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1. Welkom 

In de introductie laat Ignace weten dat 2021 niet alleen vanwege NLDelta en de herdenking Sint 

Elisabetsvloed speciaal is. Maar the United Nations General Assembly verklaarde in maart dat  2021 – 

2030 the UN Decade on Ecosystem Restoration wordt. Meer informatie via:  

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-

restoration-offers-unparalleled-opportunity 

 

2. Stand van zaken en feedback vanuit de netwerken 

In de landschapstafel Haringvliet is de succesvolle samenwerking met het Droomfonds Haringvliet 

afgerond. Bijzonder om te vermelden is de veranderingen in de verbindingen over water. Dit jaar zal 

de expeditie Haringvliet niet met de waterbus vanaf Dordrecht worden ingericht maar is er een 

nieuwe vaarverbinding die meer gericht is op de beleefbaarheid van het Haringvliet. Een verbinding 

die met twee lokale ondernemers kan worden vormgegeven. Volgend jaar wordt wel opnieuw de 

aanbesteding onder de loep genomen.  

De provincie Noord Brabant is nauw betrokken bij NLDelta en van Gogh. Beide parken zitten in de 

transitie naar en Nationaal Park nieuwe stijl. Van Gogh richt zich op 2020 ivm de triënnale die in dat 

jaar voor dit park van belang is. In de aanvraag, afstemming van ontwikkelingen en dergelijke kunnen 

de parken veel aan elkaar hebben. 

Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij NLDelta en Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit ligt met 

name in de uitdagingen in Nederland in de naar nieuwe Nationale Parken en minder op de 

strategische gebiedsontwikkeling.  

De Vestingsdriehoek is met slot Loevestein druk met de Unesco aanvraag voor de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en voor 2021 is er door NLDelta  meer verbinding te vinden met het Hugo de Grootjaar en 

de vestingsdagen.  

In de  gemeente Altena is veel aandacht voor de ontwikkelingen in het Parkschap en is men 

zoekende op welke manier de gemeente goed in verbinding kan staan met NLDelta.  

Dit geldt ook voor de gemeente Drimmelen. Een groot oppervlakte van de gemeente strekt zich uit 

in de Biesbosch maar voor veel inwoners van Drimmelen is het niet zo eenvoudig om daarvan 

gebruik te maken. 

Het Parkschap wil deze zomer de toekomstvisie voor Nationaal Park de Biesbosch afronden. Hierin 

speelt de samenwerking met NLDelta ook een belangrijke rol. Het parkschap investeert met de inzet 

van mensen in NLDelta en ziet voor de komende jaren een paar pittige vraagstukken voor zich liggen,  

met name de beeldvorming over de transitie naar een NP nieuwe stijl. Dit zal later in de vergadering 

ook nog aan de orde komen.. Voor de Biesbosch is het van groot belang dat betrokkenheid, 

identiteit, communicatiestrategie en meer invulling in de gezamenlijke boodschap en doelen 

voldoende invulling krijgen. We moeten samen voorkomen (en deels repareren) dat de omgeving het 

gevoel krijgt dat de ontwikkelingen nadelig ipv positief zijn voor het gebied en  alles wat in het gebied 

is opgebouwd. Dit geldt voor inwoners, raadsleden, bedrijven etc..  

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity


Voor IVN is het vandaag de eerste keer dat ze bij de NLDeltafel betrokken zijn. Ook IVN is betrokken 

bij van Gogh en Hollandse Duinen. Met name vanuit communicatie en educatie, maar ook bij het 

opbouwen van een netwerk en de verbinding tussen mensen en natuur. Daarover geeft.  IVN in een 

volgend overleg graag een toelichting. 

De Waterdriehoek is druk bezig met de formulering van een nieuw programma voor de komende 

drie jaren. Of de landschapstafels en dus ook Waterdriehoek op dezelfde wijze doorgaan hangt af 

van het (nog te vormen) college van provincie Zuid-Holland, maar de samenwerkende partners 

(Dordrecht, Kinderdijk en Parkschap Nationaal Park de Biesbosch) willen de samenwerking in elk 

geval continueren de komende jaren.  

