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Onderwerp: 
Stand van zaken NLDelta juli 2021        

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 
Onlangs bent u geïnformeerd over de ‘pas op de plaats’ rond het programma NLDelta. Vervolgens is 
er onduidelijkheid ontstaan omtrent de wetgeving in relatie tot de standaard Nationale Parken 
Nieuwe Stijl.  
 
De afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd en er zullen nog veel gesprekken gevoerd gaan 
worden. Wij constateren dat er veel gezamenlijk ambities zijn voor dit bijzondere en unieke 
deltagebied, maar dat de wijze waarop deze gerealiseerd kunnen worden nog de nodige vragen en 
discussies opleveren.  

Het is te vroeg voor het aanvragen van de status Nationaal Park Nieuwe Stijl. Deze conclusie is 
bevestigd tijdens de NLDeltafel van 8 juli jl. Dit betekent dat voorlopig geen aanvraag voor de status 
Nationaal Park wordt ingediend.  

Uit recente besluitvorming van de minister van LNV over Van Gogh Nationaal Park blijkt, dat ‘de 
wettelijke criteria en de ambities van de standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl nog niet goed 
op elkaar passen’ en ‘er momenteel wordt gewerkt aan een traject om het beleidskader, het 
juridische kader en de internationale kaders (IUCN) op één lijn te brengen’. Dit leidt tot de conclusie 
dat de standaard, waar we ons tot nu toe op hebben gericht, niet geschikt blijkt om de status van 
Nationaal Park NLDelta op aan te vragen. De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland dringen aan 
op een gesprek met de minister om op korte termijn hierover duidelijkheid te krijgen.  

Welke richting we op gaan met NLDelta willen we dit najaar bespreken, als alle gesprekken zijn 
afgerond. Ondertussen gaan we verder met de NLDelta projecten die we samen zijn gestart, zoals 
gezamenlijke NLDelta-educatie,  de Jongeren Community en de campagne Holland National Parks.  
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We zijn trots op samenwerking van de vele partners en partijen aan het themajaar  600 jaar 
Elisabethsvloed, waarvan onlangs de kick-off plaatsvond.  Het programma duurt tot de zomer van 
2022. Zie www.600jaarelisabethsvloed.nl 

Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen van NLDelta en wensen u een hele fijne zomer.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stella van Uffelen, 
programmamanager NLDelta  
 

http://www.600jaarelisabethsvloed.nl/

