitter NLDeltafel 
Daan Markwat   Voorzitter Landschapstafel Haringvliet  
Ro van Doesburg,  Voorzitter Vestingdriehoek 
R. Reynvaan,  Voorzitter uitvoeringscoalitie Waterdriehoek 
Max Hoefeijzers   Onafhankelijk voorzitter Bestuurscie. Parkschap NP De Biesbosch  
Thomas Zwiers   Vertegenwoordiger van de samenwerkingscoalitie Waterpoort  
Erik van Herk     Prov. NB, namens J. v.d. Hout  
Linda Böcker   Prov. ZH, namens H. Weber  
Ad van Hees   Staatsbosbeheer 
Anneklaar Wijnants  Natuurmonumenten 
 
In verband met de vorming van de gemeente Altena heeft Yves de Boer zijn functie als voorzitter van het 
Biesbosch streeknetwerk neergelegd. De Biesbosch gemeenten overleggen op welke wijze zij bij de NLDeltafel 
betrokken willen zijn en wie de juiste vertegenwoordiger is.  
 
Namens het kernteam NLDelta: Marius Brants, Edith van Dam, Han Clement en Patty Kanselaar (verslag)  
 
Afwezig  
Piet Sleeking is helaas afwezig in verband met zijn gezondheid. Hij wordt vervangen door mevrouw R. 
Reynvaan. 
Stella van Uffelen 

 

Notulen NLDeltafel  

d.d. 20 feb 2019 

Inleiding door Thomas Zwiers over het Mauritshuis in Willemstad.  Het Mauritshuis, met haar 

prachtige expositie en historische gebouw, is onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Willemstad is een 

van de parels van NLDelta en een startpunt naar veel activiteiten op het land én het water naar de 

natuur en historisch erfgoed.  

 
Nationale Parken in ontwikkeling 

Presentatie van Ignace Schops over het  belang van natuur en nationale parken en de impact van 

Nationale Parken op de kwaliteit van de leefomgeving en economie. 

Conclusie: kwaliteit ligt in onze natuur, het gaat om de urgentie van de natuur.  

   

Erik van Herk vraagt naar het belang van het label NP.  

Nationaal Park is wereldwijd het meest waardevolle label voor een natuurgebied, het is niet te koop, 

maar wordt verkregen. Het geeft garantie voor wat je kan verwachten in het gebied. Het zorgt voor 

meer aantrekking van toeristen en ook voor meer focus van (lokale) overheden. Belang overstijgt het 

feitelijke NP: 60% van toeristen vindt label NP wel belangrijk in hun keuze om een gebied te 

bezoeken, maar slechts 30% gaat naar het werkelijke NP, de rest blijft in de regio. 

 

Anneklaar Wijnants vraagt naar hoe groot de recreatiedruk in de NLDelta regio kan worden? Hoeveel 

kan het gebied aan?   

Natuurgebieden en Nationale Parken kunnen juist overdruk uit te druk bezochte gebieden opvangen. 

In de Hoge Kempen hebben ze de recreatie veelal buiten het NP geconcentreerd om de druk op en 

overlast voor de natuur in het NP zelf te bepreken.  

Daarvoor moet je integraal gaan denken en werken. Dat is ook de basis van NP Nieuwe Stijl. 

Hoge Kempen: begonnen met 6 gemeenten en toen het Nationaal Park succesvol werd, kwamen er 

per collegebesluit 3 gemeentes bij die de meerwaarde van investeren in het NP inzagen.  
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Netwerk en Samenwerking (Edith van Dam) 

Tijdens de vorige NLDeltafel is uitgesproken dat we de samenwerking in NLDelta verband willen 

continueren en verbreden. Continueren: Dat gaat vooral over middelen en mensen. Tot en met 2018 

was het prijzengeld en een opstartsubsidie van PZH beschikbaar. Voor de volgende periode hebben 6 

partijen hebben uitgesproken om mensen en middelen ter beschikking te stellen. Voor de komende 3 

jaar is voldoende inzet van mensen toegezegd. Voor de komende 2 jaar zijn voldoende middelen 

toegezegd, voor 2021 zijn ook middelen toegezegd, maar niet dekkend tov de begroting. Deze 

partijen zijn: Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Dordrecht, 

Staatsbosbeheer, Wereldnatuurfonds en Natuurmonumenten. 

De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die zeer binnenkort ondertekend 

zal worden. Daarmee hebben we voor 2019 en 2020 (en al een deel voor 2021) procesgeld en 

menskracht.   

