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Waar zijn we gebleven? 
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Presentator
Presentatienotities
Uitdagingen Themajaar benoemen irt Synode van Dordrecht en 75 jaar bevrijding en financiele verwachtingen nav Corona
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participatie

inhuur 
adviseur 

opdracht aan 
adviesbureau

bestuurlijke 
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besluit LNV

plan van aanpak statusaanvraag

Waar gaan we naartoe?

besluit
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NLDeltafel Beslist mee over de uitvoeringsagenda gebiedsontwikkeling. strategie en inhoud

Ambassadeurs richting stakeholders en eigen organisatie

De gebiedsnetwerken maken samen en voeren regie op de integrale uitvoeringsagenda van de komende jaren(Ook 
verbonden in de statusaanvraag)

Programmabureau Governance en duurzame financiering

Faciliteert in de besluitvorming en communicatie

Verzorgt de gezamenlijke vastlegging van de governance en finacieringsafspraken

Bouwt aan de nieuwe organisatiestructuur na vaststelling van de statusaanvraag

- Feddes/ Olthof Statusaanvraag

Participatie van alle stakeholders mbt de statusaanvraag

- IVN Educatiestrategie

Faciliteren het netwerk van educatie in NLDelta

Wie doet wat in de statusaanvraag?



Samen op weg naar een Nationaal Park
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Werkronde 1: Verkennen
Stakeholders in NLDelta worden betrokken bij de inhoud 

(Ophalen van de inzet en ambities van de gezamenlijke partners in de gebiedsnetwerken) 

Werkronde 2: Verhaallijnen
3 varianten begrenzing N.P., structureren van de inbreng

van partijen en de structuur van de aanvraag
(Brede werkconferentie  alle stakeholders op 16 juni)

Werkronde 3: Naar concept
Begrenzing, motto, criteria en eerste prototype 

aanvraag
(brede werkconferentie op 16 september  

concept statusaanvraag) 

Werkronde 4: De aanvraag
Consultatie en besluitvorming

(september – december)

Status aanvraag 
Nationaal Park NLDelta

Presentator
Presentatienotities
Voorstel om het uit elkaar te halen



Mandaten in de besluitvorming naar een NP
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NLDelta partners 
Betrokken bij inhoud 

(vertalen de behoefte van de gezamenlijke partners in een gebied- en/of streeknetwerken) 

NLDeltafel
Betrokken bij inhoud en voorbereiding besluitvorming 

(vertegenwoordigers van de belangen van organisatie of gebied)

Wethouder/college, directeur, 
portefeuillehouder

Agenderend binnen organisatie
(eindverantwoordelijk voor de individuele  

stakeholders) 

Raad, Gedeputeerde staten, directie 
of bestuur

Beluit nemen

Akkoord met aanvraag NP
De provincie Zuid Holland dient de 
aanvraag in bij het ministerie LNV

Presentator
Presentatienotities
SOK partners benoemen



Planning infomeren van gemeenten en partners
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NLDeltafel – informeren vertegenwoordiging netwerken /bestuurders
Rondje langs de bestuurders inclusief GS 
Gevolgd door een informatieronde langs de raden

Brede conferentie over de basis en input voor de statusaanvraag
Concept statusaanvraag bespreken in de NLDeltafel

Besluitvorming concept statusaanvraag:

Bestuurders bespreken agendapost B&W
Agendering in college B&W
Raadsbesluit / informeren van de raad

Mei en juni

16 juni 
Oktober

September
Oktober
November

Presentator
Presentatienotities
Ik zou dan in de 2de kolom de planning zetten



Producten richting de besluitvorming naar een NP
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Concept statusaanvraag ter besluitvorming w.o. 
1. Voorstel “rollen/vertegenwoordiging in governance model” NLDelta
2. Financieringsvoorstel NLDelta
3. Educatiestrategie
4. Alle overige criteria “standaard Nationale Parken” ingevuld 
Voorstel bijdrage NLDelta (in projecten en uitvoering, visievorming etc)
Voorstel aansluiting NLDelta in taal, beeld en marketing
Concept vastleggen van de (juridisch) samenwerkingsvorm

Definitieve statusaanvraag

Oktober 2020

December 2020

Op 16 juni organiseert NLDelta ism Feddes/Olthof een brede bijeenkomst voor 
stakeholders (beleidsmedewerkers) in het gebied over de statusaanvraag.

Presentator
Presentatienotities
Ik zou dan in de 2de kolom de planning zetten
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ONTMOET NATIONAAL
PARK NLDELTA
In NLDelta draait alles al meer dan 600 jaar om leven 
met het water. Het gebied vertelt een typisch 
Nederlands verhaal. Het verhaal van leven onder de 
zeespiegel, van tegen water beschermen en van 
water maximaal benutten. Overal vind je sporen van 
het eeuwenlang leven met en van het water.

NLDelta is de plek waar de Rijn en de Maas de zee 
ontmoeten. Een rijk en uniek ecosysteem en een 
internationaal kruispunt voor duizenden vissen en 
vogels. De delta is een onmisbare schakel in de 
wereldwijde trekroutes van vogels, voor voedsel en 
om te rusten, overwinteren of broeden. Voor 
trekvissen is NLDelta de poort naar West-Europa 
waar ze paaien en opgroeien.

NLDelta is het ultieme bewijs van de vindingrijkheid 
van de Nederlander én de oer-hollandse natuur van 
de delta. Ervaar het leven en de natuur van deze 
rijke en unieke delta.
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