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Agenda NLDelta partner-overleg 'Samenwerken in NLDelta" 
 
Datum: 22 januari 2020  9.30-14.00 uur met een lunch ertussenin 

Locatie: Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300 in Dordrecht 

Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf Dordrecht centraal station. Er zijn ook OV fietsen. 
 
Deelnemers: 

 Jorick de Kreij, namens de Vestingdriehoek   
 Rob Berkers,  namens de Landschapstafel Waterdriehoek              
 Stefan Vreugdenhil en Karen de Groot, namens de Landschapstafel Haringvliet  
 Sandra Versteegen, namens de Brabantse Biesbosch gemeenten                       
 Kim van den Berg – van Amersfoort en Hans Leermakers, namens de samenwerkingscoalitie 

Waterpoort                                                           
 Lisa de Groot,  namens de Coalitie Getijden Natuur Rotterdam 
 Daphne Teerling en Noëlle Verhage, namens IVN regio Zuid West en regio Zuid  
 Lisette de Ruijter,  namens het wethoudersoverleg Voorne Putten  
 Ellen Kelder, namens het programma Groenblauwe Stad van de gemeente Dordrecht    
 Edith van Dam, Han Clement, Patty Kanselaar, Stella van Uffelen, Marius Brants en Arjan van 

der Zee (verslag), namens het programmabureau NLDelta. 
 
Deze keer afwezig: 

 Annemarie de Stigter, namens de Vestingdriehoek   
 Annemieke van Zwieten, namens de Brabantse Biesbosch gemeenten                       
 Ingrid Koenraats, namens Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
 Patty van der Kleij, namens de Erfgoedtafel Goeree  
 Karin Wassink, namens de erfgoedtafel Waterdriehoek  
 Diana Vermeulen, namens de erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie  

 
Agendalid 

 Nick van Barneveld van Rijkswaterstaat   
 
 
Beste NLDelta-partners, 
 
In de NLDeltafel van 14 november 2019 nam onze voorzitter Ignace Schops de leden mee in zijn 
presentatie over de uitdagingen en het belang van ons Nationale Park. Daarnaast hebben we samen 
met Studio Vermeulen de –NLDeltafel-leden meegenomen in de ontwikkeling van de strategische 
kaart, het themajaar 600 jaar St. Elisabethsvloed, de Landschapststafel Haringvliet en natuurlijk onze 
samenwerking in het partnernetwerk. 
 
De volgende NLDeltafel vindt plaats op 5 februari 2020 en we zullen in ons partneroverleg hiervoor 
met elkaar een aantal onderwerpen voorbereiden. Daarnaast gaan we naar onze jaarplanning kijken 
en de gewenste focus en jullie verwachtingen voor 2020 bespreken. 
Ook deze bijeenkomst  heeft weer een volle agenda. Het verslag van de vorige partnerbijeenkomst, 
die van de laatste NLDeltafel en de Powerpoint-presentatie van onze voorzitter vind je op 
https://www.nldelta.nl/partners/verslagen-kalender/ . De agenda voor deze partnerbijeenkomst 
vind je onder deze uitnodiging. 

 

 

https://www.nldelta.nl/partners/verslagen-kalender/
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Agenda, 22 januari 2020 
 
09:30 uur:  Welkom  
  Check in. Hoe zit iedereen aan tafel en zijn er aanvullingen op de agenda? 
 
09:45 uur: Stand van zaken en uitdagingen van 2020  (Stella) 

Presentatie over lopende zaken, kansen en vooruitblik voor 2020 en 2021. Wat 
kunnen we van elkaar verwachten dit jaar? Waar ligt de focus en wie zijn daarbij 
betrokken? 

 
10:00  Strategische kaart (Edith) 

Studio Marco Vermeulen zal naar verwachting aanstaande dinsdag of woensdag de 
definitieve versie beschikbaar stellen. We zullen die dan zo snel mogelijk online 
zetten en jullie daarover informeren.    

 
10:15 uur: NLDeltafel (Marius, Patty) 

In de NLDeltafel van 14 november jl. ontstond mede door de presentatie van de 
strategische kaart een discussie rondom toerisme en de plekken waar we bezoekers 
wel en niet willen hebben. We hebben een format ontwikkelt om discussiepunten te 
verzamelen en te verwoorden naar een beslisnotitie voor de NLDeltafel. De 
conclusies in de NLDeltafel aan de hand van deze beslisnotitie geeft ons richting in 
het verder uitwerken van plannen.  
Het gaat om één van de aandachtspunten die in het partneroverleg ook al eerder aan 
de orde is gekomen:  het vraagstuk over de balans tussen natuur en erfgoed en de 
toename van bezoekers en toerisme.  Voor dit vraagstuk hebben we daarom een 
aanzet gemaakt in bijgaande concept beslisnotitie. Met jullie willen we graag: 
1.  jullie input op het format en de procesafspraken daarin 
2. de voorliggende beslisnotitie voor de NLDeltafel van 5 feb bespreken 
3. vraagstukken voor de volgende NLDeltafel aanvullen en ophalen. 
 
 

11:00 uur Pauze  
 
11:15 uur: Hoe gaan we samen de uitvoering en ambities realiseren? (Stefan) 

De Landschapstafel Haringvliet en ook andere netwerken zijn zoekende naar de 
manier waarop we meer continuïteit voor de financiering van onze programma's 
kunnen realiseren. Dit vraagstuk is urgenter dan ooit, omdat het nog steeds 
onduidelijk is hoe de landschapstafels door kunnen. We hebben eerder gesproken 
over een gebiedsfonds en de mogelijkheden van grote (Europese) subsidies.  
We willen graag verkennen of deze vragen breder spelen en of we samen een 
verkenning kunnen organiseren naar een duurzame oplossing. 

 
11.30 uur Terugkoppeling van projecten en uitvoering 

1. Voorstel voor de NLDeltafel over de betrokkenheid van jongeren (notitie) 
2. Terugkoppeling netwerkbijeenkomst DDCP en het belang van de ontwikkeling 

van de beleefconcepten(notitie) 
3. Onderwaterbos (mondeling Miranda) 
4. Samenwerking en de aanbesteding Expeditie Haringvliet  

 
12.00 uur Lunch   (als je niet mee eet willen we het graag weten i.v.m. de catering) 
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12:30 uur Menukaart/praatplaat NLDelta (Wim Ruis en Noëlle Verhage) 

IVN gaat een menukaart/praatplaat maken over NLDelta. Deze kan straks door ons 
allemaal gebruikt worden om partijen/stakeholders in de netwerken over NLDelta te 
vertellen. Om een goed product te kunnen maken dat jullie graag gebruiken heeft 
IVN jullie input nodig.  

 


