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Notulen NLDeltafel 20 mei 2020, Teams 

 
Deelnemers:  

Ignace Schops       PRESIDENT EUROPARC FEDERATION, GOLDMAN PRIZE WINNER,  ASHOKA FELLOW,  

                                                                                          CLIMATE LEADERSHIP CORPS - AL GORE 

Daan Markwat      Voorzitter Landschapstafel Haringvliet en Erfgoedtafel Goeree  

Max Hoefijzers      Onafhankelijk voorzitter Bestuurscie. Parkschap NP De Biesbosch   

Erik van Herk         Vertegenwoordiger Prov. Noord-Brabant  

Berend Potjer       Gedep. Prov. Zuid-Holland of vertegenwoordigd door Linda Böcker 

Sandra den Adel     Staatsbosbeheer  

Ralf Joosse       Natuurmonumenten  

Piet Sleeking      Voorzitter uitvoeringscoalitie Waterdriehoek  

Danny Dingemans    Vertegenwoordiger van de samenwerkingscoalitie Waterpoort 

Joost van der Geest     Voorzitter Vestingdriehoek  

Daphne Teeling      Regiodirecteur IVN Zuid-West  

Bas Roels      Wereld Natuur Fonds  

Lieke Schuitmaker/Roland van Vugt  Vertegenwoordiger van de Brabantse Gemeenten rond de Biesbosch  

Paul van de Boogaard     Vertegenwoordiger van de Groene Cirkel Hoeksche Waard  

Aart Jan Spoon      Vertegenwoordiger van het wethoudersoverleg Samenwerking Voorne-               

                                                                               Putten 

Agendaleden     

Cees van der Vlist  Directeur Kinderdijk  

Ed Dumrese    Directeur Slot Loevestein  

Peter van Beek     Directeur Biesbosch museum en Biesbosch museum eiland  

Bregje Poelman    RWB (Regio West Brabant)  

Richard Stomp    Programmamanager Themajaar herdenking St. Elisabethsvloed  

Arjan Snel     Staatsbosbeheer  

Nick van Barneveld  Rijkswaterstaat 

 

Namens het programmabureau NLDelta:  

Patty Kanselaar(verslag) 

Cent van de Berg  

Edith van Dam 

Caroline den Hartog 

Stella van Uffelen 

Miranda Kievit 

 

Gast: 

Femke Visser van bureau Feddes & Olthof  

Dit bureau is verantwoordelijk voor het opstellen van de statusaanvraag 

 

Notulen NLDeltafel 20 mei 2020 

1. Welkom en introductie door de voorzitter en een rondje langs de leden ter informatie actuele zaken in de 

netwerken. Erik van Herk is aanwezig namens Elies Lemkes. De provincie Noord Brabant heeft recent een 

nieuw college maar de collegeleden zitten nog in de inwerkperiode. NLDelta wordt natuurlijk hierin 

meegenomen.  

 

2. Stand van zaken NLDelta: 

Presentatie van Stella van Uffelen: 

www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Proces-en-planning-

statusaanvraag-NP-kl.pdf 

http://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Proces-en-planning-statusaanvraag-NP-kl.pdf
http://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Proces-en-planning-statusaanvraag-NP-kl.pdf
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Piet Sleeking meldt dat de viering van 800 jaar stadsrechten in Dordrecht in 2021 plaats zal vinden en dat 

dit wordt gekoppeld aan het thema 600 Sint Elisabethsvloed. 

Roland van Vugt onderstreept dat de raden voor de zomer geïnformeerd moeten worden t.a.v. de 

aanvraag status nationaal park. Stella geeft aan dat wij hierover in contact zijn met de verantwoordelijke 

ambtenaren. 

 

Danny Dingemans geeft aan dat door Corona het voor dit gebied erg belangrijk is de nadruk te leggen op 

de bezoekers uit Nederland en wellicht in de nabije toekomst voor de bezoekers van dichtbij.  Hierop 

wordt door verschillende leden van de NLDeltafel gereageerd. Het accent op de binnenlandse bezoeker 

kan namelijk ook voor drukte zorgen.  

 

3. Verhaallijnen statusaanvraag door Femke Visser van Feddes/Olthof: 

www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Feddes-Olthof-

verhaallijnen-statusaanvraag-kl.pdf 

 

Roland van Vugt geeft aan dat hij het beeld dat geschetst wordt heel compleet vindt, maar geeft 

aanvullend twee elementen mee. De landbouwtransitie, waaronder de eiwitdiscussie en precisie-

landbouw, en de energietransitie. In relatie tot die laatste noemt hij zonnepanelen in de spaarbekkens in 

de Biesbosch en de kolencentrale in Geertruidenberg.  