De provincie Zuid Holland zit nog volop in het proces naar een nieuw bestuur en bestuursakkoord. 

Han Weber heeft zijn portefeuille neergelegd en Rik Jansen (die de Nationale Parken nu in zijn 

portefeuille heeft) zal binnenkort zitting nemen in de eerste kamer.  

Anneklaar zal  voor Natuurmonumenten op zoek te gaan naar een andere vertegenwoordiger aan  

de NLDeltafel (en stuurgroep). Haar man is voorgedragen voor de functie van gedeputeerde voor de 

provincie van Noord Brabant voor de portefeuille natuur. Om de schijn van belangenverstrengeling 

te voorkomen is het niet verstandig allebei een rol te hebben aan deze regietafel. 

 

3. Programma- en werkplan NLDelta 

Algemeen 

Verzoek om meer duidelijkheid te geven in de rolverdeling tussen de NLDeltafel en stuurgroep en 

wat dat betekent voor de behandeling van de stukken. 

- De stuurgroep heeft een controlerende rol op het programmabureau waar het de inzet van 

mensen en middelen betreft. Ze vergadert twee keer per jaar en focust zich op welke 

faciliteiten en inzet nodig zijn om de doelen zoals beschreven in het programmaplan te 

realiseren.  

- Aan de NLDeltafel worden de inhoudelijke zaken, zoals werkzaamheden, samenwerking, 

ambassadeurschap en dergelijk, besproken. Voor deze vergadering is dat  het 

programmaplan (inclusief werkplan en begroting). Dit wordt aan de NLDeltafel besproken en 

goedgekeurd.  

 

Strategische aanpak 

Voor het werkplan wordt meer aandacht gevraagd voor  de lobby vanuit NLDelta. Denk daarbij aan 

de betrokkenheid van het netwerk en framework op de belangrijkste uitdagingen. Maar ook de lobby 

richting overheid en kansen die zich voordoen op landelijk en Europees gebied. Voor de NLDeltafel 

en ihkv draagvlak wordt  specifiek de betrokkenheid van RWS en de Waterschappen naar voren 

gebracht. Ook  de structurele financiering na 2020 blijft een punt van aandacht.  

In het plan staan twee programmalijnen beschreven. Staatsbosbeheer ziet graag  meer aandacht en 

focus voor de programmalijn ‘aanvragen status nationaal park‘.Het is een enorme opgaaf om 

iedereen mee te nemen in de totstandkoming van een nieuw nationaal park dat vraagt een strak 

proces en strategische communicatie. Daarbij speelt tevens de discussie over de begrenzing 

In het programmaplan/werkplan zijn deze aspecten al wel benoemd, maar er mist nog een 

procesbeschrijving waarbij draagvlak, rolverdeling provincies en gemeenten meer naar voren komt. 

Ook de strategische communicatie opgaaf (m.n. in de Biesbosch) om het belang en de voordelen (en 

doelen) van de verandering sneller een beter voor het voetlicht te brengen wordt gemist. 



Het klopt dat de procesbeschrijving (m.b.t. draagvlak, strategische communicatie, meerwaarde van 

een NP en rolverdeling) nodig is en op dit moment nog ontbreekt. Hier zal het programmabureau de 

komende maanden invulling aan geven.  

 

Inhoudelijke focus 

Er ontstaat een korte discussie of de beide programmalijnen die in het programmaplan zijn benoemd 

(NP worden en gebiedsontwikkeling) gelijkwaardig zijn, of dat het zwaartepunt meer bij het proces 

van een NP worden zou moeten liggen. Het belang van beide lijnen is voor de afzonderlijke partijen 

logischer wijs verschillend. De conclusie is dat beide lijnen elkaar kunnen en moeten versterken en 

daarom beide belangrijk zijn  

 

Ambassadeurschap en draagvlak 

Aan de NLDeltafel worden zorgen rondom draagvlak en betrokkenheid besproken. 

