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EEN UNIEK GEBIED

©Siebe Swart
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ÉÉN MET WATER
“In NLDelta vormen de natuur, mens en economie al meer  

dan 600 jaar een hechte drie-eenheid. Alles draait om  

leven met de natuur en in het bijzonder het water.”

©Merijn Koelink



DRIE PIJLERS

Waar de grote West-Euro-
pese rivieren de zee ont-
moeten. Een rijk en uniek  
ecosysteem en een inter-
nationaal kruispunt voor  
miljoenen vissen en vogels.

Natuurlijke basis  
versterken
- natuur -

Het verhaal van leven  
onder de zeespiegel, van  
tegen water beschermen  
en van water maximaal  
benutten.

Unieke belevenis  
vergroten
- mens -

Economische waarde van  
natuur en landschap. Uniek  
vestigingsklimaat, adem-
ruimte voor de stad en  
proeftuin.

Aanjager voor  
duurzame regio
- economie -
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DELTANATUUR: ROBUUST, ONDERLING  
VERBONDEN EN ONDERSCHEIDEND
Dynamische overgang van rivier naar zee met alle  

landschappelijke en ecologische verschijningsvormen die  

daarbij horen.

Natuurlijke basis versterken
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Natuurlijke basis versterken

SAMENWERKEN AAN...
• robuuste groen-blauwe netwerkstructuur – aaneengesloten deltanatuur

• natuurparels (of iconen) onderling verbonden – natuurverbindingszones

• terugkeer van de otter

• succesvolle vismigratie (obstakels opheffen, duurzame visserij, versterken verbindingen en overgangen)

• ruimte voor trekvogels

• natuurlijke overgangen en meer getijdewerking

• op termijn uitbreiding naar richting Oosterschelde (ZuidwestelijkeDelta)

• NLDelta zichtbaar en beleefbaar
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Hier wonen en leven mensen al eeuwenlang met het water.  

Dat zien we in…

- Steden, dorpen en havens

- Linies en forten

- Watermanagement

DELTAPARK: TYPISCH NEDERLANDS VERHAAL,  
HANDEN UIT DE MOUWEN ÉNVINDINGRIJK

Unieke belevenis vergroten
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• het verhaal van de delta: beleefbaar door (het clusteren van) delta-iconen

• marketingstrategie NLDelta: (inter)nationaal, regionaal en lokaal

• bezoekersmanagement en recreatiezonering

• duidelijke informatievoorzieningen en educatiestrategie

• goede bereikbaarheid, verbindingen over land én water + overstappunten

• herkenbare entreepoorten

• behoud en ontwikkelen van (Wereld)erfgoed

• een sterk en onderscheidend merk

• trotse ambassadeurs – bijzondere verhalen

Unieke belevenis vergroten

SAMENWERKEN AAN...
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DUURZAME DELTA:SAMENWERKING,  
INNOVATIE EN ONTWIKKELING
Ademruimte voor de stad, bijzonder vestigingsklimaat én  

proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan  

natuur en landschap.

Aanjager voor duurzame regio
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• transitie duurzame landbouw - vergroten biodiversiteit, korte kringlopen (circulair)

• duurzame visserij

• duurzame recreatie en toerisme

• verbinding stad-platteland (gezondheid)

• duurzame oplossingen klimaatverandering: waterveiligheid, zoet water en droogte

• ruimte voor innovatie en ontwikkeling die bijdragen aan natuur en landschap - proeftuin  
(onderzoek- en onderwijsprogramma’s)

• bijzonder vestigingsklimaat (impuls kleine kernen) - goede bereikbaarheid en
voorzieningenniveau

• kansen voor ondernemerschap

Aanjager voor duurzame regio

SAMENWERKEN AAN...
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VAN DROMEN NAAR DADEN



BEGRENZING EN  
COMMITMENT



Voorstel contouren NLDelta
zuidoever Hartelkanaal

stadsrand IJsselmonde

oude rivierloop Waal

Kinderdijk

noordoever Beneden Merwede
noordoever BovenMerwede

oostoever Noord

oostelijke dijk Afgedamde Maas

Munnikkenland

zuidoever Bergsche Maas

overgang klei naar zand

Mark-Vlietkanaal

oostelijke oever Schelde Rijnkanaal

noordoever Krammer

oeversVolkerak

provinciale grenzen Noordzee Brielle

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Oud-Beijerland

Dordrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Zwijndrecht

Werkendam

Veen

Geertruidenberg

Hank

Zevenbergen

Steenbergen

Middelharnis

Stellendam

Oude-Tonge

Dinteloord

Numansdorp

Overdiepse polder

Overgang klei naar zand

Mark

noordoever Grevelingen

1. 

