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In oktober 2016 werd NLDelta door een vakjury bekroond tot één van de vier ‘Mooiste

natuurgebieden van Nederland’. Dit gebeurde in het kader van het programma Nationale Parken

van Wereldklasse van het Ministerie van Economische Zaken. NLDelta betreft het gebied dat

loopt van Kinderdijk en Slot Loevestein via Biesbosch, Hollands Diep, Haringvliet tot aan de

Voordelta.

 

Met het winnen van de prijs werd NLDelta een Nationaal Park Nieuwe Stijl in wording. Een

Nationaal Park Nieuwe Stijl moet voldoen aan een nieuwe standaard met richtlijnen voor

kwaliteitsverbetering en bijbehorende ambities. 

 

Sindsdien werken de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Parkschap de Biesbosch, Stichting Het

Wereld Natuur Fonds Nederland, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten samen met de

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant aan het opzetten van een organisatie voor het

Nationaal Park Nieuwe Stijl en aan de ambities van NLDelta op gebied van natuur,

beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, ambassadeurschap van bewoners en bedrijven en

regionale economie. 

 

De ambities van NLDelta sluiten goed aan bij de ambities van Zuid-Holland zoals verwoord in de

visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving. Voor de jaren 2017 en 2018 heeft Zuid-Holland daarom

subsidie verleend voor het opzettten en implementeren van een governance model voor NLDelta.

O.a. door de inzet van deze subsidie is een samenwerking ontstaan tussen de intiatiefnemers, de

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de bestaande regionetwerken zoals (o.a.) de

landschapstafels Haringvliet, Waterdriehoek, Waterpoort, Vestingdriehoek en Biesbosch

Streeknetwerk. Het opzetten van een solide samenwerking in zo’n groot gebied als dat van

NLDelta en het aanvragen en verkrijgen van de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl vraagt

echter meer tijd en inzet.

http://www.zuid-holland.nl
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De genoemde partijen willen daarom de samenwerking in de jaren 2019 t/m 2021 voortzetten.

Afspraken over inzet van mensen en procesmiddelen voor deze samenwerking zijn vastgelegd in

de samenwerkingsovereenkomst NLDelta tussen de genoemde partijen, waarbij de gemeente

Dordrecht tekent voor de inzet van medewerkers van het Parkschap de Biesbosch. 

 

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst NLDelta aan te gaan. Volgens de

overeenkomst zal de provincie Zuid-Holland zich inspannen om in de periode 2019 t/m 2021 

€ 300.000 exclusief BTW bij te dragen. Staatsbosbeheer draagt in totaal € 200.000 bij,de 

provincie Noord-Brabant € 50.000 en Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland € 40.000

(alle bedragen zijn exclusief BTW). Alle partijen zeggen inzet toe aan de werkorganisatie van

minimaal 8 uur per week. Staatsbosbeheer en de gemeente Dordrecht zeggen substantieel meer

capaciteit toe (1 fte per jaar). De gemeente Dordrecht treedt op als penvoerder: de gemeente

ontvangt de bijdragen van partijen, doet uitgaven t.b.v. de samenwerking en houdt de financiële

administratie daarvan bij. 

 

Naast de financiële bijdrage zegt Zuid-Holland in de samenwerkingsovereenkomst toe dat zij zich

inspant om de ambities van Nationaal Park NLDelta in haar beleid te verankeren, de aanvraag

van de status van Nationaal Park voor NLDelta gezamenlijk met Noord-Brabant voor te bereiden

en in te dienen bij het Rijk en daarover in overleg te treden met het Rijk, gemeenten en (indien

nodig) andere overheden. Het aanvragen van de status van Nationaal Park is een wettelijke taak

van de provincie (Natuurbeschermingswet).

 

De bijdrage van Zuid-Holland zal voor het grootste deel (€ 250.000) verstrekt worden door middel

van een begrotingsubsidie. Het subsidieplafond zal bij de Voorjaarsnota aan u als Staten worden

voorgelegd. € 50.000 draagt Zuid-Holland bij in de vorm van een opdracht aan het Instituut voor

Natuurbeschermingseducatie (IVN) voor het leveren van een programmamanager voor de

periode januari 2019 t/m juni 2019.  

 

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- samenwerkingsovereenkomst NLDelta

 

 


