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Vaststellen scope, 

wenselijkheid en 

haalbaarheid en initiële 

besluitvorming

Opstellen 

programmaplan, 

inrichten / uitvoeren 

processen, verkrijgen 

draagvlak, goedkeuring 

en middelen 

Inrichten programma 

governance en stuur- en 

beheersinstrumenten en 

inrichten / uitvoeren 

processen

(Bij)sturen programma, 

uitvoeren processen, 

bevorderen 

samenwerking, 

realiseren resultaten / 

baten en 

verandermanagement

Evaluatie of het einddoel 

is gehaald, evaluatie 

programma, overdracht 

naar de permanente 

organisatie, beëindiging 

programma

Fase I: initiatie Fase II: definitie Fase III: organisatie Fase IV: uitvoering Fase V: afsluiting

Stand van zaken NLDelta

2019 - 2021



Terugkijken vanaf de laatste
NLDeltafel

10-10-2018 NLDeltafel:  

• continueren en te versterken

15-10-2018 NLDelta partners (de zes gebiedsnetwerken) 

• behoefte aan inzicht in manier van werken, de uitdagingen en de 
toezeggingen; financieel, capaciteit 

December 2018 en januari 2019 

• provincies Brabant en Zuid Holland, Gemeente Dordrecht, WNF, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

• afspraken over menskracht en middelen 

• programmabureau kan in 2019 en 2020 doorgaan



• een flinke start te maken met regionale strategische gebiedsontwikkeling en 
hiermee de zes ambities van NLDelta te verwezenlijken; 

• de status van Nationaal Park van international alure voor het hele NLDelta
gebied te verkrijgen;

Doelen 2019 - 2021

• Proces volgens leidraad nieuwe standard 
nationale parken bureau

• Betrokken partners – draagvlak

• Governance en financiering NP nieuwe stijl
vanaf 2021

• Ruimtelijke ordening

Nationaal 
Park i.o. 

Nieuwe stijl

• Natuur

• Beleefbaar

• Bereikbaar

• Bekendheid

• Ambassadeurschap

• Economie

Regionale 
gebieds-

ontwikkeling



Onderzoek

SOK 
Stuurgroep
Opdrachtgever

bedrijfsvoering

Programmabureau

werkplan

2019-2021

Educatie

Sociaal economische 

ontwikkeling

Gebiedsidentiteit

Status NP 

voor 

NLDelta

Nieuwe 

governance & 

financiering 

NLDelta

?????

????

????2021

2021

Natuur en landschap

Internationale 

campagne ‘Ode aan 

het Nederlandse 

Landschap’ 2021

Internationale 

campagne HNP 

Start campagne 

Holland National 

Parks 2019

NBTC

NBTC

NBTC

Governance

1: NLDelta in 

oprichting
Herdenking

2021



2: Strategische 

gebiedsontwikkeling

Gezonde 

natuur als 

basis

NP als natuurgebied

NP als combinatie landschap, 
cultuur (met landbouw) en 
natuur 

NP als motor voor regionale 
economie

NP als regionale 
landschapsstrategie

NP als onderdeel van het 
stelsel van Nationale Parken 
(landelijk/internationaal)



Organisatie

1. NLDeltafel

2. NLDelta – partners 

3. Programmabureau NLDelta

• Stuurgroep opdrachtgeverschap en bedrijfvoering

• Gemeente Dordrecht is penvoerder



NLDelta – partners 

Gebiedsnetwerken & 

Programma’s

Maakt NLDelta sterk in strategische gebiedsontwikkeling. 

Samenwerking vindt plaats door samen de win-win en overeenkomsten 

te zoeken.

Rolverdeling nog nader invullen met de programmamanagers



Concept piketpalen 

samenwerking NLDelta-partners
1. De uitvoeringsagenda's en projecten vinden plaats in de landschapstafels , streeknetwerken en 

samenwerkingscoalities.

2. In samenspraak met de NLDelta partners (gebiedsnetwerken) worden thema's en projecten benoemd die 
gebiedsoverstijgend zijn en in aanmerking komen als katalysatorproject voor de hele Delta. Dit zijn nu 
waterverbindingen en Herdenkingsjaar 2021. In potentie zijn dit ook Vitaal platteland en schone delta.

3. Lokale partners zijn vertegenwoordigd in landschapstafels – en streeknetwerken. De vertegenwoordiging in de 
NLDeltafel wordt nog een keer opnieuw bekeken. 

4. Het is belangrijk de stip op de horizon samen vast te leggen. Wat is hiervoor nodig? Een herbevestiging van de 
samenwerking in een Programmaplan, Pact voor de openbare ruimte of overeenkomst?

5. Het samenstel van de zes deelgebieden (landschapstafels/netwerken) maakt NLDelta sterk in strategische 
gebiedsontwikkeling. 