3. 
4. 

2. 



• Er is gekozen voor een robuust natuurlijk systeem als basis voor het Nationaal Park NLDelta: het 
getijden- landschap, met Biesbosch-Haringvliet als ruggengraat.

• De begenzing is zoveel als mogelijk gebaseerd op natuurlijke en zichtbare overgangen: soms is dat een beek
of dijk, soms een stadsrand of buitendijks havengebied. Hierdoor is het park zowel herkenbaar als
landschaps- ecologische eenheid, als begrijpelijk en logisch voor mensen.

• De begrenzing is niet ‘hard’, maar moet worden gezien als een globale contour. Bovendien
beschouwen we dit als een eerste contour die we de komende jaren gaan uitbreiden. De ambitie is een NP 
Zuidwestelijke Delta.

• De contouren NLDelta vallen binnen het huidige samenwerkingsverband. Er zijn vier gebieden -
aangegeven op de kaart - die extra toelichting en overleg vragen:

1. Munnikenland behoort tot NLDelta, zeker na de rivier verruimende maatregelen in het kader van 
Ruimte voor de Rivier. Het Gelderse aandeel in NLDelta kan nog worden uitgebreid met de gehele 
Bommelerwaard. Dit geldt ook voor Gorinchem als schakel tussen NLDelta en Hollandse waterlinie.

GETIJDENLANDSCHAP ALS BASIS
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2. Aan de noordzijde grenst NLDelta tegen de stadsrand van IJsselmonde. Ook dit gebied
behoort tot het getijdenlandschap, dat zich uitstrekt tot voorbij de 
Nieuwe Waterweg. Het achter de dijken gelegen stedelijke buitengebied van onder andere Rhoon
en Brendrecht kan NLDelta als impuls gebruiken om de verbinding te leggen tussen stad en omliggende
landschap. Het betekent ook dat Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, net als Dordrecht, als grote
stedelijke kernen in het nieuwe nationale park komen te liggen. Dit is goed uit te leggen vanuit
de historische ontwikkeling van de Drechtsteden.

3. Aan de Brabantse zijde zijn er twee gebieden ter hoogte van Geertruidenberg die op basis van het 
getijdenlandschap tot de NLDelta zouden kunnen behoren, maar waar nog extra overleg met stakeholders 
nodig is. Het betreft de strook ten noorden van de Langstraat en het gebied rondom de Donge, grondgebied 
van de gemeente Waalwijk en Oosterhout. De Langstraat wordt wel genoemd in de Landschapsbiografie
NLDelta en zou een interessante koppeling kunnen vormen met het Van Gogh Nationaal Park. Dit laatste geldt 
ook voor de Donge.

4. Voor nu is er voor gekozen enkel de oevers van Volkerak, Krammer, Zoommeer en Grevelingen mee te 
nemen binnen NLDelta. Het toevoegen van deze grote wateren als geheel gebeurt in een volgende fase.
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HELDERE ZONERING
• Binnen NLDelta gaan we uit van een zonering: natuurkern, landschapszone en ontwikkelzone.

Natuurkern
Voor de natuurkernen ligt de focus op  
ontwikkeling van dynamische, robuuste  
natuur: Natura 2000 en NNN. Onderzoek,  
educatie en sommige extensieve vormen  
van recreatie zijn vaak wel mogelijk.
Ook is aanvullend beheer nodig om de  
natuurwaarden op peil te houden.

23

natuurkernen  

landschapszone  

ontwikkelzone

landschapsecologischsysteem



Landschapszone
Daaromheen ligt een landschapszone die de kern ondersteunt. Hier is ruimte voor functies die goed samengaan
met de natuurwaarden in de kern en deze zelfs versterken, door een goede landschappelijke inpassing, het 
bevorderen van biodiversiteit op het terrein en het verplicht produceren van landschap en natuur bij iedere 
nieuwe ontwikkeling.

Ontwikkelzone
In de nog ruimere ontwikkelzone is meer ruimte voor de mens en voor ruimtelijke ontwikkelingen, mits er  
voldoende rekening gehouden wordt met het landschapsecologische systeem en (nieuwe) functies hier geen  
negatieve invloed op hebben (is geregeld in vigerende wet- en regelgeving). Ook het behouden en/of versterken  
van ruimtelijke kwaliteiten hoort daarbij. Steden kunnen onderdeel zijn van de ontwikkelzone evenals  
grondgebonden landbouw.

