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Het programmaplan bestaat uit drie documenten: 

Deel I: Programma NLDelta (dit document): Het betreft de uitdaging van de komende jaren 
en uitwerking van de missie, visie en de organisatie. 
Deel II: De uitwerking van de opgave naar twee documenten die hierdoor jaarlijks bijgesteld 
kunnen worden. Dit betreft: 

a. De begroting van het programmabureau NLDelta. 
b. Het jaarlijkse werkplan (met planning) van het programmabureau NLDelta. 
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INLEIDING 

AANLEIDING 

Met het Ambitieboek 'Dit is onze natuur' won NLDelta Biesbosch-Haringvliet in 2016 de juryprijs in de 

verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. De verkiezing was onderdeel van het programma 'Nationale 

Parken van Wereldklasse' van het Ministerie van Economische Zaken, waarmee het Rijk streeft naar nationale 

parken met internationale allure. Het Rijk ontwikkelde hiertoe een nieuwe 

standaard voor parken die meer onderscheidend zijn in kwaliteit en diversiteit.  

In oktober 2018 hebben de vertegenwoordigers van de partners aan de NLDeltafel 

breed de wens geuit om de bestaande samenwerking van NLDelta te continueren 

en te versterken, om zo potentie van het gebied verder uit te bouwen en de 

betekenis van de Delta nóg nadrukkelijker in beeld te krijgen en te borgen.  

Dit programmaplan is een uitwerking van de ambities uit ons Ambitieboek 'Dit is 

onze Natuur". Het programmaplan bestaat uit twee delen: 

 Deel I (vast voor de komende 3 jaar): programmaomschrijving (visie, missie, doelen, rollen, 

organisatie, etc).  

 Deel II (jaarlijks vast te stellen): werkplan (met projecten en planning) en begroting 

Het programmaplan markeert niet de start van het programma. Dit startte in 2016 met het opstellen van het 

Ambitieboek ‘dit is onze natuur’ ten behoeve van de verkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland'. 

(initiatief fase).  Na het winnen van de vakjuryprijs door NLDelta is de eerste kwartiermakersfase van start 

gegaan. In deze fase werd de basis gelegd voor Nationaal Park NLDelta, met de inzet van de initiatiefnemers en 

de provincies Noord Brabant en Zuid-Holland, met behulp van een financiële impuls van de Provincie Zuid-

Holland, een geldprijs van het Min. van EZ en de inspanningen van vele anderen. In de afgelopen tweeënhalf 

jaar de eerste projecten in gang gezet om de ambities van NLDelta te verwezenlijken.  

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in maart 2019 is een stap gezet in de formalisering van 

het programma. Daarmee is de behoefte aan een programmaplan ontstaan voor de tweede kwartiermakersfase 

waarin een volgende stap wordt gezet in de strategische gebiedsontwikkeling, verbreding van het eigenaarschap en 

invulling wordt gegeven aan het Nationaal Park NLDelta van nationale en internationale allure.  

 

•Ambitieboek "Dit in 
onze natuur" 

Initiatieffase NDelta 
2016

•Definitiefase en 
draagvlak NLDelta

Eerste 
kwartiermakersfase 

2017 - 2018 •Organisatie en 
uitvoering van de 
strategsiche regionale 
samenwerking en  NP 
NLDelta i.o.

Tweede 
kwartiermakersfase 

2019 - 2021

•Continuering regionale 
strategische 
gebiedsonwikkeling

•NLDelta Nationaal Park

Nationaal Park 
NLDelta  vanaf 2021

Omslag Ambitieboek NLDelta Biesbosch 

Haringvliet 
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DOEL 

a) Een bijdrage te leveren aan de ambities van NLDelta en daarmee een start te maken met 

regionale, strategische gebiedsontwikkeling;  

b) de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl voor het hele NLDelta gebied te verkrijgen; 

c) de mogelijkheden te onderzoeken om de samenwerking na 2021 te continueren en de 

voorwaarden waaronder, en door deze mogelijk te verbreden met (nieuwe) partners zoals het 

Rijk, en voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta een passende organisatie in te richten; 

(eventueel) een (gebieds)fonds in te stellen ten behoeve van de (her)verdeling van middelen 

bestemd voor de realisatie van de ambities. 

