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Criterium 10 governance vanuit de statusaanvraag
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Als leidraad geldt:

Criterium 10
Het bestuur draagt er zorg voor dat de bescherming, het beheer en de (sociaaleconomische) ontwikkeling van het gebied in samenhang plaatsvindt. Het bestuur draagt 
tevens zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het gebiedseigen merk. Het bestuur van het nationaal park opereert slagvaardig en daadkrachtig en beschikt over 
legitimiteit en mandaat.

Toelichting
Het is van belang dat dit bestuur breed draagvlak heeft en dat zij betrokken partijen laat participeren in de processen en planvorming rond het nationaal park. In die 
projecten, waar zij zelf de regie kan nemen, zal zij met mandaat en daadkrachtig sturen op haar ambities. In onderdelen van de ambitie waar één of meer van de 
deelnemende partijen het voortouw hebben, is een effectieve vorm van beïnvloeding of netwerksturing noodzakelijk. Dit vanuit het gegeven dat in elk gebied reeds op 
diverse plaatsen en op diverse niveaus andere partijen verantwoordelijkheid hebben, actief zijn of invloed hebben.

Aanbevelingen voor een slagvaardige en daadkrachtige governance-structuur zijn:
• De financiering is duurzaam geregeld.
• Het bestuur heeft aantoonbaar draagvlak van betrokkenen in het gebied, heeft legitimiteit en de inbreng en participatie van stakeholders is georganiseerd.
• Het bestuur heeft mandaat om de ambities te realiseren.

UITVOERING -> OPHALEN & LANGS CRITERIUM LEGGEN
TOEPASSING -> PASSEND BIJ DE PRAKTIJK VAN NLDELTA 



Planning governance & duurzame financiering
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Eind maart  Eerste beeldvorming en 4 concept scenario’s governance-model.

15 april Werksessie met programmabureau & partners input voor toetsingskader en governance.

20 april Partneroverleg vaststellen toetsingskader governance-model

13 mei Partneroverleg van 4 naar 2 governance-modellen om verder uit te werken. 

20 mei Presentatie NLDeltafel proces governance-model.

3 juni Stuurgroep governance-model.

Half juni Brede bijeenkomst verhaallijn NLDelta / Governance

Juni / juli Governance model in statusaanvraag inpassen en financiering uitwerken.

16 september Stuurgroep governance-model & financiering. 

2de helft 2020  Passende ‘overeenkomst’ opstellen, besluiten en ondertekenen.



Wat hebben we tot nu toe gedaan?
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• 4 modellen besproken met de partners.
• Bilaterale en netwerkoverleggen  tussentijdse toetsing  participatietraject.
• Toetsingskader 4 modellen ingevuld.
• Juridische onderbouwing verder uitgewerkt. 
• En op basis van de juridische onderbouwing de modellen verder uitwerken.

= totaal onderbouwing voorkeurscenario



4 modellen voor governance
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Toetsingskader governance passend bij NLDelta
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Netwerkorganisatie Paraplu organisatie Regenboog organisatie Alliantie
Participatie -- ++ - +
Bevoegdheid en zeggenschap + ++ ++ +
Organisatie - ++ ++ ++
Juridische vorm centraal orgaan -- + + ++
Weging -- + - ++

Legenda:
-- laagste score
- Lage score
+   Hoge score
++ Hoogste score

Niet alleen het toetsingskader maar ook mee laten wegen:
• Recht doen aan de opgaven en netwerken in de gebieden
• Recht doen aan de overstijgende thema’s 
• Recht doen aan de identiteit van de eilanden, het rivierenlandschap en de Voordelta
• Verbinding van partijen mogelijk, flexibiliteit
• In kunnen spelen op actualiteiten, ontwikkelingen en vraagstukken



Onderzoek naar juridische governance
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Uitgangspunt is samenwerking tussen belanghebbende partijen NLDelta

3 mogelijkheden binnen de paraplu organisatie en alliantie: de coöperatie of de vereniging en de stichting  
• Coöperatie streeft stoffelijk doel na. Voordeel leden behalen
• Vereniging gericht op maatschappelijk doel
• Stichting gekozen bestuur, invloed door denktank of raad van advies

Nog uit te zoeken:
• Belasting en BTW plichtig (ontbreekt in het toetsingskader)
• Binnen een coöperatie/vereniging of een stichting kan je een andere rechtsvorm oprichten voor het 

centrale orgaan. 
• Is het mogelijk om in een coöperatie je te laten vertegenwoordigen door een niet-rechtsvorm?



Trechtermodel
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Uitzoeken

Model 4
De Alliantie

Model 3
De 

regenboog
organisatie

Model 1
De netwerk
organisatie

Model 2 
De paraplu 
organisatie

Toetsingskader + afweging

Juridische onderbouwing en 
uitwerking modellen

Bilaterale & tussentijdse toetsing

Uitwerking model 2 en 4
coöperatie / vereniging of  

stichting

Input vanuit de verhaallijnen
en Participatietraject



En verder……...
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We hebben een zorgvuldige verkenning uitgevoerd voor NLDelta als geheel. 

NLDelta als geheel
Doorlopende acties Uitkomsten verhaallijnen en participatietraject leggen op governance.

Model toetsen op in kunnen spelen op actualiteiten, ontwikkelingen en vraagstukken.
Uitwerking modellen inclusief juridische en notariële toets.

De volgende fase is het centrale orgaan verder invullen. 

Centrale orgaan
Stap 1 Toetsen welke eisen worden gesteld door het nationale parkenbureau aan de 

invulling van het centrale orgaan en verder verduidelijken welke rollen en taken 
centrale orgaan binnen het NP heeft:

• Kiezen we voor faciliteren (alliantie)    - begroten.
• Kiezen we voor coördineren (paraplu) - begroten.

Stap 2 Duurzame financiële dekking verkennen

16 juni 2020 Vervolg event verhaallijnen en governance
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Vragen?
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