• De landschapszone en ontwikkelzone dragen bij aan de veerkracht en robuustheid van de kernzone. Op basis  
van consultatie, dialoog en commitment met de verantwoordelijke en/of betrokken partijen wordt de ligging  
van de landschapszone en ontwikkelgebieden afgestemd.
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• De titel Nationaal Park heeft geen planologische doorwerking. Dit betekent dat als door de minister van LNV  
aan een gebied de status Nationaal Park is toegekend, dit geen directe gevolgen heeft voor burgers of bedrijven  
binnen de begrenzing.

• Echter een gebied krijgt niet zomaar de status van Nationaal Park. Er zijn bijzondere waarden, ruimtelijke  
kwaliteiten, in dit gebied. Deze waarden zijn reeds bestemd en beschermd in bestaande ruimtelijke plannen.

Denk daarbij aan:

GEEN PLANOLOGISCHE DOORWERKING,  
WEL COMMITMENT

- Natuurgebieden (Natura 2000, NNN),
- Cultuurhistorische landschappen en erfgoed (Schurvelingenlandschap,  

beschermde dorpsgezichten, rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten etc.),
- UNESCO-gebieden: Waterlinies, Kinderdijk,
- Archeologische waarden,
- Industrieel erfgoed,
- Waterwingebieden inclusief beschermingszones,
- Stiltegebieden,
- etc. 25



Natura 2000 en NNN binnen begrenzing NLDelta



• Door de status nationaal park komen er géén extra regels of maatregelen om die waarden (extra) te  
beschermen. Om die reden is er bij het verkrijgen van de status geen sprake van planologische doorwerking.

• Commitment aan NLDelta betekent het omarmen van de ambities van het nationaal park NLDelta. En  
daarmee het beschermen en verbeteren van de bestaande kwaliteiten (natuur, landschap, cultuur en erfgoed)  
en het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten en samenhang tussen die waarden. Altijd met de intentie om  
hier in en samen met de streek (inwoners, bedrijven en overheden) een goede gedragen invulling aan te geven.

• De nieuwe Omgevingswet neemt nadrukkelijk als uitgangspunt dat bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied
alle belangen van begin af aan op tafel komen, zodat alle betrokken partijen tot een integraal gewogen besluit
komen. Dit besluit wordt verwerkt in de ruimtelijke plannen van de overheden. Deze plannen staan open voor
bezwaar en beroep.
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GOVERNANCE
EN  
DUURZAME 
FINANCIERING
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Werkorganisatie NP

Bestuur NLDelta

Verenigde NLDelta

Deelgebieden NLDelta

Ledenvergadering

Themacommissies & Netwerken

Alliantiepartners 
(oprichtingsfase)

Uitvoering in het Nationaal Park

Governance Nationaal Park NLDelta
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Heden tot oprichting Verenigde NLDelta

Heden 1ste half jaar 2021 Status NP 2de half jaar 2021?

• Daadkrachtige alliantiepartners ondertekenen een convenant intentie tot oprichting.

• Dit convenant maakt onderdeel uit van de statusaanvraag.

• Laatste kwartaal 2020 en 1ste half jaar 2021 voorbereiding oprichting vereniging.

• Bij toekenning status installeren bestuur 1ste bestuurstermijn – alliantiepartners.
• Benoemen directeur/strategisch programmamanager en inrichten werkorganisatie.

• De ledenvergadering bij elkaar roepen. 

• ……..



Leden(vergadering)

Ledenvergadering

Deelgebieden NLDelta

Uitvoering in het Nationaal Park

Verenigde NLDelta

• De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de 
vereniging.

• De ledenvergadering kent een evenwichtige 
vertegenwoordiging uit 9 deelgebieden

• De vertegenwoordiging vanuit de deelgebieden is 
opgebouwd uit minimaal 1 gemeente en 
daarnaast nog maximaal 4 andere actieve en relevante 
organisaties.

• De ledenvergadering kent dus een getrapte 
vertegenwoordiging vanuit de deelgebieden.