 

MISSIE EN VISIE  

NLDelta bestaat uit aaneengeschakelde, robuuste natuurgebieden en rijk cultureel erfgoed. Onze visie is, dat 

de unieke getijdennatuur in combinatie met het omliggende landschap en de regionale cultuurhistorie als een 

beleefbare  groen-blauwe oase floreert tussen de stedelijke gebieden van de Randstad, Noord-Brabant en 

Zeeland. De natuur staat centraal en vormt de basis voor een sterke integrale aanpak voor sterke, duurzame 

economische ontwikkeling. Die samenhang tussen mens, natuur en economie is wat NLDelta zo bijzonder 

maakt. 

Vanuit deze visie werken we aan:  

 Beschermen en ontwikkelen van de unieke getijdennatuur in de Delta met zoet-zout-overgangen, het 

bijzondere  landschap en het culturele erfgoed dat in deze Delta de geschiedenis van Nederland 

vertelt; 

 Vergroten van het bewustzijn hiervan (trots zijn op) bij bewoners, ondernemers, organisaties en 

overheden in dit gebied; 

 Van NLDelta een Nationaal Park Nieuwe Stijl maken, omdat dit bijdraagt aan zowel de bescherming 

en ontwikkeling van het gebied als aan het vergroten van bewustwording en trots als aan versterking 

van de regionale economie. 

Deze visie is verder uitgewerkt in de zes ambities van NLDelta, te weten: 

1. Versterken robuuste natuur 

2. Beleefbare iconen 

3. Bereikbaarheid en verbindingen 

4. (Inter)nationaal sterk merk 

5. Betrokkenheid 

6. Duurzame invloed op lokale economie 
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GEOGRAFISCHE LIGGING NLDELTA 

Op onderstaande kaart is het (voorlopige) werkingsgebied NLDelta aangegeven.   

 

PROGRAMMA-AANPAK NLDELTA 

We ontwikkelen NLDelta tot een Nationaal Park met (inter)nationale allure door samen als NLDelta partners 

integraal te werken aan de realisatie van de ambities uit het Ambitieboek " Dit is onze Natuur".  We werken 

daarbij vanuit twee programmalijnen: 

1. Strategische gebiedsontwikkeling: het realiseren van de zes ambities uit het ambitieboek NLDelta “Dit 

is onze Natuur” 

2. Nationaal Park NL Delta worden: Nationaal Park Nieuwe Stijl, van (inter)nationale allure en gedragen 

door en voor het gebied 
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GEBIEDSONTWIKKELING (PROGRAMMALIJN 1) 

De essentie van NLDelta is om met elkaar de schouders te zetten onder de strategische gebiedsontwikkeling 

die leidt tot een toonaangevend Nationaal Park NLDelta. Het gebied van NLDelta kent vele netwerken, 

krachtige iconen en ongekende kwaliteiten, die veelal onafhankelijk van elkaar bestaan of ontwikkeld worden. 

De afgelopen jaren hebben bestaande samenwerkingsverbanden en iconen gewerkt aan een eigen 

(gebieds)identiteit, programma's en ambities. Door meer integraal te werken aan gebiedsontwikkeling, 

versterken de netwerken, iconen en 

gebiedskwaliteiten elkaar en krijgt het hele gebied 

meer betekenis, regionaal, nationaal en 

internationaal. Daarmee groeit ook de 

maatschappelijk betekenis en het draagvlak. Door 

samen te werken aan optimaal verbonden 

natuurgebieden, betere beleefbaarheid, goede 

verbindingen en bereikbaarheid van iconen en een 

herkenbare gedeelde identiteit halen we gezamenlijk 

het beste uit onze Delta voor alle partijen.  

