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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, twee 

van deze parken liggen in Zuid-Holland: NLDelta en Hollandse Duinen. 

Omdat de ambities van deze Nationale Parken in oprichting sterk overeenkomen met provinciale 

doelen (versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de 

regionale economie) wil Zuid-Holland het opstarten ondersteunen. Op 28 juni 2017 heeft u 

ingestemd met verlening van incidentele subsidies ter hoogte van € 330.000 ten behoeve

van de ontwikkeling en implementatie van een governancemodel voor de

Nationale Parken NL Delta en Hollandse Duinen in de jaren 2017 en 2018. 

Op 12 december 2017 hebben wij besloten om een incidentele subsidie 2017-2018 te verlenen 

van maximaal € 200.000,00 aan Parkschap Nationaal Park de Biesbosch als penvoerder van 

NLDelta en een incidentele subsidie 2017-2018 van maximaal € 130.000,00 aan Dunea als 

penvoerder van Hollandse Duinen. Voor het Nationaal Park Hollandse Duinen heeft Zuid-Holland 

tevens € 60.000,00 aan directe opdrachten besteed, zodat de bijdragen aan beide parken 

ongeveer even hoog uitvallen. 
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De subsidie wordt door de parken benut voor de programmaorganisatie (inhuur van een 

programmasecretaris), het betrekken van diverse stakeholders (o.a. door voorbereiding en 

organisatie van diverse bijeenkomsten), advies m.b.t. het governancemodel en communicatie om 

de bekendheid en het draagvlak voor de Nationale Parken te vergroten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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