In het gebied van de Biesbosch ‘heeft’ men nog niets met NLDelta en leeft de angst dat de Biesbosch 

als ‘merk’ verdwijnt. Dat is zeker niet de bedoeling (Biesbosch blijft als merk zeker bestaan) maar zo 

wordt dat nog niet gevoeld/begrepen. 

Ook rond de internationale campagne leven misverstanden. Men is bang overspoeld te worden door 

toeristen. De campagne is goed ingericht, op een specifieke doelgroep en met het juiste doel voor 

ogen. De boodschap rondom de campagne wordt echter nog onvoldoende gehoordt. Het 

programmateam zal het proces rond draagvlak, strategische communicatie, meerwaarde van 

Nationaal Park-zijn uitwerken (ikv de doorontwikkeling van het werkplan). 

Hier ligt echter ook een rol voor de individuele deelnemers aan de NLDeltafel. Een ieder is immers 

ook ambassadeur van NLDelta. Deze rol wordt door diverse leden al met verve ingevuld blijkt uit de 

bespreking 

 

Tekstuele aanpassingen 

1. "beleefbare groen blauwe oase" in de missie &visie 

2. Erfgoedtafels bij de NLDelta-partners toevoegen. 

 

Begroting 

Staat er een fout bij de kosten Realisatie onderwaterbos en hetzelfde project in het werkplan? 

- In het overleg aangegeven dat de juiste investering voor 2019 in het werkplan staat. In de 

begroting is ook het bedrag voor realisatie inzichtelijk gemaakt.  

- Verzoek correctie op de uren en toezeggingen ipv alleen kosten en dekking inzichtelijk maken 

(de investeringen van de partners w.o. Parkschap, NM en Dordrecht). 

 

Besluiten NLDeltafel 6 juni 2019 

 Met de bovenstaande opmerkingen en acties (zoals vastgelegd in de notulen NLDeltafel 6 

juni 2019) wordt het programmaplan, inclusief werkplan 2019 en begroting 2019 vastgesteld.  

 Verslag NLDeltafel 20 februari 2019 wordt vastgesteld. 

 

4 en 5. Projecten en agenda NLDeltafel 

 De gedrukte versie masterplan veerverbindingen wordt inclusief een overzicht notitie 

uitgedeeld.  



 De vacature programmamanager Herdenking St. Elisabethsvloed is online. Verzoek deze in 

de verschillende netwerken te delen.  

 Meerwaarde van de I-campagne is nog een keer toegelicht. De inzet lijkt op het eerste oog 

een campagne om het gebied internationaal (Vlaanderen/Duitsland/Italië) op de kaart te 

zetten. De toelichting is om niet alleen de aandacht te vestigen op de campagne zelf maar 

juist de enorme spin off die je creëert door de persreis als eerste in NLDelta te doen, de kick 

off met bestuurders uit heel Nederland hier te doen en de inspanningen in het netwerk om 

de belevingen die ontwikkeld worden om de doelgroep en de verwachtingen te voldoen 

verder door te ontwikkelen.  

 De netwerken worden voor de volgende NLDeltafel uitgenodigd agendapunten aan te 

dragen. Het zou mooi zijn als de NLDeltafel meer van ons allemaal wordt en minder alleen de 

formele zaken voor het programmabureau.  

ACTIE 

Landschapstafel Haringvliet en IVN willen graag in de volgende NLDeltafel ruimte op de agenda.  

 

6. Rondvraag 

Graag agenderen wat de consequenties van de provinciale verkiezingen voor NLDelta zijn. Waar 

liggen kansen, bedreigingen en hoe gaan we daar gezamenlijk mee aan de slag. Wellicht is dan ook 

meer duidelijk over de ambitie van LNV bij NLDelta /en Nationale parken nieuwe stijl.  

 