 

 

PLANNING  

Samenwerken aan gezamenlijke strategische gebiedsontwikkeling is een intensief proces en kost tijd. Het gaat 

immers om samenwerking in een groot, (provincie)grensoverschrijdend netwerk van publieke en private 

partijen. Het vraagt tijd en aandacht om elkaar te leren kennen, de eerste verkennende projecten vorm te 

geven en om de eerste resultaten te zien en te waarderen. De periode van dit programmaplan tot 2021 

kenmerkt niet de deadline voor de gebiedsontwikkeling. In 2021 moet wel een betekenisvolle start zijn 

gemaakt, die in dit plan wordt beschreven.  

ROL PROGRAMMATEAM IN DE SAMENWERKING 

De rol van het programmabureau NLDelta in deze samenwerking bestaat uit het vergaren van kennis, het in 

beeld brengen van actuele thema’s en dit inbrengen bij de gebiedspartners, het leggen van verbindingen 

tussen partners, het zoeken naar verbreding en succesvolle lokale initiatieven en het brengen van succesvolle 

kennis/ontwikkelingen naar het netwerk om van te leren of om breed op te pakken in het gebied. Het 

programmabureau NLDelta streeft ernaar om het eigenaarschap en uitvoering van projecten, maar ook de 

verbinding met lokale partners, zoveel mogelijk te laten of te beleggen bij de regionale gebiedsnetwerken of 

betrokken partners. Gezamenlijk werken aan de NLDelta ambities vraagt dus van alle partners 

ondernemerschap, vertrouwen, durf en bereidheid om te zoeken naar nieuwe wegen. 

FOCUS 

In 2019 - 2021 ligt de focus van het programmabureau op: 

1. Samenwerking met de gebiedsnetwerken als verbinder (linking pin) en regisseur van NLDelta ambities op 

NLDelta-niveau en het verbreden van het eigenaarschap; het gezicht zijn van NLDelta (waarbij ook 

ambassadeurs ook het gezicht zijn). 

De samenwerking tussen het programmabureau NLDelta en de regionetwerken is gericht op het realiseren 

van de zes ambities uit het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’. Deze ambities zijn nog redelijk abstract. De 

ambities dienen (ruimtelijk) uitgewerkt te worden om beter richting te kunnen geven aan de gewenste 
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samenwerking. Samen met de regionetwerken, werken we hiervoor aan een strategiekaart NLDelta.  

Door de samenwerking zal de inhoudelijke focus op natuur en recreatie verbreden met thema’s als 

leefbaarheid, duurzaamheid, energie, gezondheid, vestigingsklimaat, economische ontwikkelingen. 

Robuuste, gezonde natuur en kwalitatief hoogwaardig landschap vormen hierbij de basis. 

2 Programmacommunicatie en gebieds-/publieks-communicatie 

De meerwaarde van samenwerking tussen de bestaande netwerken ligt voor een belangrijk deel in het 

versterken en positioneren van gebiedsidentiteit en DNA van NLDelta. Van een verzameling van losse 

iconen, merken en projecten ontwikkelt NLDelta zich tot een gremium dat erkend wordt en invloed heeft. 

Binnen de merkstrategie wordt voor de ontwikkeling van NLDelta als sterk merk gebruik gemaakt van de 

kracht van bestaande sterke merken en iconen, zoals Kinderdijk en de Biesbosch.  

3 Katalysator  en overkoepelende projecten 

Een aantal projecten die de onderliggende netwerken overstijgen én waar geen natuurlijke eigenaar voor 

is worden door het programmateam NLDelta zelf opgepakt, zoals de hierboven genoemde strategiekaart 

NLDelta, het opstellen van een programma rond de activiteiten in het jubileumjaar 2021 en het (vervolg 

op het) masterplan vaarverbindingen. Het programmabureau vervult daarvoor de rol van opdrachtgever. 

4 Ondersteuning projecten in het netwerk: het programmabureau NLDelta streeft ernaar om het 

eigenaarschap en uitvoering van projecten zoveel mogelijk te laten of te beleggen bij de regionale 

gebiedsnetwerken of betrokken partners. NLDelta in overleg met de netwerk- of projectpartners de rollen 

aanscherpen om zo als verbinder, netwerkpartner, kennispartner en communicatiepoort projecten te 

ondersteunen en de projecteigenaar te helpen kansen en projectdoelen te realiseren. 
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NATIONAAL PARK NIEUWE STIJL WORDEN (PROGRAMMALIJN 2)  

NLDelta heeft de ambitie om in 2021 Nationaal Park Nieuwe Stijl te worden waarin de gezonde natuur centraal 

staat. Daarbij maakt NLDelta onderdeel uit van een regionale landschapsstrategie èn van een landelijk stelsel 

van nationale parken.  

