
 

 

 

Beslisnotitie: 003 t.b.v. NLDeltafel d.d. 5 februari 2020      

Ingebracht door: Edith van Dam (Provincie Zuid Holland)  n.a.v. NLDeltafel 16 november 

2019 

 

Datum: 29/01/2020 

 

Betreft: Wereldhaven onderdeel van NLDelta 
 

 

Gevraagd aan de NLDeltafel: in te stemmen met voorstel om de Tweede Maasvlakte, De 

Nieuwe Waterweg, De Nieuwe Maas en de stad Rotterdam niet (geheel) binnen de 

begrenzing van NLDelta op te nemen. 

 

A. Relatie met volgende ambities uit ambitieboek 

2. Beleefbaarheid 

 

B. Aanleiding 
In november 2019 is een aanzet voor een strategische kaart voor NLDelta gepresenteerd en 

besproken. Vanuit de invalshoek ‘beleving’ werd voorgesteld om met een zestal mogelijke 

dagbestemmingen (of hoofdstukken) voor NLDelta te werken. Elke dagbestemming bestaat uit een 

cluster van bezienswaardige bestemmingen die elk een eigen verhaal vertellen van NLDelta . Vanuit 

deze invalshoek werd het havengebied van Rotterdam, Nieuwe Waterweg en Maasvlakte als 

dagbestemming ‘Wereldhaven’ gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan werd aan de NLDeltafel de 

vraag gesteld of het wenselijk is om het havengebied aan tot NLDelta te rekenen of niet. 

C. Wat is er tot nu toe besloten/wat is het uitgangspunt? 

Tot nu toe zijn er geen besluiten genomen over de begrenzing van NLDelta. Wel hebben de 

initiatiefnemers van NLDelta in het bidbook / ambitieboek ‘Dit is onze Natuur’ een globale 

gebiedsaanduiding opgenomen. Het havengebied van Rotterdam en de Maasvlakte vallen daar niet 

onder. 

 

D. Afweging 

Vanuit het gezichtspunt beleving klopt het dat het havengebied een eigen en specifiek aan de Delta 

gekoppeld verhaal vertelt. De wereldhaven vormt zeker een cluster van bezienswaardige en 

indrukwekkende bestemmingen. Het is echter de vraag of de wereldhaven daarom ook onderdeel 

moet zijn van Nationaal Park NLDelta. Voor Nationaal Park NLDelta is immers een gezonde, robuuste 

natuur de basis / het vertrekpunt. Dit wringt op een aantal gebieden met activiteiten die in het 

havengebied plaatsvinden. Voor de beeldvorming over en de geloofwaardigheid van Nationaal Park 

NLDelta lijkt het niet verstandig om het havengebied tot NLDelta te rekenen. Dat wil niet zeggen dat 

op gebied van bestemmingen en marketing (maar ook natuurlijker inrichting en verbindingszones) 

een goede samenwerking met het havengebied wenselijk is. Op dit moment krijgt deze 

samenwerking al voorzichtig vorm in de samenwerking met het programma rivier als getijdenpark.  

 

 



 

 

E. Voorstel 

Er wordt voorgesteld om de Tweede Maasvlakte, De Nieuwe Waterweg, De Nieuwe Maas en de stad 

Rotterdam niet (geheel) binnen de begrenzing van NLDelta op te nemen.  

Verder wordt voorgesteld om bij het vormgeven van Nationaal Park NLDelta wel zoveel mogelijk de 

afstemming en samenwerking met Rotterdam en de haven te zoeken. NLDelta kan immers van groot 

belang zijn voor Rotterdam en de Rotterdamse haven, en viceversa.  

 

F. Vervolg  

Uitwerken waar de begrenzing van NLDelta voor de statusaanvraag komt te liggen. 

 


