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Agenda overleg 'Samenwerken in NLDelta 

 
Datum: 31 januari 2019, 9.30 – 12.00 uur (aansluitend, voor wie wil, een wandeling met gids) 
(inloop vanaf 9:00 uur) 
 
Locatie: Fort Altena, Tol 8, Werkendam 
 

Deelnemers: 
 Rob Berkers,  Landschapstafel Waterdriehoek              
 Soraya Ghanem (vervangt Marijke van de Staak), Landschapstafel Haringvliet  
 Annemarie de Stigter, Vestingdriehoek                                          
 Sandra Versteegen,  namens de gemeenten in Streeknetwerk Biesbosch                          
 Ronald Kramps,  Waterpoort                                                           
 Gerard Leggedoor, Landschapstafel duurzame akkerbouw Hoekse Waard  
 Gerard de Baaij, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
 Leo van Dorst,  Landschapstafel Voorne Putten           
 Han Clement, Provincie Noord-Brabant 
 Lisa de Groot,  Coalitie Getijden Natuur Rotterdam 
 Edith van Dam, Provincie Zuid-Holland 
 Arjan van der Zee, NLDelta 
 Marianne den Braven, NLDelta 
 Stella van Uffelen, NLDelta 
 Patty Kanselaar, NLDelta 

 
 
Beste NLDelta-partners, 
 
In vervolg op de bijeenkomst op 15 oktober 2018 ontmoeten wij elkaar donderdag 31 
januari om met elkaar verder inhoud en vorm te geven aan de samenwerking in NLDelta.  
 
We zullen op deze ochtend eerst kort terugpakken op de conclusies, behoeften en afspraken 
van 15 oktober en praten jullie bij over wat daarvoor in gang is gezet.  
We gaan concreet in op de stand van zaken rondom de projecten Viering 2021, Schoon 
Haringvliet, Masterplan Waterverbindingen en de Strategiekaart.    
 
Bij de Strategiekaart zullen we wat langer stilstaan. Enerzijds omdat daarin een aantal van 
bovengenoemde zaken in samenhang terugkomen, anderzijds zodat we met het bureau 
StudioMarcoVermeulen vervolgstappen kunnen zetten en kunnen komen tot de definitieve 
versie van deze kaart.  
 
Agenda: 
 
9.00 uur:  Inloop met koffie/thee 
 
9.30 uur:  Welkom en terugpakken op 15 oktober 2018 
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Specifiek: 

 De governance en organisatie van NLDelta vanaf 2019. Tijdens de NLDeltafel 
van 10 oktober 2018 is de wens uitgesproken om de NLDelta-samenwerking 
ook na 2018 te continueren en te versterken. In lijn daarmee hebben de beide 
provincies, Gemeente Dordrecht, WNF, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten met elkaar hiervoor onlangs menskracht en middelen 
toegezegd. Daarmee kan de samenwerking in elk geval in 2019 en 2020 
worden voortgezet. Stella zal e.e.a. mondeling toelichten. 

 Stand van zaken projecten:  
- Viering 2021: o.l.v. Rob Berkers zijn diverse gesprekken gevoerd en twee 

werksessies georganiseerd. 12 partners hebben uitgesproken meerwaarde 
te zien voor een gezamenlijk programma 2021. Rob en Stella praten ons 
kort bij. 

- Schoon Haringvliet: korte update 
 

10.00 uur:  Aan de slag met de Strategiekaart NLDelta 

Op wens van de NLDeltafel en de sessie op 15 oktober hebben beide 
provincies het initiatief genomen voor de strategiekaart NLDelta. Een aantal 
van jullie is betrokken bij het opstellen hiervan. Het eerste concept van de 
Strategiekaart NLDelta is klaar en willen we graag samen bespreken.   
 
Van de zes ambities van NLDelta (natuur, beleefbaarheid, bereikbaarheid, 
bekendheid, ambassadeurschap en economie) lenen met name de eerste 3 
zich voor verbeelding op Strategiekaart.  
 
Het thema 'natuur' hebben we redelijk goed op kaart gekregen, uiteraard zijn 
eventuele aanvullingen/aanscherpingen van jullie kant welkom. De thema’s 
'beleefbaarheid' en 'bereikbaarheid' hebben een verdere uitwerking nodig. Op 
31 januari willen we samen met jullie het thema 'beleefbaarheid' verder 
uitwerken. Bereikbaarheid komt in een volgende bijeenkomst aan de orde. 
 
Als uitgangspunt voor de uitwerking van het thema 'beleefbaarheid' stellen 
wij het volgende voor: 
Bij het opstellen van de concept Strategiekaart hebben we – na enige 
discussie over iconen, toegangspoorten, parels, TOP's etc. – besloten om te 
werken met `dagbestemmingen’. Dit zijn gebieden die de moeite waard zijn 
voor een dagbezoek vanwege één of meerdere bezienswaardigheden. Elke 
dagbestemming belicht een specifiek verhaal van de Delta.  
 
Dit idee van dagbestemmingen willen we in deze sessie met jullie verder 
uitwerken: 

- Er staan er vrij veel op de concept kaart. Is clustering wenselijk / 
nodig? Is het nodig / wenselijk om onderscheid te maken tussen ‘need 
to have’ en ‘nice to have’ of tussen regionaal en bovenregionaal 
interessant. 

- Waaraan moet een dagbestemming voldoen? (bezoekwaardig, 
bezoekerscentrum, toegankelijk, voorzieningen, vertelt een bij de 
delta-passend verhaal, etc…) 
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- Kunnen we van de belangrijkste dagbestemmingen (globaal) 
inventariseren in hoeverre ze aan deze criteria voldoen en wat er nog 
ontbreekt? 

 
11.15 uur:  Masterplan Waterverbindingen: 

Het definitieve Masterplan is vorige week opgeleverd. Van het Masterplan is  
een verkorte versie gemaakt, bedoeld om het partijen makkelijker te maken 
met elkaar in gesprek te gaan. Je vindt beide versie op 
https://www.nldelta.nl/projecten/verbindingen-over-water/ . Ter 
voorbereiding vragen we je vooral alvast de verkorte versie te bekijken.  
Projectleider Marianne den Braven wil met jullie afstemmen hoe we hiermee 
verder gaan?  

 
11.40 uur:  Voorbereiding NLDeltafel van 20 februari 2019 

Voor de NLDeltafel van 20 febr a.s. zijn de volgende agendapunten in beeld. 
- Continuering samenwerking 2019-2021 
- Strategiekaart  

We willen graag met jullie bespreken of deze agenda akkoord is en welke 
andere onderwerpen eventueel moeten worden toegevoegd. 

 
11.50 uur:  Inventarisatie agendapunten en locatie volgende bijeenkomst 

12.00 uur:  Voor wie wil, een wandeling rondom het fort met een gids.  
(off-road, dus neem stevige wandelschoenen mee)  

https://www.nldelta.nl/projecten/verbindingen-over-water/