 

 

Vanuit het landelijk programma Nationale Parken Nieuwe Stijl is een nieuwe standaard voor nationale parken 

ontwikkeld. Het streven is om de Nederlandse nationale parken afzonderlijk en als gezamenlijk stelsel op een 

hoger plan te brengen. De beweging naar de nieuwe standaard is gericht op drie doelen:  

• De kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland te verhogen.  

• De betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken.  

• Een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland te bereiken. 

NLDelta heeft als ambitie om voor het gebied Biesbosch-Haringvliet de status  Nationaal Park Nieuwe Stijl aan 

te vragen. Het doel is om dit te bereiken in 2021, 600 jaar na de Sint Elisabethsvloed, de historische 

gebeurtenis die het ontstaan van de Delta markeert.  

 

DE STANDAARD VOOR NATIONAAL PARKEN NIEUWE STIJL.  

Het Nationale Parken Bureau (in opdracht van LNV), het SNP (Samenwerking Nationale Parken), het IPO en de 

ondertekenaars van de Nationale Parken Deal hebben ondertekend ) hebben het begrip ‘Nationaal Park 

Nieuwe Stijl’ uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de ‘Standaard’ (vastgesteld 09-04-2018) die door het 

Ministerie als leidraad gehanteerd zal worden bij de beoordeling van de statusaanvraag van NLDelta. In de 

Standaard zijn criteria opgenomen met betrekking tot de thema’s: Natuur, Cultuurhistorie & Landschap, 

Beleving, Gebiedsidentiteit, Sociaaleconomische ontwikkelingen, Regionale inbedding en Professionalisering 

van Governance.  

Zie voor meer informatie over de Standaard ook: 

https://www.nationaleparkenbureau.nl/nieuws/1043140.aspx?t=standaard+voor+gebiedsaanduiding+nationa

al+park+als+werkkader  

Bij de aanvraag van de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl moet duidelijk te zijn op welke manier NLDelta 

voldoet en uitleg geeft aan de criteria die in de Standaard zijn opgenomen, òf dat NLDelta aantoonbaar werkt 

https://www.nationaleparkenbureau.nl/nieuws/1043140.aspx?t=standaard+voor+gebiedsaanduiding+nationaal+park+als+werkkader
https://www.nationaleparkenbureau.nl/nieuws/1043140.aspx?t=standaard+voor+gebiedsaanduiding+nationaal+park+als+werkkader
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aan verbeteringen op het gebied van de thema’s die zijn opgenomen. (NB: de criteria in de Standaard zijn 

veelal kwalitatief beschreven).  

NLDelta en Hollandse Duinen zijn de eerste twee parken die de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl 

aanvragen. Recent heeft Nieuw Land de status van Nationaal Park aangevraagd en verkregen, maar nog niet 

als Nationaal Park Nieuwe Stijl. Wel heeft Nieuw Land bij de aanvraag ‘geoefend’ met de Standaard. NLDelta 

zal de ervaringen van Nieuw Land benutten. De statusaanvraag zal in nauw overleg met die van NP Hollandse 

Duinen gebeuren. De provincie Noord-Brabant en de provincie Zuid-Holland spelen hierin een belangrijke rol. 

Uiteraard wordt met betrekking tot de statusaanvraag ook samengewerkt met het Nationale Parken Bureau. 

FOCUS 

Door te werken aan de gebiedsontwikkeling zoals beschreven in de eerste programmalijn, wordt 

verbetering/versterking bereikt van een aantal thema’s uit de Standaard. Daarnaast moeten echter ook een 

aantal andere zaken worden uitgewerkt: 

1. Draagvlak en overeenstemming over rol en taken van het Nationaal Park NLDelta en de 

organisatievorm die daarbij past.  

