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Afwezig: 

1. Yves de Boer Streeknetwerk wegens familieomstandigheden 

2. Max Hoefijzers heeft halverwege de bijeenkomst een bericht verstuurd dat hij het overleg echt niet meer 

kan halen. Dit zagen we pas na het overleg.  

 

1. Introductie 

We zijn te gast bij Slot Loevestein. Het meest oostelijke puntje van NLDelta. Ook in dit gebied zien we 

mooie ontwikkelingen. Een recent voorbeeld is de nieuwe toegangsweg naar het slot waar de rust en 

natuurbeleving vergroot is. Het slot geeft jaarlijks vele bezoekers de ervaring van rust, natuur en beleving 

van het water. Samen met het eigenwijze karakter van historische bewoners en de makers  past het bij 

NLDelta.  

Ien Stijns gaan binnenkort met pensioen en haar opvolger is nog niet bekend. 

 

Nieuw aan tafel zijn: 

Marco Stam van de gemeente Dordrecht en vervanger van Piet Sleeking als vertegenwoordiger van de 

Waterdriehoek. 

Ien Stijns als vervanger van Ro van Doesburg vertegenwoordiger van de vestingdriehoek. 

Ad van Hees als vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer. 

 

2. Netwerk en samenwerking; terugblik en vooruitkijken (de notitie vindt u in de bijlage)) 

De landschapstafel Haringvliet staat achter de samenwerking en uitgangspunten van NLDelta en wil daar 

de schouders onder zetten. De uitdagingen voor de komende periode liggen in de afstemming over proces 

en uitvoering. De ambtelijke samenwerking moet beter in de organisatie ingepast worden.. Door betere 

samenwerking of een meer geautomatiseerde samenwerking kan er meer worden bereikt. 

 

Samenwerkingscoalitie Waterpoort. De samenwerkingscoalitie staat achter de uitgangspunten. Er moet 

meer aandacht komen voor het regisseren en coördineren. Ook de ambtelijke betrokkenheid is voor 

Waterpoort belangrijk. Het is ene uitdaging de komende periode meer organisaties en verbindingen te 

maken. Zoals samenwerking met de waterschap organisatie en provincie. Hoe gaan we het verhaal breder 

brengen en op meer podia terecht laten komen. We moeten het enthousiast brengen en meer personen 

betrekken. 

 

Provincie Noord Brabant. Staat achter de ambities. Er is aandacht voor Groen Blauw maar het maar 

investeert vooral in concrete projecten. Uiteraard wordt de behoefte aan procesmatige ondersteuning 

begrepen.  Ambtelijke ondersteuning is georganiseerd en daar kan de provincie misschien nog meer 

helpen. 

 

Landschapstafel/samenwerkingscoalitie Waterdriehoek. De ambities zijn akkoord. Maar hoe trek je het rijk 

er financieel bij.  Is het voldoende als de twee provincies deze verantwoordelijkheid oppakken?  

 

Provincie Zuid Holland.  De provincie verbind zich volledig aan de notitie en de vervolgstappen. En heeft 

ook financiële middelen gereserveerd onder de voorwaarde dat ze niet de enige investeerder zijn.  

 

Natuurmonumenten. Het commitment wordt herbevestigd. Het is van belang dat het Rijk goed bij de 

ontwikkelingen van Nationale Parken wordt betrokken. Het is van belang aandacht te besteden aan de 

dingen die bijdragen aan de kernwaarden.  

 

Staatsbosbeheer. Er is capaciteit voor de komende jaren vrijgemaakt. Financieel gaan ze bijdragen maar 

ook onder de voorwaarde dat ze niet de enige zijn. Het idee is terug naar een klein team ondersteund door 



de bestaande organisaties. Het is van belang meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om de 

werkzaamheden te organiseren voor de komende periode. Waak daarbij voor bestuurlijke onrust en 

stapeling van organisaties en overleg. 

 

Vestingdriehoek. Commitment op de notitie. Wanneer komt het moment dat het SMART gaat worden? 

Niet alleen indalen ambtelijk maar ook kijken naar de impact voor bezoekers, gebied en projecten. Kan 

Staatsbosbeheer de provincie Gelderland bettrekken. Het is toch wel uniek dat het een programma 3 

provincies is. Welke andere economische dragers hebben we nog meer. Willen we aan het infuus van de 

overheid blijven? Denk aan Energiebedrijven en grote spelers. Daarnaast is het van belang nieuwe 

technieken zoals storytelling in te zetten om jong en oud te betrekken. 

 

Conclusie 

De aanwezigen herbevestigen de samenwerking en uitgangspunten van NLDelta. Zijn het eens met een 

light structuur voor regie en coördinatie. Daarnaast is iedereen blij met de handreiking voor financiering en 

de handreiking van de inzet van personeel. 