6. Samenwerking vindt plaats door samen de win-win en overeenkomsten te zoeken. Werken vanuit 
betrokkenheid en passie. Niet vanuit hiërarchie. Deze dynamiek leidt tot nieuwe vormen van netwerken en 
keuzes in het programma. 

7. NLDelta is voelbaar en zichtbaar in het NLDelta gebied als drager van het verhaal en de verbinding. Elk deel 
van NLDelta heeft haar eigen identiteit, zichtbaar en in de hoofdstructuur verbonden met NLDelta. 

8. Coordinate en afstemming vindt plaats aan de NLDeltafel.



Programmabureau Bemensing Capaciteit

Kernteam lid (strategische inzet) Gemeente Dordrecht - ………………… 8 uur / week

Kernteam lid (strategische inzet) WNF - Marius Brants (vz kernteam) 8 uur / week

Kernteam lid (strategische inzet) Natuurmonumenten - Frans van Zijderveld 8 uur / week

Kernteam lid (strategische inzet) Staatsbosbeheer - Arjan van der Zee 8 uur / week

Kernteam lid (strategische inzet) Provincie Zuid Holland - Edith van Dam en Henk Jan Kiewiet 8 uur / week

Kernteam lid (strategische inzet) Provincie Brabant - Han Clement 8 uur / week

Programmamanager (coördinatie) Stella van Uffelen 32 uur / week

Marketingmanager Gemeente Dordrecht - Patty Kanselaar 24 uur / week

Programmateamlid Gemeente Dordrecht - Marianne den Braven 24 uur / week

Programmateamlid Staatsbosbeheer - Arjan van der Zee 16 uur / week

Afspraken SOK NLDelta

Bemensing en partners

Nog even inklappen en

overzichtelijk maken



Communicatiewerkgroep Bemensing Capaciteit

Communicatie/marketingadviseur Natuurmonumenten - Angelique Aerts 4 uur / week

Communicatie/marketingadviseur Staatsbosbeheer - Annemieke op 't Hof 4 uur / week

Communicatie/marketingadviseur Staatsbosbeheer - Margret Boer 4 uur / week

Aanvullende ondersteuning Staatsbosbeheer - GIS, ecologen en boswachters 150 uur – vrij

inzetbaar

Afspraken SOK NLDelta

Bemensing en partners

Back office Bemensing Capaciteit

Secretariaat Gemeente Dordrecht 4 uur / week

Financieel controller/adviseur Gemeente Dordrecht 4 uur / week

Penvoerder Gemeente Dordrecht

Financieel adviseur voor nieuwe initiatieven en projecten opdrachtbasis



Uitdagingen

• Verbreed/verschuif commitment en betrokkenheid van de 3 initiatiefnemers naar 
de (partners in de) regionetwerken. Die betrokkenheid moet direct voortkomen 
uit de (economische) meerwaarde die samenwerking oplevert (in termen van 
meer bezoekers, efficiënter werken, gebundelde PR e.d.)

• Zorg voor een intensievere aanhaking van die regionetwerken en zorg dat zij in de 
lead kúnnen komen. 

• Positioneer NLDelta in de nieuwe bestuursakkoorden van de beide provincies

• Betrek ondernemers meer en meer. Niet primair als financiële drager, maar zorg 
dat zij ambassadeur worden. 

• Betrek gemeenten meer en meer. Ook niet primair als financiële drager, maar als 
ambassadeur en initiatiefnemer van lokale kwaliteitsverbeteringen in het gebied.



Publieks com.

Visie NLDelta

Visie Zuidwestelijke

Delta

Realisatie iconen

Inplementatie

huisstijl op alle

locaties…. etc

Fase I: initiatie Fase II: definitie Fase III: organisatie Fase IV: uitvoering Fase V: afsluiting

DIT IS ONZE NATUUR
Strategische visie 

NLDelta
Fase III: organisatie Fase IV: uitvoering Fase V: afsluiting

Oude land van 

Strijen

Korendijkse Slikken

Prijsvraag

Arrangementen

Elektrisch varen

Verbindingen over 

water (cruiseport)

Gebruiksruimte-

verdeling

Magic Numbers

Landschapsbiografie

Cursus storytelling -

gastheren
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Ondertussen is NLDelta al in uitvoering: Alle partners zijn  druk bezig : introductie steur – klimtoetstel steur, waterbus, uitbreiding 

Biesbosch, Quackstrand, kreekherstel, zilte teelt, schone rivieren, gezondheidcentrum Biesbosch, CCA

Junior rangers

Stakeholders-

communicatie

Nieuwsbrieven

Viering 2021

Pact openbare

ruimte

Gebiedsexpert-

meetings 

….

……..

..…..

..…..

…....

……

…..

…….

…..

…..

…..

…..

….

…..

…..

…..

…..

….

Strategische kaart
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Draagvlak

Nieuwe Standaard
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