De partijen in de SOK vormen een stuurgroep, die gaat over de aansturing van de werkorganisatie 

(=programmabureau). Deze 6 partijen zitten ook in de NLDeltafel.  

 

Projecten worden niet met het procesgeld gefinancierd maar via de gebiedsnetwerken (die we 

vertegenwoordigen in de NLDeltafel), deelnemers van netwerken of andere nieuwe partijen, 

afhankelijk van belang en verantwoordelijkheid.  

Er zijn twee projecten die gebieds-/netwerkoverstijgend zijn. Dat zijn de Viering 2021 en het vervolg 

van het Masterplan Veerverbindingen. Hiervoor zal wel energie (uren) vanuit het programmabureau 

worden gezet, maar voor de uitvoer zijn aanvullende middelen nodig. 

 

Anneklaar Wijnants geeft aan blij te zijn met de continuïteit en de organisatie door deze 

samenwerkingsovereenkomst, maar vraagt ook wat er nodig is voor duurzame continuïteit.  Ignace 

Schops noemt 1. Successen en 2. Het Rijk laten nadenken hoe ze de Nationale Parken gaan 

faciliteren.  

Volgens Anneklaar Wijnants is dat laatste nu juist een lastige discussie. Zij stelt voor om dit punt een 

volgende keer op deze tafel te bespreken. Hoe gaan we om met dit dilemma hoe kunnen wij richting 

het Rijk gezamenlijk een rol in kunnen spelen. Erik van Herk: Het doel van de SOK is om deze te 

continueren na 2021 en de lobby naar het Rijk is daarin ook één van de intenties.   

Mevrouw Reynvaan vertelt dat de SOK gisteren in het college van Dordrecht aan de orde is geweest 

en goed is ontvangen. Het is goed om de deelname in het college te laten landen. 

Max Hoefeijzers refereert aan de 50 partners die in het ambitieboek met hun logo's hebben 

onderschreven wat de gezamenlijke ambities van NLDelta zijn. Zij willen weten wat er voor hen in zit. 

De NLDeltafel zou in hun eigen netwerk communicatiemomenten kunnen creëren, bijv. in 

gemeenteraden en andere gremia van waaruit actief en financieel kan gaan worden bijgedragen.  

 
Strategische kaart NLDelta (Edith van Dam) 

Edith van Dam legt uit hoe we zijn gekomen tot de strategische kaart die nu voorligt: dit is tussen 

concept. De ambitie 'natuur' is redelijk goed uitgewerkt. De ambitie 'beleving' is ingewikkelder. 

Geconcludeerd is dat het moet gaan om dagbestedingen; dat kunnen meerdere iconen bij elkaar zijn. 

Welke criteria er gelden voor ‘dagbestemmingen’, bijvoorbeeld wat betreft voorzieningen, en welke 

dagbestemmingen voor NLDelta van belang zijn wordt nog verder uitgewerkt in samenwerking met, 

of op basis van input uit, de netwerken. Ook de ambitie 'vervoer' wordt nog uitgewerkt. 

De strategische kaart NLDelta is een gezamenlijk actie vanuit PZH en PNB.  

Marius Brants benadrukt dat alle netwerken ambtelijk zijn betrokken in dit proces. Ro van Doesburg 

vraagt zich af of dit dan de juiste ambtenaar is om op dossiers anders dan toerisme en recreatie 

voldoende te kunnen adviseren of input leveren.  
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MB: Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende ambtelijke vertegenwoordiger voor NLDelta 

om het in het eigen netwerk in te brengen en daar de juiste input op te halen bij de betreffende 

gremia/divisies en de  dwarsverbanden op te zoeken.  

De strategische kaart is geen volledig beeld van alles wat er in de gebiedsnetwerken gebeurt. Dat is 

veel meer en breder. Deze kaart geeft alleen weer wat in NLDelta verband relevant is.   

Volgens Daan Markwat biedt het een kader om te bespreken wat we waar doen en hoe we dat 

combineren en verbinden met elkaar. 

 

Ad van Hees merkt op dat hij ook graag de beleefbaarheid 'op' het water zou toevoegen. De 

beleefbaarheid van het gebied voor watersporters, die met een eigen bootje varen. 

 

Dan Markwat geeft aan graag te willen verder praten over hoe we gezamenlijk verder gaan met de 

Vaarverbindingen. Er is nu een masterplan Veerverbindingen maar we zouden graag afspraken 

maken over wat we daarmee kunnen en wat we kunnen doen. Hij zou graag zien dat de initiatieven 

in de netwerken daarin betrokken worden. Daar zijn ook budgetten voor. Vaarverbindingen kunnen 

bijvoorbeeld anders worden ingezet: o.a. zakelijke/OV naar toeristische doeleinden. Vanuit 

Landschapstafel Haringvliet wordt al samengewerkt met Moerdijk.   

