
 

 

 

 

NOTULEN NLDELTAFEL 14 NOV 2019 

Deelnemers:  
Ignace Schops   Voorzitter NLDeltafel 
Daan Markwat   Voorzitter Landschapstafel Haringvliet en Erfgoedtafel Goeree 
Ingrid Koenraats  namens de Bestuurscie. Parkschap NP De Biesbosch  
Thomas Zwiers  Vertegenwoordiger van de samenwerkingscoalitie Waterpoort  
Erik van Herk    Prov. Noord Brabant, namens Rik Grashoff  
Berend Potjer   Prov. Zuid Holland 
Sandra den Adel Staatsbosbeheer 
Ralf Joosse   Natuurmonumenten 
Daphne Teeling  IVN 
Marius Brants  Wereld Natuur Fonds 
Lieke Schuitmaker Namens de Brabantse Gemeenten rond de Biesbosch 
Roland van Vugt  Namens de Vestingdriehoek 
Paul Boogaard  Namens de groene cirkel Hoeksche Waard 
Aart-Jan Spoon  Namens het wethoudersoverleg samenwerking Voorne-Putten 
 

Agendaleden    
Cees van der Vlist Directeur Kinderdijk 

Ed Dumrese  Directeur Slot Loevestein 
Peter van Beek   Directeur Biesbosch museum en Biesbosch museum eiland 

Bregje Poelman  RWB (Regio West Brabant) 
Arjan Snel   Staatsbosbeheer 

 
Namens het programmabureau NLDelta: Patty Kanselaar(verslag), Edith van Dam, Bertus van der Vegt en 

Stella van Uffelen  

 
 
Afwezig: 
Piet Sleeking  Voorzitter uitvoeringscoalitie Waterdriehoek 
Marco Stam  Gemeente Dordrecht en penvoerder van NLDelta 

 

1. Opening  

Welkom bij  de achtste NLDeltafel. We zijn te gast in Ouddorp bij De Houten Kaap, een 

horeca/vakantiepark/theater. Op deze plek komen jaarlijks duizenden badgasten die van de 

stranden en de natuur genieten. Ze staan in verbinding met het achterland en het Haringvliet 

door de vele fiets- en wandelvoorzieningen. Recent is de omgeving van deze locatie helemaal 

vernieuwd door Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten.  

 

De afstemming en coördinatie van de gebiedsontwikkeling van NLDelta vindt plaats aan de 

NLDeltafel. Daarin zijn vertegenwoordigers van de regionetwerken (landschapstafels en 

streeknetwerken) evenals de zes partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, 

vertegenwoordigd. De NLDeltafel heeft een open karakter, vertegenwoordigers van ‘nieuwe’ 

relevante (regio)netwerken of organisaties zijn welkom, evenals vertegenwoordigers van het Rijk 

(LNV, RWS). 

 

Nieuw aan de NLDeltafel zijn de vertegenwoordiger van de Groene Cirkel Hoeksche Waard, Paul 

Boogaard, en de vertegenwoordiger van de gezamenlijke wethouders van Voorne Putten, Aart 

Jan Spoon. Hiermee is de vertegenwoordiging van de noordkant van het Haringvliet verbreed 

naar Nissewaard en met de verbinding van de Groene Cirkels is de thematiek vanuit landsbouw 

en platteland aangesloten.  



 

 

Nieuw aan tafel is ook de vertegenwoordiging van Natuurmonumenten door Ralf Joosse en 

vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer door Sandra den Adel.  

 

Op verzoek van het programmabureau, neemt voorzitter Ignace Schop de leden mee in zijn visie 

op de waarde van natuur en van een nationaal park in het bijzonder. De powerpoint van deze 

presentatie is te bekijken via www.nldelta.nl/partners .  

 

2. Presentatie Daan Markwat, voorzitter landschapstafel Haringvliet.  

 

Het succes van de landschapstafel Haringvliet ligt in het feit dat het een platform is waar diverse 

ambities samenkomen. Door gezamenlijk ambities te realiseren wordt het geheel meer dan de 

som de delen. Daan Markwat houdt een pleidooi om met elkaar door te gaan als landschapstafel 

en dus ook als NLDeltafel. Gezamenlijk komen we namelijk tot een nationaal park van 

wereldklasse van nog mooiere, robuustere natuur van aaneengesloten gebieden.  

De sheets van de presentatie van Daan Markwat zijn te bekijken via www.nldelta.nl/partners .  

 

3. Strategische kaart NLDelta 

 

Marco Vermeulen van Studio Vermeulen geeft een presentatie over NLDelta aan de hand van 

een aantal kaarten. Hij schetst het belang van de Nederlandse Delta in relatie tot de directe 

omgeving en in Europees verband. Hij schetst welk gebied een ‘logische’ landschappelijke 

eenheid vormt om, als Nederlandse Delta af te bakenen. Vervolgens presenteert hij een aantal 

kaarten waarin de ambities natuur, beleefbaarheid en bereikbaarheid uit het ambitieboek een 

ruimtelijke vertaling hebben gekregen. Deze vertaling hebben de partners gezamenlijk gemaakt.  

Naar aanleiding van de presentatie volgt een discussie over een aantal onderwerpen: 

 De dagbestemmingen / hoofdstukken van NLDelta worden herkend, maar Ralph Joosse 

vraagt zich af of het Rotterdams Havengebied als hoofdstuk ook in een nationaal park 

thuishoort. Het havengebied bij NLDelta betrekken is vanuit beleving geredeneerd 

logisch, maar het introduceert ook problemen. 

