
 

 

 

Beslisnotitie: 002 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: Betekenis begrenzing NLDelta voor de statusaanvraag  

Gevraagd aan de NLDeltafel: in te stemmen met het onder E geformuleerde voorstel. 

 

A. Relatie met volgende ambities uit ambitieboek 

 

1. Versterken robuuste natuur 

2. Beleefbaarheid 

3. Bereikbaarheid en verbindingen 

6. Duurzame invloed op lokale economie 

 

B. Aanleiding 
Voor de aanvraag van de status van Nationaal Park voor NLDelta is een begrenzing van het 

NLDeltagebied nodig omdat het ministerie van LNV bij de beoordeling van de statusaanvraag een 

heldere aanduiding wil hebben van het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft.  

Voordat het programmateam één of meerdere voorstel(len) voor de ligging van de grens kan 

uitwerken is het belangrijk dat er een gezamenlijk en bestuurlijk gedragen beeld is van de betekenis 

die deze begrenzing heeft. Of beter: welke betekenis de betrokken partijen zèlf aan de grens in de 

statusaanvraag willen geven. 

C. Wat is er tot nu toe besloten/wat is het uitgangspunt? 
In Nederland gaat er van de aanwijzing tot Nationaal Park geen beschermende werking uit / er zijn 

geen planologische beperkingen aan gekoppeld. Dat is bij de bestaande Nationale Parken overbodig, 

omdat deze gebieden vrijwel geheel de bescherming genieten van de Natura 2000 wetgeving (en 

waar dat niet het geval is van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Binnen de Nationale Parken Nieuwe 

Stijl zullen echter ook gebieden vallen die niet als N2000 of NNN-gebied zijn begrensd. Alleen de 

(eventuele) aanwijzing tot Nationaal Park zal voor deze gebieden geen extra planologische 

beperkingen opleveren. Echter, als ze dat willen kunnen deelnemende overheden en 

terreinbeheerders aan NLDelta hun eigen ruimtelijke instrumentarium (bv bestemmingsplannen, 

verordeningen) inzetten t.b.v. van landschappelijke bescherming, recreatieve zonering etc. NB: dat is 

niet nieuw, buiten de beschermde natuurgebieden zijn er al beschermde landschappen, 

grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden, beschermde stadsgezichten etc. 

 

D. Afweging 
De vraag of het NP NLDelta planologische consequenties zou moeten hebben of niet hangt samen 

met de verschillende ambities van het Nationaal park en de manier waarop men die wil bereiken. 

Voor marketing en educatie zijn planologische instrumenten overbodig.  

Gebiedsontwikkeling wordt gereguleerd door inzet van planologische instrumenten (structuurvisies, 

bestemmingsplannen etc…). In de huidige situatie worden deze al ingezet om doelen van het 



 

 

Nationaal Park te bereiken, zoals bescherming van natuurgebieden (door N2000 of NNN) , landschap, 

cultuurhistorie en recreatieve zonering. Indien gewenst kunnen deze door de deelnemende partijen 

nog beter op de doelstellingen van het Nationaal Park worden afgestemd. Daar kan een gezamenlijke 

visie of landschapsstrategie voor het Nationaal Park de basis voor vormen.  

E. Voorstel 
Af te spreken dat de begrenzing van NLDelta zoals die in de statusaanvraag wordt opgenomen geen 

planologische doorwerking heeft.  

Af te spreken dat bij de statusaanvraag met betrokken partijen (in elk geval gemeenten en 

provincies) een procesafspraak wordt gemaakt over eventuele toekomstige zonering binnen de 

begrenzing van het Nationaal Park. Een mogelijke invulling hiervan wordt hieronder beschreven. 

F. Vervolg  
Nadat de status is aangevraagd kan op basis van een gezamenlijke visie of landschapsstrategie door 

de deelnemende partijen gezamenlijk worden besloten wat er nodig is om de visie te realiseren en of 

een vorm van zonering daaraan kan bijdragen. Mocht dat het geval zijn dan spreken de betrokken 

gemeenten en provincies af dat ze deze zonering op elkaar afgestemd in hun ruimtelijk 

instrumentarium (verordeningen/bestemmingsplannen) vastleggen.  

 


