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Producten richting de besluitvorming naar een NP
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Powerpoint met de bouwstenen en uitgangspunten van het Nationaal Park
- Begrenzing
- Governance
- Financiering
- Consequenties (R.O. en commitment)

Eerste presentatie van de resultaten en invulling van de criteria voor de aanvraag 
status Nationaal Park (N.P.)

Concept aanvraag Status N.P. 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 aanvraag status Nationaal Park NLDelta

Juli 2020

1 september presentatie van de resultaten in 
een werksessie 

16 september afronden van het concept voor 
behandeling en besluitvorming

December 2020



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 stakeholders op 16 juni)

Werkronde 3: Naar concept

Begrenzing, motto, criteria en eerste prototype 
aanvraag

(brede werkconferentie op 1 september  
concept statusaanvraag) 

Werkronde 4: De aanvraag

Consultatie en besluitvorming

(september –december)

Aanvraag status
Nationaal Park NLDelta

Juli = bouwstenen

Augustus = rapportage

September tot en met  

december



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



Planning informeren gemeenten statusaanvraag

20 mei  NLDeltafel – informeren vertegenwoordiging netwerken /bestuurders
juni  tot half juli Informatieronde langs de colleges en strategische adviseurs gemeenten Beleidsadviseur / progr. NLDelta

1 september Werksessie eerste resultaten aanvraag status Nationaal Park

16 september Concept aanvraag status N.P. gereed 

September Ronde langs de bestuurders bespreken agendapost B&W Beleidsadviseur/progr. NLDelta
September/ Oktober Agendering in college B&W
September/oktober Digi tale informatie bijeenkomsten voor raadsleden en geïnteresseerden Beleidsadviseur/progr. NLDelta
15 oktober NLDeltafel – concept s tatusaanvraag en enkele netwerken presenteren daar de besluiten van de gemeenten die zij vertegenwoordigen
November Raadsbesluit / informeren van de raad

December Definitief maken Aanvraag Status N.P.NLDelta Programma bureau /Feddes/Olthof

Wat stellen we ter beschikking:
• Algemeen kader over de statusaanvraag NLDelta tbv een raadsinformatiebrief of notitie voor het college.
• Algemene brochure NLDelta
• Basispresentatie over NLDelta en de statusaanvraag
• We plannen (in overleg met de NLDelta-partners) een serie van informatie bijeenkomsten voor raadsleden

Wat hebben we van u nodig?
• De planning voor de besluitvorming in uw gemeente passende bij ons tijdsframe
• De stukken die in uw organisatie gebruikt worden voor de besluitvorming

* (Een gedetailleerde planning is beschikbaar) 
* (een planning voor de overige stakeholders wordt momenteel vormgegeven)


