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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Het afgelopen jaar heeft het programmabureau NLDelta gewerkt aan het ophalen van input voor de 
statusaanvraag Nationaal Park NLDelta. Daartoe hebben diverse gesprekken, webinars en 
werksessies met stakeholders plaatsgevonden. Op 10 september 2020 was een bijeenkomst met 
uw raad over de ontwikkelingen rondom de Biesbosch en NLDelta. In die bijeenkomst is informatie 
met u gedeeld over het proces rondom NLDelta, de ambities en het beoogde governance model. 

Aan de gesprekstafels van de raadbijeenkomst hebben we met elkaar van gedachten gewisseld 
over het Nationaal Park in oprichting. Die gedachten en opmerkingen zijn waar mogelijk 
meegenomen in de concept statusaanvraag voor het Nationaal Park. Vervolgens is op 4 februari jl. 
de concept statusaanvraag voorgelegd aan de bestuurders van betrokken partijen in een 
bestuurlijke bijeenkomst. Dit heeft wat ontwikkelingen met zich meegebracht. In deze brief delen 
we de stand van zaken rondom NLDelta.

Wat is de te delen informatie?
Nationaal Park NLDelta i.o. is de afgelopen periode in diverse gremia nadrukkelijk onderwerp van 
gesprek geweest. Uit de bestuurlijke bijeenkomst van 4 februari jl. bleek het draagvlak nog niet 
voldoende en ook vanuit de landbouwsector is aan de bel getrokken. Dit heeft NLDelta doen 
besluiten een pas op de plaats te maken en het indienen van de aanvraag status Nationaal Park 
NLDelta uit te stellen. Daarmee wordt de druk van het besluitvormingsproces in de gemeenten 
afgehaald en tegelijkertijd wordt ruimte gecreëerd de zorgvuldigheid te betrachten die nodig is om 
de betrokkenheid te vergroten en draagvlak voor de ontwikkeling van een nationaal park te 
organiseren.

Een pas op de plaats betekent een heroriëntatie op de huidige situatie. NLDelta gaat de wensen en 
behoeften, vragen en opmerkingen bij de verschillende betrokken partijen ophalen en 
inventariseren. Deze worden gespiegeld aan de huidige concept statusaanvraag. Het 
programmabureau NLDelta werkt aan het inrichten van dit proces en aan een strategie waarin 
enerzijds de focus ligt op het indienen van de statusaanvraag en anderzijds op het organiseren van 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer InProces BBV: 2021-0052787

het draagvlak om dat te realiseren. Goede communicatie over de voortgang rondom NLDelta is van 
groot belang. Ook hier wordt de komende tijd extra aandacht aan besteed. Intussen is een vraag 
en antwoord document opgesteld waar alle vragen van stakeholders in zijn opgenomen en 
beantwoord. Dit document vindt u in de bijlage (Q&A NLDelta). 

Een pas op de plaats betekent niet dat NLDelta stil valt. Er wordt niet gestart op nul, maar er wordt 
een aangepaste aanpak gemaakt en er wordt getemporiseerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is 
het betrekken van de stakeholders. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Zoals hiervoor beschreven vinden er de komende tijd vooral veel gesprekken plaats met 
stakeholders. Daarnaast is het programmabureau NLDelta te benaderen voor opmerkingen, 
suggesties en dergelijke. De contactgegevens van het programmabureau en andere relevante 
informatie rondom NLDelta vindt u op www.nldelta.nl. Uiteraard brengen we u tussentijds op de 
hoogte wanneer er sprake is van een koerswijziging. 

Wanneer er voldoende draagvlak is gecreëerd, zal aan de partijen gevraagd worden om in te 
stemmen met de statusaanvraag Nationaal Park NLDelta. Dit betreft een collegebevoegdheid. Het 
college zal het voornemen om met de statusaanvraag in te stemmen aan de raad voorleggen via 
een raadsvoorstel met daarbij de mogelijkheid tot het geven van wensen en bedenkingen. Na 
vaststelling en besluitvorming van de statusaanvraag door alle betrokken partijen, zal de provincie 
de statusaanvraag Nationaal Park indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
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