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Het onderhavige Manifest Samenwerking Landschapstafel Haringvliet verbindt alle 
samenwerkingspartners en gelieerde partijen bij de ontwikkeling van natuur en recreatie in en rond
het Haringvliet. Het bevat op hoofdlijnen de uitgangspunten, doelen en werkwijze die partijen met 
de samenwerking nastreven. 

A. De Landschapstafel Haringvliet is opgericht om tussen gebiedspartijen een langjarige 
samenwerking tot stand te brengen om het Haringvliet een trekpleister te maken voor mens, 
dier en plant op een wijze die natuur en regio versterkt. 

B. Partijen zetten gezamenlijk in op de versterking van de unieke deltanatuur in en rond het 
Haringvliet en het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het 
gebied met zijn iconen, resulterend in een impuls voor natuur en economie.

C. Een bestendige samenwerking en het behalen van de beoogde doelen vragen om een 
langetermijnvisie. De samenwerking aan de Landschapstafel Haringvliet is geënt op een 
meerjarige, gebiedsgerichte en programmatische benadering met adaptief vermogen en 
netwerkstructuur als sleutelbegrippen om samen meer te bereiken.

D. Partijen streven naar een samenwerking met brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de 
overtuiging dat deze zal leiden tot meerwaarde, synergie en het activeren van energie en
creativiteit.

E. Partijen werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en zullen dat ook in de 
toekomst blijven doen. 

F. De Landschapstafel Haringvliet kent een brede samenwerking tussen overheden, 
natuurorganisaties, agrariërs, terreinbeherende organisaties, particulieren en bedrijven om de 
ontwikkeling van natuur en recreatie rondom het Haringvliet een impuls te geven.

G. De samenwerking kent onder andere het programma ‘Haringvliet in een Stroomversnelling’. Een 
deel van de Partijen gaat in het kader van dit programma een Samenwerkingsovereenkomst 
Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet met elkaar aan. Deze 
samenwerkingsovereenkomst kent aanvullende spelregels en ziet tevens toe op de verdeling 
van de verkregen subsidie naar projecten uit het programma Haringvliet in een 
Stroomversnelling. De samenwerking op basis van de Samenwerkingsovereenkomst kent 
dientengevolge een formeler karakter.

H. Onderscheid wordt gemaakt tussen de Bestuurlijke Landschapstafel en de Ambtelijke 
Landschapstafel. 

I. De Bestuurlijke Landschapstafel Haringvliet ziet toe op de borging van de 
langetermijnvisie, de strategie en de besluitvorming met betrekking tot het 
programma Haringvliet in een Stroomversnelling en wordt gevormd door de Partijen 
van de Samenwerkingsovereenkomst.

II. De Ambtelijke Landschapstafel fungeert als kennis- en afstemmingsplatform waarbij 
leden en kandidaat-leden informatie uitwisselen, zich laten inspireren en zoeken 
naar synergie tussen bestaande en nieuwe initiatieven. 

I. De coördinatie en voorbereiding van de Landschapstafel is neergelegd bij de Programmamanager 
en het Integraal Programmateam. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing 
van het programma Haringvliet in een Stroomversnelling.
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J. Partijen die aan willen sluiten bij de Landschapstafel Haringvliet kunnen zich aanmelden bij het 
Integraal Programmateam. Door deelname aan de Landschapstafel committeren de deelnemers 
zich aan dit Manifest.

Aldus opgemaakt en getekend in [aantal partijen]voud d.d………… (datum) te …………………..(plaats),

[PM: namen ondertekenaars]
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