2. Financieringsmodel: om te komen tot een Nationaal Park NLDelta met een doorkijk naar de 

uitdagingen op beheer van het nieuwe model, lange termijn beleidsontwikkelingen (zoals 

klimaatadaptatie) en een continuering van de strategische gebiedsontwikkeling dient een duurzaam 

financieringsmodel ontwikkeld te worden. Een duurzaam model waarin alle partijen verantwoording 

nemen en de verbinding is gemaakt met het gebied. Een model gericht op de toekomst van het 

nationale park. 

3. Duidelijkheid over begrenzing van het NP NLDelta en eventuele ruimtelijke consequenties daarvan en 

afstemming hierover met betrokken gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Rijk 

4. Aanvragen van de status bij het Ministerie van LNV door drie provincies (Zuid-Holland, Noord Brabant, 

Gelderland) gezamenlijk, maar gecoördineerd door één van de provincies.  

ROL PROGRAMMABUREAU EN PROVINCIES 

De uitvoering van de eerste twee taken ligt bij het programmabureau NLDelta, het derde en vierde spoor 

wordt door de provincies getrokken en in overleg met het programmabureau vormgegeven. Het aanvragen 

van de status van Nationaal Park voor NLDelta is immers een formele rol van de provincies. De aanvraag zal 

worden afgestemd met alle betrokken gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat, maatschappelijke 

organisaties en de stuurgroep NLDelta. Omdat deze partijen niet allemaal in de NLDeltafel vertegenwoordigd 

zijn, zal er voor dit werkspoor een toegespitst overleg georganiseerd worden. Dit toegespitst overleg wordt in 

nauwe afstemming met alle betrokken partners vormgegeven.  

PLANNING 

De aanvraag wordt in 2019 en 2020 voorbereid zodat in 2021, 600 jaar na de St Elisabethsvloed, gevierd kan 

worden dat NLDelta daadwerkelijk de status Nationaal Park Nieuwe Stijl heeft verkregen.  
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Uit de Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl 

1 Omvang 

Het nationaal park heeft een natuurlijke omvang die wordt bepaald door de begrenzing van een aaneengesloten landschaps-
ecologische of landschappelijke eenheid waarbinnen één of meerdere natuurkernen liggen waarvan er ten minste één een 
omvang heeft van minimaal 1000 ha 

2 Ecologische samenhang met natuurlijke processen 

Het nationaal park kent in haar gebied meerdere en/of samenhangende ecosystemen met duurzaam functionerende abiotische 
en biotische relaties. In de natuurkernen komen natuurlijke processen op grote schaal voor. In het gebied zijn significante 
macrogradiënten binnen en tussen landschapstypen en tussen natuur, half-natuur en duurzaam beheerd productielandschap. 

3 Natuur-, cultuur- en landschappelijke waarden zijn onderscheidend 

De natuurwaarden (ecosystemen, dier- en plantensoorten en habitats), cultuurhistorische waarden en landschappelijke 
waarden die zich bevinden binnen het gebied van het nationaal park zijn binnen Nederland en/of internationaal 
onderscheidend. 

4 Ruimtelijke inrichting en waarden in overeenstemming met de gebiedsidentiteit 

Een nationaal park onderscheidt zich van andere nationale parken door een eigen gebiedsidentiteit (dat is opgebouwd als ware 
het een sterk merk) welke past bij de waarden, het karakter van het gebied en de ruimtelijke begrenzing. De ruimtelijke 
inrichting en kwaliteit van het nationaal park zijn hiermee in overeenstemming gebracht. 

5 Samenhang en identiteit 

De natuur-, cultuurhistorische en landschapswaarden laten een zodanige samenhang zien dat de identiteit van het gebied 
versterkt wordt. 

6 Herkenbaarheid en beleefbaarheid 

Een nationaal park onderscheid zich qua uitstraling en beleefbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid voor binnen- en/of 
buitenlandse bezoekers. Het nationaal park geeft hieraan invulling op een wijze die voldoet aan duurzaam toerisme. 

