
 

 

NOTITIE: AANPAK DISCUSSIEPUNTEN  

Het NLDelta partner overleg wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aanpak discussiepunten 

en deze voor te leggen aan de NLDeltafel van 5 februari 2020. 

AANLEIDING 

In het door de NLDeltafel goedgekeurde Programmaplan 2019-2021 staan de volgende drie doelen 

genoemd waar we ons als partners de komende 3 jaar voor gaan inzetten:   

1. Een bijdrage te leveren aan de ambities van NLDelta en daarmee een start te maken met 

regionale, strategische gebiedsontwikkeling;  

2. de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl voor het hele NLDelta gebied te verkrijgen; 

3. de mogelijkheden te onderzoeken om de samenwerking na 2021 te continueren en de 

voorwaarden waaronder, en door deze mogelijk te verbreden met (nieuwe) partners zoals 

het Rijk, en voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl NLDelta een passende organisatie in te 

richten; (eventueel) een (gebieds)fonds in te stellen ten behoeve van de (her)verdeling van 

middelen bestemd voor de realisatie van de ambities. 

Aan de NLDeltafel van 14 november 2019 bleek behoefte om op een effectieve manier inhoudelijke 

discussies te kunnen voeren over eventuele verschillen van inzichten tussen de partners ten aanzien 

van de invulling van bovenstaande doelen. Hierbij een voorzet voor deze aanpak. 

UITGANGSPUNTEN 

Voor een effectieve discussie is het belangrijk om te starten met een gedeelde basis waarbij 

voortgebouwd wordt op reeds gemaakte afspraken. Hieronder worden de belangrijkste 

componenten van onze gedeelde basis aangegeven.  

In het programmaplan NLDelta 2019-2021 staat vermeld dat we als NLDelta partners integraal 

samen gaan werken aan de onderstaande twee programmalijnen:    

1. Strategische gebiedsontwikkeling: het realiseren van de zes ambities uit het ambitieboek 

NLDelta “Dit is onze Natuur” 

2. Nationaal Park NL Delta worden: Nationaal Park Nieuwe Stijl, van (inter)nationale allure en 

gedragen door en voor het gebied 

Ook staat in het programmaplan onze gedeelde missie en visie vermeldt.  Deze luidt:  

NLDelta bestaat uit aaneengeschakelde, robuuste natuurgebieden en rijk cultureel erfgoed. Onze 

visie is, dat de unieke getijdennatuur in combinatie met het omliggende landschap en de regionale 

cultuurhistorie als een beleefbare groen-blauwe oase floreert tussen de stedelijke gebieden van de 

Randstad, Noord-Brabant en Zeeland. De natuur staat centraal en vormt de basis voor een sterke 

integrale aanpak voor sterke, duurzame economische ontwikkeling. Die samenhang tussen mens, 

natuur en economie is wat NLDelta zo bijzonder maakt. 

Vanuit deze visie werken we aan onze missie:  



 

 

 Beschermen en ontwikkelen van de unieke getijdennatuur in de Delta met zoet-zout-

overgangen, het bijzondere  landschap en het culturele erfgoed dat in deze Delta de 

geschiedenis van Nederland vertelt; 

 Vergroten van het bewustzijn hiervan (trots zijn op) bij bewoners, ondernemers, organisaties 

en overheden in dit gebied; 

 Van NLDelta een Nationaal Park Nieuwe Stijl maken, omdat dit bijdraagt aan zowel de 

bescherming en ontwikkeling van het gebied als aan het vergroten van bewustwording en 

trots als aan versterking van de regionale economie. 

