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Agenda NLDelta-partner overleg 'Samenwerken in NLDelta" 
 
Datum: 3 september - 9.00-12.30 uur 
 
Locatie: Hotel De Borgh, Ijshof 1 in Zevenbergen 

Tegenover het gemeentehuis en goed bereikbaar met de trein. 
 
Deelnemers: 

 Annemarie de Stigter, namens de Vestingdriehoek   
 Rob Berkers,  namens de Landschapstafel Waterdriehoek              
 Stefan Vreugdenhil en Karen de Groot, namens de Landschapstafel Haringvliet  
 Sandra Versteegen en Annemieke van Zwieten,  namens de Brabantse Biesbosch   

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

Waterpoort                                                           
 Ingrid Koenraats, namens Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
 Leo van Dorst,  namens de Landschapstafel Voorne Putten           
 Lisa de Groot,  namens de Coalitie Getijden Natuur Rotterdam 
 Sjoerd Luiten, namens IVN regio Zuid West en regio Zuid 
 Marius Brants, 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 
 Marianne den Braven, programmabureau NLDelta 
 Patty Kanselaar, programmabureau NLDelta 
 Stella van Uffelen, programmabureau NLDelta 

 
Deze keer afwezig: 

 Jorick de Kreij, namens de Vestingdriehoek   
 Ellen Kelder, namens het programma Groenblauwe Stad van de gemeente Dordrecht    

 
Agendalid 

 Nick van Barneveld van Rijkswaterstaat (vervanger van Menno Smit)                                     
 
 
Beste NLDelta-partners, 
 
In vervolg op de bijeenkomst op 15 mei 2019 ontmoeten wij elkaar dinsdag 3 september weer, om 
met elkaar verder inhoud en vorm te geven aan de samenwerking in NLDelta.  
 
We zullen deze ochtend eerst de tijd nemen om te horen wat er op dit moment speelt in de 
netwerken en kort terugpakken op de bijeenkomst van mei, de uitdagingen die we daar hebben 
benoemd en wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Het verslag van deze bijeenkomst vind je op 
www.NLDelta.nl/partners   
De agenda voor deze partnerbijeenkomst vind je onder deze uitnodiging. 
 
Bij de uitwerking van de ambities naar mijlpalen en het werkplan zullen uitgebreider aandacht 
besteden. De bedoeling is, om  elkaar daarbij ook meer inzicht te geven in de structuur van en de 
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overeenkomsten en verschillen tussen onze netwerken. Het doel is om samen antwoorden te vinden 
op de vragen en uitdagingen, die we in ons vorige overleg benoemd hebben.  

 Mijlpalen voor de korte en lange termijn samen concreet maken 

 Samen invulling geven aan een werkplan waarin projecten, ambities en afspraken over het 

partnerschap samen komen. 

 Wanneer gaan we dingen onder vlag van NLDelta uitvoeren? 

 Hoe werken we samen aan de versterking van de gebiedsidentiteit? 

 Hoe vullen we het ambassadeurschap vanuit dit overleg naar onze netwerken en achterban 

verder in? En wat hebben we daarvoor nodig? 

 

Agenda, 3 september 2019 
 
09:00 uur:  Inloop met koffie/thee 
 
09:15 uur: Terugkijken en vooruitblikken programma NLDelta. (Stella) 

Presentatie over lopende zaken, kansen en terugblik van het NLDelta 
programmabureau.  
 

09.30 uur:  Ronde langs de netwerken. 
Waar is het netwerk op dit moment vooral mee bezig. Wat houdt jou bezig? Wat 
speelt er bestuurlijk? 

 
10:00 uur: Merkontwikkeling NLDelta en communicatie  

Merkontwikkeling: Waar staat het merk NLDelta voor? Waar komen we vandaan? 

Waar staan we nu? En waar willen we naartoe? Wat betekent dat voor andere sterke 

merken in het gebied? 

Communicatie: stakeholdercommunicatie en publiekscommunicatie. Wat gebeurt er 

al? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat doen? Wat is de rol van het 

programmabureau?   

 
10:20 uur Brief van Minister Carola Schouten over Nationale Parken en svz IBP Vitaal 

Platteland.  
Welke kansen liggen er? Hoe pakken we het aan?  
De brief van LNV en een korte memo over het IBP Vitaal Platteland zijn als bijlage 
beschikbaar. 

 
10:30 uur  Pauze 
 
10:45 uur: Hoe gaan we samen de ambities realiseren? (Stella, Han en Marius). 

Gezamenlijk in beeld brengen welke projecten bijdragen aan de zes ambities van 
NLDelta en die van de  netwerken. We hebben een opzet gemaakt waarin we de 
projecten/activiteiten die jullie hebben aangegeven in bilaterale gesprekken en in de 
brainstorm van de vorige bijeenkomst. Het doel van vandaag is om samen te bepalen 
hoe onze  projecten en activiteiten elkaar kunnen versterken. 

 
11.45 uur: Voorbereiding NLDeltafel dd. 14 november 2019 

Op basis van conclusies over de eerdere bespreekpunten samen de 
onderwerpen/agendapunten bepalen voor de NLDeltafel.  
Het concept verslag van de NLDeltafel is als bijlage beschikbaar.   


