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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-618984233 (DOS-2017-

0008420)

Contact

E.M. van Dam

070 - 441 66 14

e.van.dam@pzh.nl

Onderwerp

verlening incidentele subsidie 2017-2018 aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid de oprichting van het 

Nationaal Park NLDelta faciliteren. 

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere 

Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de 

beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale 

economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en 

internationale marketing. Deze vier parken zijn door een publieksverkiezing geselecteerd, 

NLDelta is één van de prijswinnaars. NLDelta reikt vanaf slot Loevestein via de Biesbosch, 

Hollandsch Diep en Haringvliet tot aan de kust van de Zuid-Hollandse eilanden. 

Omdat de ambities van NLDelta sterk overeenkomen met provinciale doelen (versterken 

biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale economie) wil 

Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het ontwikkelen van een slim 

governance- en financieringsmodel voor het omvangrijke park NLDelta is van doorslaggevend 

belang voor het realiseren van de ambities. Daarom verstrekt Zuid-Holland € 200.000,00 subsidie 

aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, de penvoerder van NLDelta, voor het ontwikkelen 

en implementeren van een governancemodel.

Advies

1. Incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Parkschap 

Nationaal Park de Biesbosch;

2. Voorschot te verlenen van € 160.000,00 (80 %) aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch;

3. De brief vast te stellen waarmee aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch het besluit 

meegedeeld wordt over de subsidieaanvraag voor de incidentele subsidie 2017-2018;

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar E.M. van Dam Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Delmeire, JAJ digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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4. De brief vast te stellen waarmee Provinciale Staten over dit besluit, en het besluit om aan 

Dunea als penvoerder van het Nationaal Park Hollandse Duinen subsidie te verlenen,

worden geïnformeerd;

5. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GS-voorstel voor de incidentele subsidie 

2017-2018 aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Brief aan Parkschap de Biesbosch waarin besluit kenbaar wordt gemaakt.
Brief ter informatie aan PS
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1 Toelichting voor het College

Nationaal Park NLDelta reikt vanaf slot Loevestein via de Biesbosch, Hollandsch Diep en 

Haringvliet tot aan de kust van de Zuid-Hollandse eilanden. De initiatiefnemers van NLDelta, 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Droomfondsproject Haringvliet en Staatsbosbeheer, 

werken samen met de samenwerkingsverbanden Waterdriehoek, Vestingdriehoek, 

Landschapstafel Haringvliet, Biesbosch Streeknetwerk, Nationaal Park De Biesbosch en 

Waterpoort aan de realisatie van de zes ambities uit het ambitieboek ‘Dit is onze Natuur’. Deze 

ambities zijn:

- NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, 

waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

- De iconen van NLDelta zijn beleefbaar en weerspiegelen, als parels aan een parelsnoer, 

de identiteit van ons gebied en de rijkdom van onze delta.

- NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. 

Goede verbindingen over land en water en bijzondere overnachtingsplekken zorgen 

ervoor dat je in je eigen tempo, de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt ervaren.

- Het gebied staat bekend als NLDelta, de delta van Nederland. Toeristen uit heel 

Nederland en daarbuiten bezoeken het gebied en delen hun unieke ervaringen met 

anderen.

- Bewoners, overheden, ondernemers en organisaties zijn trotse ambassadeurs van 

NLDelta. Zij leven al eeuwen met het water en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling 

en instandhouding van hun delta. 

- NLDelta heeft een positieve, duurzame invloed op de regionale economie. We stimuleren 

ondernemers met vernieuwende ideeen die de beleefbaarheid van het gebied verbeteren 

in samenhang met en met respect voor de natuurwaarden.

Omdat de ambities van NLDelta sterk overeenkomen met provinciale doelen wil Zuid-Holland het 

opstarten van dit Nationaal Park ondersteunen. Het gaat hierbij om de volgende provinciale 

doelen: behouden en versterken van de biodiversiteit in Zuid-Holland, versterken van de 

samenhang stad-land en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde van het landschap door 

een groen-blauwe structuur, en het vergroten van de beleefbaarheid van erfgoed. 

Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor het omvangrijke park 

NLDelta is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities. Daarom wordt 

geadviseerd om € 200.000,00 subsidie aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, de 

penvoerder van NLDelta, te verstrekken voor het ontwikkelen en implementeren van een 

governancemodel. Daarbij hoort ook het vergroten van de bekendheid van NLDelta.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 200.000,00

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’

Juridisch kader

Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 besloten 

PZH-2017-618984233 dd. 12-12-2017



4/4

in te stemmen met verlening van incidentele subsidies ter hoogte van € 330.000 ten behoeve

van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van de

nationale parken van wereldklasse NL Delta en Hollandse Duinen in de jaren 2017 en 2018.

Artikel 11 derde lid van de Asv biedt de mogelijkheid om af te wijken van de weigeringsgrond in 

artikel 11 eerste lid van de Asv om subsidie te weigeren indien de te subsidiëren activiteit reeds in 

uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend. Afwijken is mogelijk indien de activiteit waarvoor 

subsidie wordt gevraagd van bijzonder belang is voor het bereiken van de provinciale doelstelling 

op het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Het Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl’ NLDelta is van groot belang voor de eerder genoemde

provinciale doelen. Het ontwikkelen van een slim governance- en financieringsmodel voor 

NLDelta is van doorslaggevend belang voor het realiseren van de ambities. De initiatiefnemers 

van NLDelta hebben de positieve energie die is ontstaan na het winnen van de publieksverkiezing 

goed benut en zijn begin 2017 met de realisatie gestart. De gemaakte kosten in 2017 hebben de 

initiatiefnemers voorgeschoten voor zover deze niet door de ‘prijs’ van het ministerie van EZ 

worden gedekt.

2 Proces

Twee jaar geleden is door het ministerie van EZ een programma gestart om te komen tot grotere 

Nationale Parken die van nationaal belang zijn vanwege hun natuur, cultureel erfgoed en de 

beleefbaarheid daarvan. Deze Nationale Parken dienen ook bij te dragen aan de regionale 

economie. Het Rijk ontwikkelt voor vier Nationale Parken de ontwikkeling van een sterk merk en 

internationale marketing. Deze vier parken zijn door middel van een publieksverkiezing 

geselecteerd, NLDelta is één van de prijswinnaars.

De initiatiefnemers van NLDelta hebben de positieve energie die is ontstaan met het winnen van 

de publieksverkiezing goed benut en zijn begin 2017 begonnen aan de opstartfase van NLDelta. 

In de gezamenlijke bijeenkomst van de regiegroepen Zuid-Holland Zuid Oost en Zuid-Hollandse 

Delta op 10 februari 2017 heeft gedeputeerde Weber aangegeven dat Zuid-Holland bereid is de 

opstartfase van het NLDelta te faciliteren met capaciteit en financiële middelen. Medio 2017 

ontstond duidelijkheid waar het prijzengeld van het minsterie van EZ (€ 300.000,00) aan besteed 

mag worden. Daarna is subsidie aangevraagd bij Provincie Zuid-Holland. 

3 Communicatiestrategie

Over het verlenen van de subsidie wordt niet actief gecommuniceerd.

Provinciale Staten worden over dit besluit, en over het besluit om subsidie te verlenen aan het 

Nationaal Park Hollandse Duinen, geïnformeerd door een brief van GS.
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