Thomas Zwiers noemt dat Moerdijk 5 verschillende vaarverbindingen heeft en dat het mooi zou zijn 

om die in NLDelta verband te koppelen. 

Ro van Doesburg noemt in dit verband het Ferry Innovation Centre.  Ook kennisdeling hierover kan 

aan elkaar gekoppeld worden.  

 

Het voorstel is om het onderwerp Vaarverbindingen op de volgende NLDeltafel op de agenda te 

zetten. 

  
Lopende zaken 

 Herdenking St. Elisabethsvloed / Viering 2021:  Aanvullend op het Ambitiedocument geeft Patty 

Kanselaar aan dat het vervolg zal bestaan uit het aanstellen van een programmateam voor de 

opzet en de regie van een regiobreed programma.  Ad van Hees vraagt hoe het NLDelta 

programmabureau en het op te richten 2021 programmabureau zich verhouden.  De NLDeltafel 

heeft een jaar geleden aangegeven opdrachtgever te willen zijn voor het project 2021. PZH heeft 

(via de erfgoedtafel) een subsidie beschikbaar gesteld om te komen tot het Ambitiedocument. 

Dit ambitiedocument bevat een voorstel voor een gezamenlijke verhaallijn waarin alle partijen 

die ambities hebben tav de herdenking, zich kunnen vinden. Tevens bevat het een 

organisatievoorstel zodat de diverse initiatieven bijdragen aan een herkenbaar en gezamenlijk 

programma. Het programmamanagent zal door meerdere partijen gefinancierd worden. Omdat 

niet al deze (beoogde) financiers in de NLDeltafel vertegenwoordigd zijn, is de NLDeltafel niet de 

enige opdrachtgever van het (nog op te richten) programmabureau 2021. Het programmabureau 

van NLDelta zal in het vervolg nauw betrokken blijven bij het programma 2021.  

 Internationale campagne Holland National Parks. Patty Kanselaar geeft een korte toelichting op 

de campagne die binnenkort start en de promotiefilmpjes. 

 
Rondvraag 

Max Hoefeijzers geeft een samenvatting van de situatie bij Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en 

de onlangs vertrokken directeur. Hij meldt dat de inzet in menskracht op NLDelta in ieder geval 

geborgd is. 

 

Max Hoefeijzers meldt dat het Wellantcollege heeft gevraagd of er een samenwerking met de 

Biesbosch mogelijk is. Hij vraagt aan de NLDeltafel of dit wellicht in NLDelta verband mogelijk is. Als 

voorbeeld noemt hij het Klimahaus in Bremerhafen, bedoeld om jeugd alert te maken. Zou een 
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dergelijk 'haus' ook iets zijn voor de delta, om jongeren te betrekken bij wat staat te gebeuren in het 

gebied en het belang van de delta .Dit is dan dé plek in Nederland of zelfs Benelux waar zoiets een 

plek moet krijgen. In de setting van de Biesbosch is dit nu een onderwerp dat geen prioriteit krijgt, 

dus daarom de vraag aan deze tafel. Het idee wordt door diverse leden, waaronder Dordrecht, PZH 

en Staatsbosbeheer positief ontvangen. Een uitnodiging voor een gesprek volgt. 

 

Ad van Hees meldt de positieve uitkomst van een gesprek met NP Oosterschelde over mogelijke 

samenwerking met NLDelta. Ambtelijk was hier aanvankelijk grote aarzeling, maar bestuurlijk blijkt 

samenwerking wel bespreekbaar.  

 

Marius Brants meldt dat het Droomfondsproject Haringvliet op 17 april 2019 officieel eindigt met een 

bestuurlijke bijeenkomst. De leden van de NLDeltafel ontvangen een uitnodiging. 

  

Anneklaar Wijnants vraagt, met het oog op de provinciale staten verkiezingen, of wij vertrouwen 

hebben dat in de programma's de goede dingen staan t.a.v. NLDelta.  Beide provincies hebben een 

groen manifest.  Snel na de instalering van de nieuwe staten moet NLDelta zich voorstellen om 

helder te maken wat NLDelta betekent voor de provincies.  

 

Verslag NLDeltafel 10 oktober 2018 

Wordt vastgesteld. 