 

De NLDeltafel staat achter de uitgangspunten en vervolgstappen voor NLDelta maar vraagt van het 

programmabureau om een daadkrachtige regierol en meer aandacht voor het betrekken van de zes 

NLDelta gebiedsnetwerken en gemeenten. 

 

Uitdagingen voor de komende tijd 

1. De NLDeltafel en de netwerken hebben behoefte aan inzicht en betrokkenheid bij het werkplan en 

uitdagingen van de komende jaren. Zorg ervoor dat de verschillende vragen en uitdagingen 

herkenbaar zijn. 

2. Betrek het netwerk bij integrale thema's. Zoek de overeenkomsten en de knelpunten. Zorg voor 

betrokkenheid. 

3. Het verbreden van de betrokkenheid in het gebied. Niet alleen het netwerk maar ook bedrijven en 

meerdere stakeholders. 

 

3. Programma viering 2021 

Rob Berkers is door NLDelta gevraagd inzicht te geven in de manier waarop we de viering 2021 vorm 

kunnen geven. Hij is gestart met het ophalen van beelden en wensen van de stakeholders in het gebied om 

zo een vertaling te maken van de slagkracht, gelden en organisatiekracht die nodig is om het programma 

van de grond te krijgen. 

 

Rob waarschuwt voor de tijdsdruk die op de plannen zit. En dat de verwachting is dat alle beleidsdoelen in 

het programma een plek kunnen krijgen. Het gaat over de vraag hoe je een themajaar profileert en hoe je 

het publiek meekrijgt in het verhaal. 

De NLDeltafel heeft de vraag hoe je Programma 2021 gebruikt voor de positionering van NLDelta.  

De positionering van het ontstaan van de Biesbosch is te smal en doet geen recht aan de impact van de 

overstroming voor de andere gebieden. Hoe redeneer je vanuit het verhaal NLDelta. Wat kan je op korte 

termijn in gang zetten. Hoe breng je de financiële stroom op gang. Hoe haalbaar is dat?  

De omvang van het geld is nu niet duidelijk. De verkiezingen zijn een risico in dat vraagstuk. Maar het plan 

wat we maken kan wel een katalysator zijn. Toch worden de leden van de NLDeltafel er nog niet zo warm 

van. Waarom willen we dit. Het is om de hele Delta op de kaart te zetten.  

Rob krijgt de opdracht om inzicht te geven hoe in P2021 de hele Delta kan worden geprofileerd. Water is 

daarbij de cruciale verbinding. Waterveiligheid. Klimaatadaptatie. Verhaal Verleden – heden – toekomst. 

Het risico en de gevolgen van overstromingen zijn heel actueel.  

Aan tafel ontstond het idee om nu al de media te betrekken over de huidige verhalen van de vloed. Geef 

het nu al nationale allure zodat mensen het verhaal maar ook de delta leren kennen. Vraag de media zelf 

wat ze daarvoor nodig hebben. Count down to: de viering NP NLDelta. Je moet daarin geloven en nu al de 

organisatie voor die viering ook in gang zetten.  

Er is geen weerstand in de samenwerking met Rotterdam. Juist niet. Gebruik juist 600 jaar als haakje naar 

een internationale positie. 

 

 

 



Besluiten 

4.  Alle betrokkenen van de NLDeltafel zullen bij ideeën en initiatieven verwijzen naar het programma 2021 

dat door NLDelta wordt getrokken.  

5. NLDelta is naast opdrachtgever voor de verbinding van dit proces ook een uitvoerder. Laten we nu gelijk 

starten. Neem dit programma op in de overleggen met de Zes gebiedsnetwerken en vertaal de kansen 

naar een concrete uitwerking. Vergeet daarin niet gelijk de pers en de mooie verhalen in het gebied. 

6. Het beperken van de verhaal voering programma 2021 tot de ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch is te 

smal en doet geen recht aan het verhaal van de Elizabeth vloed. 

7. Start gelijk met de invulling van programma 2021 door de pers te betrekken in het vergroten van de 

bekendheid van NLDelta. 

 

4. Wvttk 

Ien wil graag agendalid van de NLDeltafel worden. Fijn!  

De opening van de haringvlietsluizen is uitgesteld. De verwachting is dat er in november een formele 

openingshandeling zal zijn georganiseerd door  Rijkswaterstaat, Evides en het Waterschap Hollandse Delta. 

Het lijkt erop dat ze niet regiobreed gaan uitnodigen. Namens de NLDeltafel is een brief verstuurd aan 

Rijkswaterstaat wat heeft geleid tot een kennismakingsgesprek over samenwerking en betrokkenheid.  

 

 

5. Verslag NLDeltafel 8 februari 2018 

Wordt vastgesteld. 

 


