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Agenda NLDelta-partner overleg 'Samenwerken in NLDelta" 
 
Datum: 30 oktober - 9.00-12.00 uur 
 
Locatie: Spuilab, spuiboulevard 210 in Dordrecht 

Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf Dordrecht centraal station. Er zijn ook OV fietsen. 
 
Deelnemers: 

 Jorick de Kreij, namens de Vestingdriehoek   
 Rob Berkers,  namens de Landschapstafel Waterdriehoek              
 Stefan Vreugdenhil, Karen de Groot en Wietske Wolf-Lutz, namens de Landschapstafel 

Haringvliet  
 Sandra Versteegen en Annemieke van Zwieten,  namens de Brabantse Biesbosch   

gemeenten                       
 Kim van den Berg – van Amersfoort, Ronald Kramps en Hans Leermakers, namens de 

samenwerkingscoalitie Waterpoort                                                           
 Ingrid Koenraats, namens Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
 Lisa de Groot,  namens de Coalitie Getijden Natuur Rotterdam 
 Daphne Teerling en Noelle Verhage, namens IVN regio Zuid West en regio Zuid 
 Bas Roels en Gijs van Zonneveld, namens WNF in programmabureau NLDelta 
 Arjan van der Zee, namens SBB in programmabureau NLDelta 
 Edith van Dam, namens de Provincie Zuid Holland in het programmabureau  NLDelta  
 Han Clement, namens Provincie Noord-Brabant in programmabureau NLDelta 
 Patty Kanselaar, programmabureau NLDelta 
 Stella van Uffelen, programmabureau NLDelta 

 
Deze keer afwezig: 

 Annemarie de Stigter, namens de Vestingdriehoek   
 Ellen Kelder, namens het programma Groenblauwe Stad van de gemeente Dordrecht    
 Leo van Dorst,  namens de Landschapstafel Voorne Putten (wel vooroverleg geweest m.b.t. 

de projecten) 
 Patty van der Kleij, namens de Erfgoedtafel Goeree (wel vooroverleg geweest m.b.t. 

betrokkenheid bij de samenwerking en projecten) 
 Karin Wassink, namens de erfgoedtafel Waterdriehoek (wel vooroverleg geweest m.b.t. 

betrokkenheid bij de samenwerking en projecten) 
 Diana Vermeulen, namens de erfgoedtafel Hollandse Waterlinie (wel vooroverleg geweest 

m.b.t. betrokkenheid bij de samenwerking en projecten) 
 
Agendalid 

 Nick van Barneveld van Rijkswaterstaat   
 
 
Beste NLDelta-partners, 
 
In vervolg op de bijeenkomst op 3 september 2019 ontmoeten wij elkaar woensdag 30 oktober weer, 
om met elkaar verder inhoud en vorm te geven aan de samenwerking in NLDelta. Het verslag van de 
vorige bijeenkomst vind je op https://www.nldelta.nl/partners/verslagen-kalender/ . 
De agenda voor deze partnerbijeenkomst vind je onder deze uitnodiging. 
 

 

 

https://www.nldelta.nl/partners/verslagen-kalender/
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Bij de voorbereidingen van ons werkplan zullen we uitgebreider aandacht besteden aan de keuzes 
van projecten en de optelsom van onze inzet. Voor de voorbereiding vind je bij de stukken een excel-
document met de projecten die tot nu zijn doorgegeven. Ik heb alle projecten die we de vorige keer 
hebben genoemd gebundeld naar ambities en thema's, om overzicht te bieden voor het vervolg. We 
kunnen dit gebruiken als leidraad voor onze samenwerking. De bedoeling is, om elkaar daarbij uit te 
dagen na te denken over wat we van elkaar verwachten en wat we nodig hebben. Ik weet niet of het 
gaat lukken maar zou het niet fijn zijn als we piketpalen kunnen benoemen over rolverdeling en 
mijlpalen voor onze samenwerking.  

 

Agenda, 30 oktober 2019 
 
09:00 uur:  Inloop met koffie/thee 
 
09:15 uur: Terugkijken en vooruitblikken programma NLDelta (Stella) 

Presentatie over lopende zaken, kansen en terugblik in NLDelta.  
W.o. Regiodeals; Zuid Westelijke Delta, Hoeksche Waard en Haringvliet. 
Verwachte wijzigingen draaitijden van de Haringvlietbrug (project Rijkswaterstaat) 
Terugkoppeling Europarcs (Samenwerkende nationale parken in Europa) 
Bezoek gedeputeerden (2x Biesbosch en Haringvliet) 
Ontwikkelplan n.a.v. Krachstroomsessie 'Ondernemers en gastheren' (voorstel IVN) 

 
09:45 uur: Gebiedsgericht werken in Waterpoort (Ronald) 

Op 10 oktober heeft de samenwerkingscoalitie Waterpoort opnieuw een 

samenwerkingsovereenkomst getekend met de partners. Een bijzonder moment met 

veel aandacht voor het belang en de successen van gebiedsgericht werken.  

 
10:15 uur Pauze  

 
 
10:30 uur: Brainstorm: Hoe gaan we samen de ambities realiseren?  

Vervolg op onze brainstorm van 3 september  
We verdelen ons in twee groepen: 
1. Ben je het eens met de projecten uit jouw netwerk? Hoe kijken we naar de 

gezamenlijke projecten en wat zijn onze mijlpalen?  
2. Ben je het eens met jouw projecten? Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke 

rol verwacht je van jezelf en NLDelta?  
 
11:30  Terugkoppeling brainstorm 
 
11.45 uur: Voorbereiding NLDeltafel dd. 14 november 2019 

De concept agenda van de NLDeltafel 
Met het concept plan van aanpak 'Aanvraag status Nationaal Park NLDelta'    