 Tussen de verschillende dagbestemmingen (de blokken op de kaart) lijken barrières te 

liggen. Ralph Joosse ziet in het slechten van deze barrières een uitdaging voor NLDelta. 

Volgens Daan Markwat moet NLDelta stimuleren dat geïnvesteerd wordt in de verbinding 

tussen de dagbestemmingen èn in de kwaliteit van de verschillende dagbestemmingen 

(en daarmee in diversiteit).  

 Roland Vugt voelt spanning tussen de ambities ‘biodiversiteit en natuur versterken’ en 

‘toeristisch potentieel benutten’. Hij vraagt zich af hoe ver de ambities van NLDelta gaan 

wat betreft toerisme, wordt ingezet op toeristen uit China of op regionale bezoekers?  

Volgens Daan Markwat moet toerisme passen bij de schaal van de bestemming en biedt 

NLDelta juist de mogelijkheid daar op in te zetten (door te investeren in diversiteit en 

verbinding).  

Paul Boogaard geeft aan dat in de Hoeksche Waard het verdienmodel (toeristen 

bezoeken natuur) voor de regio van groot belang is. Toerisme zorgt daarmee voor 

draagvlak voor beschermen en ontwikkelen van natuur.  

Daphne Teeling geeft aan dat NLDelta zou moeten inzetten op wederkerigheid: natuur 

benutten voor toerisme is in principe prima zolang de natuur daar ook van profiteert 

(ecosysteemdiensten) 

 Berend Potjer ziet hier een directe link met bereikbaarheid en infrastructuur. Door 

enkele gebieden beter bereikbaar te maken dan andere kan de spreiding van toeristen 
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‘gestuurd’ worden. De ambitie ‘bereikbaarheid over het water’ verbeteren moet goed 

afgestemd worden op de draagkracht van kwetsbare natuur.  

 

Op verzoek van Ignace Schops licht Edith van Dam toe wat het vervolg is op deze discussie en hoe 

de kaarten van NLDelta worden afgerond. Edith ligt toe dat de kaarten een gezamenlijk 

referentiekader bieden, en bedoeld zijn als “praatplaat" om met elkaar keuzes te maken en de 

ambities verder vorm te geven. Gezien de gevoerde discussie blijkt de kaart aan dit doel te 

voldoen. De kaart zal worden aangepast met enkele correcties en daarna ingebracht worden op 

het partneroverleg. Op basis van de gevoerde discussie zal het programmateam een beslisnotitie 

voorbereiden voor de volgende NLDeltafel (5 februari 2020). 

 

De powerpoint presentatie van Marco Vermeulen en de strategische kaart zijn te bekijken via 

www.nldelta.nl/partners . 

 

4. Plan van aanpak Status Nationaal Park 

 

Voor het aanvragen van de status nationaal park voor NLDelta op basis van de nieuwe standaard 

bij het Ministerie van LNV is een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om eind 2020 de status 

nationaal park voor NLDelta aan te vragen bij de minister van LNV zodat Nationaal Park NLDelta 

begin 2021 officieel deze status wordt toegekend door het Rijk. Om deze planning te kunnen 

halen moet medio 2020 de concept statusaanvraag gereed zijn. Het programmateam draagt zorg 

voor het opstellen van de concept statusaanvraag en de ambtelijke consultatie daarover. De 

tweede helft van 2020 wordt benut voor besluitvorming over de statusaanvraag door de 

NLDeltafel en voor bestuurlijke consultatie van alle betrokken partijen. De provincies (die de 

statusaanvraag indienen bij de minister) trekken deze  bestuurlijke consultatie.  

De NLDeltafel kan zich vinden in deze rolverdeling en planning en stemt in met het concept plan 

van aanpak.  

Het 'plan van aanpak aanvraag status nationaal park' is te downloaden via 

www.nldelta.nl/partners. Het werkkader met de criteria voor nationaal park nieuwe stijl is hier  in 

te zien.  

 

5. Presentatie Themajaar 2021 

 

Programmamanager themajaar 2021 Richard Stomp presenteert de ideeën die er op dit moment 

zijn voor de viering van 600 jaar St. Elisabethsvloed en de eerste contouren van een programma. 

De ambitie is vooralsnog om met het programma internationaal bekendheid te bereiken. De 

concrete initiatieven zijn vooral regionaal en nationaal gericht en bieden te weinig allure voor 

internationale exposure. Richard heeft twee vragen aan de leden van de NLDeltafel: 

- Wie ziet kans om iets te doen met de ontwikkelde concepten? 

- Op welke manier kunnen ideeën gefinancierd worden? 

 

6. Afronding 

De presentatie van IVN schuift door naar de volgende NLDeltafel. 

Ignace Schops noemt het project van Li An Phoa van 'drinkable rivers' om met een netwerk van 

Burgemeesters van de Maas een concept te creëren rondom de vraag: Hoe belangrijk is water 

voor jouw regio? In mei volgend jaar vindt een bijeenkomst plaats in Namen, België en 

burgemeesters uit de NLDeta regio worden uitgenodigd aan te sluiten. 

De volgende NLDeltafel vindt plaats op woensdag 5 februari 2020.  
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