7 Sociaal economische ontwikkeling 

Nationale parken zijn meer dan alleen een natuurkern. Zij zullen ook (delen van) het omliggende landschap, inclusief 
cultuurhistorische elementen, dorpen en wellicht steden omvatten. In een dergelijk groot gebied is ook de sociaal economische 
ontwikkeling van belang. Deze ontwikkeling dient parallel te lopen met de ambities van het nationaal park. De sociaal 
economische inbedding in de regio kan op haar beurt draagvlak en duurzame financiering genereren voor het beheer en 
ontwikkeling van het nationaal park. 

8 Verbondenheid met regionale gemeenschap 

Het nationaal park is een product van de samenwerking in de regio op een dusdanige wijze dat de regionale gemeenschap zich 
identificeert met het gebied en er trots op is en de waarde ziet van het in standhouden en verbeteren van het nationaal park. 

9 Educatie 

Het nationaal park onderneemt activiteiten op het gebied van educatie. 

10 Onderzoek 

Het nationaal park stimuleert activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. 

11 Governance 

Het bestuur draagt er zorg voor dat de bescherming, het beheer, de sociaal economische ontwikkeling van het gebied in 
samenhang plaats vindt. Het bestuur draagt tevens de zorg voor de ontwikkeling en de implementatie van het gebiedseigen 
merk. Het bestuur van het nationaal park opereert slagvaardig en daadkrachtig en beschikt over legitimiteit en mandaat. 
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ORGANISATIE  

PROGRAMMABUREAU 

Het programmabureau is de formalisering van het al langer bestaande kernteam en is (vooralsnog) 

samengesteld uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, 

Parkschap, gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Brabant. 

WERKZAAMHEDEN VAN HET PROGRAMMABUREAU 

1. Werken aan de twee programmalijnen zoals beschreven in dit programmaplan en jaarlijks de 

voortgang hiervan rapporteren aan de stuurgroep.  

2. Verzorgen van de financiële verantwoording aan de stuurgroep in overleg met de penvoerder. 

3. Verbreden van het draagvlak door programma- en stakeholdercommunicatie, regisseren van de 

gebieds- en publiekscommunicatie t.a.v. NLDelta en de communicatie binnen de eigen organisatie(s). 

Deze taak is belegd bij de werkgroep communicatie.  
4. Voorbereiden en ondersteunen van alle overlegstructuren (NLDelta-partneroverleg,  NLDeltafel en 

stuurgroep). 

5. Organiseren van overzicht van de beschikbare kennis en documentatie. 

6. Werken aan verbreding van het netwerk. 

7. Afstemmen met het Nationale parken bureau. 

8. Trekken van de katalysator-projecten. 

 

TAKEN VAN DE PENVOERDER 

Het programmabureau wordt ondersteund door gemeente Dordrecht die namens het programmateam 

optreedt als ‘penvoerder’. Hieronder vallen de volgende taken: 

a) aanvragen subsidie(s); 

b) ontvangen financiële bijdragen van de samenwerkende partijen uit de samenwerkingsovereenkomst; 

c) verlenen en betalen van opdrachten aan derden; 

d) bijhouden van de uitgaven en inkomsten van de werkorganisatie en hierover rapporten.  

WERKGROEP COMMUNICATIE 

De werkgroep communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 

Parkschap NP De Biesbosch/Gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland en regisseert en verzorgt de 

communicatie gericht op het verbreden van het draagvlak voor NLDelta door programma- en 

stakeholdercommunicatie, regisseert en ontwikkelt de gebieds- en publiekscommunicatie over NLDelta, in 

samenwerking met relevante gebiedspartners, en stuurt de communicatie over NLDelta binnen de eigen 

organisatie(s). De werkgroep communicatie stemt af met communicatiemedewerkers van de diverse partijen 

uit NLDelta.  

De werkgroep communicatie faciliteert stakeholders, de gebiedsnetwerken en projectcoalities en ondersteunt 

hen met advies en instrumenten t.a.v. het merk NLDelta, met als doel gezamenlijk het verhaal van NLDelta te 

vertellen en de identiteit van NLDelta te versterken.  

 

NLDELTA-PARTNER OVERLEG 

De gebiedsontwikkeling in het gebied van NLDelta wordt gezamenlijk met de regionetwerken vormgegeven. 