Ralf Joosse vindt het verhaal helder, maar vraagt Feddes/Olthof om de drie lijnen te verbinden en te 

kijken of ze onderling op onderdelen strijdig zijn. 

Danny Dingemans vult aan dat het inderdaad een vereiste is dat het één geheel moet zijn.  

Bas Roels vult aan dat het duidelijk moet zijn dat het om een ontwikkelend park gaat en dat de 

statusaanvraag inhoudelijk een wenkend perspectief moet bieden over hoe we daar met elkaar aan gaan 

bouwen.  

Aart-Jan Spoon vraagt aandacht voor de economische activiteiten in de aangrenzende gebieden. In de 

statusaanvraag kunnen zaken staan die hiervoor belemmerend kunnen werken. Als voorbeeld noemt hij 

dat meer zout water in het Haringvliet bevorderend is voor de natuurontwikkeling, maar tegenstrijdig kan 

zijn met de ontwikkeling van economische activiteiten. 

Erik van Herk noemt het concept met de drie lijnen een mooie basis. Hij geeft aan wel benieuwd te zijn 

hoe deze verder worden geladen, en dan niet alleen van wat er nu is, maar ook hoe het kan zijn, bijv. over 

20 jaar, en wat we moeten doen om dat te ontwikkelen. 

Max Hoefeijzers benoemt, vanuit de transitie waarin de Biesbosch zich bevindt, dat het belangrijk is om 

een grote mate van eigenaarschap bij alle betrokken partijen te leggen en de betrokkenheid te vertalen 

naar een rol voor de mensen achter deze partijen. Hoe meer eigenaarschap, hoe beter je het evenwicht 

tussen de drie lijnen kan handhaven. 

Linda Böcker sluit zich aan bij de opmerkingen over toekomstperspectief, niet alleen wat er is. Zij wijst op 

de IBP ZW-delta die voorbeelden geeft over hoe economie en natuur samen kunnen gaan. Zij adviseert 

om deze Regiodeal ook te noemen omdat deze bekend is bij het Rijk.  

Lieke Schuitmaker geeft aan dat het zaak is het verhaal concreter te maken om eigenaarschap te 

stimuleren. Belangrijk is om de slag te maken van het hoofd naar het hart van de mensen in de regio, 

waaronder de bewoners.  

Voorzitter Ignace Schops geeft tenslotte aan dat de bouwstenen voor de statusaanvraag er zijn en dat het 

nu zaak is om in verbinding met elkaar samen te bouwen aan het nationaal park.  

 

4. Scenario's governance 

Presentatie door Caroline den Hartog: 

www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Governance-kl.pdf  

http://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Feddes-Olthof-verhaallijnen-statusaanvraag-kl.pdf
http://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Feddes-Olthof-verhaallijnen-statusaanvraag-kl.pdf
http://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/05/Presentatie-NLDeltafel-20200520-Governance-kl.pdf
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Ralf Joosse vraagt of er t.a.v. de modellen een vergelijking is gedaan met andere nationale parken, 

bestaande en in oprichting. Caroline antwoordt dat dit zeker het geval is. Er is een brede scan gedaan en 

o.a. gesproken met van Gogh NP i.o., NP De Hoge Kempen (B) en NP de Hollandse Duinen i.o.  

Danny Dingemans vraag naar aanleiding van de twee meest passende varianten hoe de rol/vorm van het 

centrale orgaan (parkbureau) wordt bepaald. Caroline geeft aan dat we dat samen met de partners gaan 

bepalen. 

Ignace Schops vraag welke rol de NLDeltafel speelt in de keuze tussen de twee modellen. Caroline 

antwoordt dat dit in oktober op de agenda van de NLDeltafel komt. In aanloop daar naartoe vindt 

consultatie en ambtelijke voorbereiding plaats.  

 

5. Vaststelling concept verslag NLDeltafel 5 feb 2020 en notitie begrenzing:  

De voorzitter vraagt naar aanleiding van het verslag naar de brief aan de provincie Zuid-Holland om te 

benadrukken dat de continuïteit van de landschapstafels voor NLDelta belangrijk is. Hierop is nog geen 

antwoord en Linda Böcker geeft aan hier achteraan te gaan. Edith van Dam vult aan dat er weliswaar geen 

antwoord is gekomen naar NLDelta maar dat de landschapstafels zelf wel op de hoogte zijn gesteld door 

de provincie. 

De notitie Begrenzing is aangepast op basis van de opmerkingen in de NLDeltafel van 5 februari 2020 en 

wordt nu goedgekeurd en vastgesteld.  

 

 

 