• De gemeenten zijn verantwoordelijk om de 
vertegenwoordiging vanuit het deelgebied te 
organiseren.
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Deelgebieden (concept)

Deelgebied 
(werktitel)
Hoeksche Waard & 
BAR

Deelgebied Voorne-Putten

Deelgebied 
(werktitel)
Drierivierenpunt

Deelgebied Altena

Deelgebied Drimmelen/Geertruidenberg

Deelgebied West Brabant

Deelgebied Goeree-Overflakkee



Alliantie & Bestuur

Alliantiepartners 
(oprichtingsfase)

Bestuur NLDelta

• Daadkrachtige alliantiepartners richten de ‘Verenigde 
NLDelta’ op.

• In de oprichtingsfase vormen zij het (dagelijks) bestuur 
NP NLDelta.

• Na de eerste bestuurstermijn zal het bestuur door de 
ledenvergadering gekozen worden.

• Het bestuur houdt toezicht op de werkorganisatie en 
benoemt de directeur/programmamanager
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Themacommissies

Vaste themacommissies

Tijdelijke themacommissies

Adviescommissie vertegenwoordiging (alliantie)netwerken 

• De 1ste vaste themacommissie bestaat uit 
leden vanuit de bestaande gebiedsallianties /-
netwerken. 

• Deze adviescommissie heeft de bijzondere 
taak om het bestuur van de Verenigde NLDelta 
gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
thema's, beleid, projecten en activiteiten van 
NLDelta.

• Tevens stelt het Bestuur vier thema’s vast, 
waarvoor voor een periode van vijf jaar 
themacommissies worden ingezet. 

• Deze themacommissies bestaan uit een 
afvaardiging van leden vanuit de 
deelgebieden, aangevuld met benodigde 
expertise.

• Het Bestuur kan ook tijdelijke 
themacommissies in het leven roepen
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Gebiedsallianties/-netwerken



Werkorganisatie
De directeur/ programmanager is op dagelijkse basis verantwoordelijk voor de werkorganisatie, in mandaat van het 
verenigingsbestuur. En heeft een belangrijke rol als netwerker en verbinder 

De werkorganisatie verricht operationele activiteiten om de status van Nationaal Park te hebben en te houden.
• Algehele bedrijfsvoering en kwaliteitsbevordering Nationaal Park NLDelta:

• Financiën.
• Fondsen- en subsidiewerving en administratie.
• Communicatie, educatie en marketing.
• Coördinatie op het tot stand komen van het masterplan, coördinatie op het uitvoeringsprogramma en het 

realiseren van de ambities.
• Coördinatie op het versterken van het beheer in samenhang.

• Algehele verenigingszaken, waaronder
• Ondersteuning themacommissies.
• Voorbereiding Ledenvergadering en Bestuursvergaderingen.
• Lobby, belangenbehartiging, stakeholder- en reputatiemanagement.

Werkorganisatie NP

Uitvoering in het Nationaal Park



27

Advies Governance Nationaal Park NLDelta
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Werkorganisatie NP

Bestuur NLDelta

Verenigde NLDelta

Deelgebieden NLDelta

Ledenvergadering

Themacommissies & Netwerken

Alliantiepartners 
(oprichtingsfase)

Uitvoering in het Nationaal Park



Duurzame financiering - inkomsten
Opbouw van inkomsten 

Inkomsten structureel
1. Daadkrachtige alliantiepartners oprichtingsfase (1ste bestuurstermijn, afbouw in bijdrage)

• Raming kosten eerste jaar voor een alliantiepartner maximaal € 50.000 voor het eerste jaar daarna nemen de 
kosten af naarmate de incidentele inkomsten stijgen en inkomsten van leden toenemen.

2. Gemeenten + samenwerkingspartners lid (opbouw in lidmaatschapsgeld en aantal leden)

• € 2.500 in eerste jaar (2021)

• € 3.000 in tweede jaar (2022)

• € 5.000 jaarlijks

Inkomsten incidenteel

• LNV subsidie – Landelijke bijdrage (cofinanciering) oprichting Nationaal park

• Landelijke en Europese subsidies

• Subsidies gemeenten
• Gebiedsfonds voor donaties vanuit het bedrijfsleven
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Duurzame financiering - kosten
Opbouw kosten

Verenigingskosten

• Eenmalige kosten oprichting vereniging
• Dienstverleningsovereenkomst – nu verborgen kosten

• Structurele kosten gebaseerd op penvoerder is 1 van de alliantiepartners 

Kosten structurele werkorganisatie + werkbudget

• Personele kosten – gebaseerd op 3,5 fte (een is geen)