Het partneroverleg bestaat uit (een vertegenwoordiging van) het programmateam en de secretarissen (of 

programmamanagers) van de diverse regionetwerken. 
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Waterpoort  Ronald Kramps, Gebiedsmanager en Kim van den Berg, adviseur 

Waterdriehoek    Rob Berkers, Programmamanager 

Vestingdriehoek    Annemarie de Stigter, vertegenwoordiger van het netwerk 

Brabantse gemeenten irt de Biesbosch  Sandra Versteegen vertegenwoordiger van het netwerk 

Nationaal Park de Biesbosch  Ingrid Koenraats,.Directeur a.i van het Parkschap Nationaal Park de 

Biesbosch  

Landschapstafel Haringvliet  Stefan Vreugdenhil, Programmamanager en Karen de Groot, 

strategische adviseur 

Landschapstafel Voorne Putten  Leo Dorst secretaris 

Programma Groen Blauwe Stad   Ellen Kelder, Programmamanager gemeente Dordrecht 

Programma Rivier als getijdepark  Lisa de Groot programmamanager gemeente Rotterdam/Tauw 

Erfgoedtafels     Vertegenwoordigers van de provincie Zuid Holland 

Daarnaast zijn gemeenten, met name als ze een verbindende rol hebben welkom bij het overleg. 

 
In het partneroverleg vindt op ambtelijk niveau de afstemming en samenwerking plaats. Hier wordt 

uitgewisseld waar in de netwerken aan wordt gewerkt en welke zaken met een meer overkoepelend of 

netwerk-overstijgende betekenis beter door het programmabureau kunnen worden opgepakt. Dit is gericht op 

het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk werkplan (deel II) waarmee de NLDelta ambities kunnen 

worden bereikt.  

In het partneroverleg worden de bijeenkomsten van de NLDeltafel voorbereid. 

 

STUURGROEP  

Op 14 maart 2019 hebben de provincie Zuid-Holland, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Dordrecht, 

Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten voor een periode van drie jaar, capaciteit en 

middelen ter beschikking gesteld om de werkorganisatie NLDelta te bemensen en te financieren. Deze 

afspraken zijn verwoord in een samenwerkingsovereenkomst. De zes partijen die de overeenkomst hebben 

ondertekend vormen samen de stuurgroep NLDelta. De stuurgroep is de formele opdrachtgever van het 

programmabureau NLDelta en besluit waaraan de beschikbaar gestelde capaciteit en middelen besteed mogen 

worden.  

De stuurgroep besluit dat na een goede afstemming met de NLDeltafel. Dit is mogelijk doordat alle 

stuurgroepleden ook deelnemen aan de NLDeltafel. Ideeën die aan de NLDeltafel ontstaan kan de stuurgroep 

vertalen in opdrachten aan het programmabureau als dat past binnen de beschikbare capaciteit en het budget. 

  

Ronald Kramps Waterpoort Rob Berkers Waterdriehoek
Annemarie de Stigter

Vestingdriehoek

Sandra Versteegen 
Streeknetwerk Brabantse

gemeenten

Directeur Parkschap

Nationaal Park de Biesbosch

Stefan Vreugdenhil 
Landschapstafel Haringvliet

Leo Dorst Landschapstafel
Voorne Putten

Karen de Groot 

Duurzame akkerbouw & 
Landschapstafel Haringvliet

Daphne Teeling

IVN

Ellen Kelder Programma
Groen Blauwe Stad

Lisa de Groot Rivier als
getijdepark

Verschillende
vertegenwoordigers van 

gemeenten
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NLDELTAFEL 

De afstemming en coördinatie van de gebiedsontwikkeling vindt plaats aan de NLDeltafel. Daarin zijn, naast de 

zes partijen die samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, vertegenwoordigers van de regionetwerken 

(landschapstafels en streeknetwerken) vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau. De NLDeltafel heeft een open 

karakter, vertegenwoordigers van ‘nieuwe’ relevante (regio)netwerken of organisaties zijn welkom, evenals 

vertegenwoordigers van het rijk (LNV, RWS). 