Deze visie is verder uitgewerkt in de zes ambities van NLDelta zoals verwoord in het ambitieboek 

“Dit is onze natuur”. In het kort zijn de zes ambities: 

1. Versterken robuuste natuur 

2. Beleefbare iconen 

3. Bereikbaarheid en verbindingen 

4. (Inter)nationaal sterk merk 

5. Betrokkenheid 

6. Duurzame invloed op lokale economie 

Daarnaast is er samen met de NLDeltapartners een strategische kaart ontwikkeld. Deze strategisch 

kaart is een werkdocument en vormt de onderlegger voor discussies over strategische 

gebiedsontwikkelingen. Daarbij geldt dat er gewerkt wordt aan een gezonde robuuste natuur als 

basis voor de ontwikkelingen en dat de gewenste ontwikkelingen kwaliteit toevoegen aan het 

gebied.  

AGENDERING DISCUSSIEPUNTEN 

Partners van NLDelta kunnen discussiepunten aanleveren. 

De discussiepunten worden in het NLDelta partner overleg besproken. Om te zorgen dat het 

discussiepunt op de agenda komt moet de inbrenger het programmabureau uiterlijk 2 weken voor 

het betreffende NLDelta partner overleg hierover informeren.  

Zodat iedereen over dezelfde basis informatie beschikt wordt door inbrenger in afstemming met het 

programmabureau een notitie opgesteld. De notitie maakt helder waar we het over gaan hebben en 

vormt zo de basis voor de discussie. De notitie wordt voorafgaand aan het NLDelta partner overleg 

aan de deelnemers gestuurd. Voor de notitie wordt bijgevoegd format gebruikt.  

De notitie wordt naar aanleiding van de discussie in het NLDelta partner overleg aangepast waardoor 

helder wordt wat we met het discussiepunt willen. Tevens wordt dan besloten of de notitie ook 

ingebracht dient te worden aan de bestuurlijke NLDeltafel.  

  



 

 

 

Beslisnotitie:      

Ingebracht door: Programmabureau NLDelta   Datum:  22 januari 2020 

Betreft: Discussiepunten NLDeltafel van 14 november 2019 

1. Wat betekent de strategische kaart voor de keuzes m.b.t. de begrenzing. Zijn er ideeën of 

begrenzing wordt bepaald door het water? Of worden ook gebieden binnendijks 

meegenomen? Hoe gaan we om met de witte vlekken en belemmeringen van de strategische 

kaart. 

2. Staat de beleving van de bezoeker centraal of is er een andere keuze denkbaar als we 

vaststellen of de haven van Rotterdam onderdeel uitmaakt van het Nationaal Park NLDelta? 

3. Welke bescherming status en richtlijnen brengt een status nationaal park met zich mee? In 

hoeverre zet een NP economische ontwikkelingen op slot (vb. stikstofdossier)  

4. Verdienmodel: hoe zorgen we dat er door het gebied wordt terug geïnvesteerd in natuur? 

 

[Leeglaten bij invullen notitie. Hier komt het besluit dat aan het NLDelta partner overleg 

genomen wordt] 

A. Zorg: [kernachtig formuleren wat de zorg is bij het betreffende discussiepunt/waar 

moeten we het over hebben] 

 

B. Relatie met volgende ambities uit ambitieboek: [aangeven welke ambities het 

discussiepunt raakt: De 6 ambities uit het ambitieboek “dit is onze natuur” zijn: 1. 

Versterken robuuste natuur, 2. Beleefbaarheid, 3. Bereikbaarheid en verbindingen, 4. 

Bekendheid, 5. Ambassadeurschap, 6. Duurzame invloed op lokale economie] 

 

C. Gevraagd besluit: [een eerste voorzet voor het besluit voor NLDelta partner overleg]  

 

D. Fact & Figures: [onderbouwende informatie dat nodig is om een goed besluit te nemen]  

 

E. Afwegingskader: [korte uitleg van het probleem en beschrijving van de afwegingen om te 

komen tot een oplossing] 

 

F. Actie/afspraak: [beschrijving van de te nemen actie] 

 

G. Consequenties: [korte beschrijving van eventuele consequenties van de te nemen 

actie/afspraak] 

 

 

 



 

 

 