• Minimale werkbudget – promotie, communicatie, organisatie bijeenkomsten, onvoorzien
• Realisatie ambities – bij leden, werkorganisatie sterk faciliterend

Kosten incidenteel werkorganisatie

• Personele kosten bij voorkeur vanuit de alliantiepartners of leden
• Indien specialisme niet voor handen dan externe inhuur

• Gebaseerd op cofinanciering LNV subsidie en termijn andere subsidies en inkomsten

• Realisatie ambities – alliantiepartners, leden en werkorganisatie samen
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Duurzame financiering - raming
Raming inkomsten en kosten

Raming structurele inkomsten gem. € 550.000

Raming incidentele inkomsten gem. € 200.000 (exclusief Landelijke, Europese en overige subsidies, donaties en giften)

Raming structurele kosten vereniging € 20.000 (exclusief dienstverleningsovereenkomst)
Raming structurele bemensing € 340.000

Raming structureel werkbudget € 30.000

Raming inzet incidentele bemensing € 240.000

Raming incidenteel werkbudget € 120.000

Raming totale (structureel en incidenteel) begroting € 750.000 (exclusief dienstverleningsovereenkomst)
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Advies Duurzame financiering

Advies inkomsten:
• Zorg voor een stabiele basis voor structurele financiering door daadkrachtige alliantiepartners te zoeken. Bestaande partners maar 

zeker ook nieuwe partners!

• Begin met de gemeenten en deelgebieden waar energie zit, maak deze lid.
• Zet in op de hoogst haalbare begroting zodat de overkoepelende toegevoegde waarde van het Nationaal Park ook daadwerkelijk 

behaald wordt. M.a.w. zet in op de begroting € 750.000.

Advies kosten:
• Zet geen zelfstandige werkorganisatie op binnen de vereniging maar breng het onder bij 1 van de alliantiepartners.

• Huur in 2021 een organisatie in (no cure no pay) voor het schrijven van plannen voor Europese subsidies.

• Haal zoveel mogelijk passende capaciteit vanuit de alliantiepartners.

• Zet in op projectleiding! Doen! Leveren! Laten zien!

• Zorg dat er voldoende middelen zijn om de partners/ leden in het gebied te ondersteunen en te coördineren.

• Richt een  gebiedsfonds op waar vanuit voorzien kan worden in cofinanciering bij subsidies aangevraagd door de  aangesloten 
gebieds- en alliantienetwerken.



UITVOERINGS-
AGENDA



Projecten NLDelta
Het idee is dat deze projecten prioriteit krijgen bij de uitvoering van NLDelta de komende drie jaar. 
De samenwerking met partners rond deze projecten wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. 

1. Ontwikkelen en branden van herkenbare entreepoorten NLDelta: denk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

Willemstad, Buijtenpoort van Rhoon, Slot Loevestein, infocentrum Biesbosch en een poort bij Hellevoetsluis, 

gemarkeerd door de drie windmolens

2. Eén verbonden systeem van goede vaarverbindingen over water: zowel voor recreatie als woon-werk verkeer, 

door verbinden forten, expeditie Haringvliet, netwerk van pontjes met een dagpas, …

3. Branden van de iconen in NLDelta perspectief: zoals Biesbosch, Kinderdijk, Haringvliet, de Waterlinies…

4. Verbinden NLDelta aan ambitieuze initiatieven: waaronder duurzaamheid, energieneutraal, natuurinclusieve

landbouw,…

5. Vermarkten streekproducten NLDelta

6. Robuust verbonden natuur: door een netwerk van groen-blauwe knooppunten

7. Een vismigratieproject NLDelta: ten behoeve van trekvissen, zoals de zalm, steur en elft
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Input: Aanjager voor duurzame regio
Tijdens de digitale werksessie op 16 juni is de verhaallijn NLDelta als aanjager voor duurzame regio niet in 
een werkgroep besproken. Uw input op dit thema is daarom van harte welkom.

• Welke projecten mbt duurzaamheid binnen uw gemeente vindt u passen bij NLDelta? 

• Wat houdt dat project in? 

• Kunt u ons een korte beschrijving mailen, met beelden en/of een link naar het project.

De input voor ‘NLDelta als aanjager voor duurzame regio’ ontvangen we graag uiterlijk 21 augustus. Dit mag 

per mail naar zowel Wing (info@wing.nl) als Feddes Olthof (info@feddesolthof.nl) voor spoedige afhandeling 

ovv ‘input NLDelta duurzame regio’. 
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