Deelnemers:  
Ignace Schops   Voorzitter NLDeltafel 
Daan Markwat   Voorzitter Landschapstafel Haringvliet en erfgoedtafel Goeree 
Ro van Doesburg,  Voorzitter Vestingdriehoek 

R. Reynvaan,  Voorzitter Waterdriehoek 
Max Hoefeijzers  Onafhankelijk voorzitter Bestuurscie. Parkschap NP De Biesbosch  

Thomas Zwiers  Vertegenwoordiger van de samenwerkingscoalitie Waterpoort  
Erik van Herk    Prov. NB, namens de gedeputeerde 
Linda Bocker   Prov. ZH, namens de gedeputeerde 
Ad van Hees   Staatsbosbeheer 
Anneklaar Wijnants  Natuurmonumenten 

Renske Visscher IVN 
Marius Brants  WNF 
En een vertegenwoordiger van het Streeknetwerk van Brabantse gemeenten.  
De RWB en de iconen van NLDelta zijn agendalid van de NLDeltafel. 

 

    

BEMENSING VAN HET PROGRAMMABUREAU 

Het programmabureau bestaat uit 14 mensen: 

Marius Brants, Han Clement, Edith van Dam, Bertus van der Vegt, Arjan van der Zee, Frans van Zijderveld, 

Directeur Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, opereren met name op het strategische vlak.  Het 

programmabureau opereert als initiator, stimulator, katalysator, is vraagbaak en zorgt voor verbinding en 

draagvlak met de streek- en de gebiedsnetwerken. 

Ignace Schops Voorzitter
NLDeltafel

Thomas Zwiers Waterpoort
Rinette Reynvaan 

Waterdriehoek

Ro van Doesburg

Vestingdriehoek

Daan Markwat Landschapstafel
Haringvliet

Vacature Streeknetwerk
Brabantse gemeenten

Renske Visscher

IVN

Anneklaar Wijnants 
Natuurmonumenten

Ad van Hees StaatsbosbeheerMarius Brants WNF

Gedeputeerde van de Provincie
Zuid Holland

Gedeputeerde van de Provincie
Brabant

Directeur Parkschap Nationaal
Park de Biesbosch
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Stella van Uffelen (programmamanager), Patty Kanselaar (communicatiemanager) Marianne den Braven en 

tevens Arjan van der Zee, zorgen voor de dagelijkse aansturing en regie van het programma. 

De communicatie werkgroep bestaat uit Patty Kanselaar (trekker), Angelique Aerts (Natuurmonumenten), 

Marianne den Braven, Annemieke op 't Hof (Staatsbosbeheer), Margaret Boer (Staatsbosbeheer) en Monique 

van der Hart (provincie Zuid-Holland).  

Backoffice (secretariële ondersteuning en financieel control) wordt verzorgt door Jos Kalle en Pieter de Man 

van de gemeente Dordrecht. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Frans van Zijderveld
Natuurmonumenten

Han Clement Provincie
Noord Brabant

Marius Brants

WNF

Edith van Dam Provincie
Zuid Holland

Directeur Parkschap

Nationaal Park de Biesbosch

Bertus van der Vegt 
Gemeente Dordrecht

Marianne den Braven 
Gemeente Dordrecht

Patty Kanselaar Gemeente
Dordrecht

Arjan van der Zee 
Staatsbosbeheer

Stella van Uffelen
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DOCUMENT BEHEER 

 

DEEL I: PROGRAMMA NLDELTA 

Het programmaplan is: 

Akkoord bevonden in de NLDeltafel op 6 juni 2019 

Vastgesteld door de stuurgroep NLDelta vastgesteld op 6 juni 2019 

DEEL II : BEGROTING EN WERKPLAN 

BEGROTING 

De begroting is: 

Akkoord bevonden in de NLDeltafel op 6 juni 2019 

Vastgesteld door de stuurgroep NLDelta vastgesteld op 6 juni 2019 

WERKPLAN 

Het werkplan is: 

Akkoord bevonden in de NLDeltafel op 6 juni 2019 

Vastgesteld door de stuurgroep NLDelta vastgesteld op 6 juni 2019 

 

 

 

 

 

 


