
            
 

 

Aan:  Leden van de gemeenteraden van de gemeenten Altena, 

Gorinchem, West Betuwe en Zaltbommel 

 

Betreft: Uitnodiging webinar NLDelta 

 

Datum: Dinsdag 8 september 2020 

 

Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19:15 uur 

 

 

============================================================= 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Mede namens NLDelta, nodigt Stichting Vestingdriehoek u uit voor het: 

 

Webinar aanvraag status Nationaal Park NLDelta  

 

op 

 

dinsdag 8 september 2020 om 19:30 uur 

 

Dit webinar wordt georganiseerd door het programmabureau van NLDelta 

en gaat in op wat NLDelta is en wat de betekenis is voor de Vestingdriehoek 

en voor uw gemeente. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de stand van 

zaken en planning met betrekking tot de aanvraag van de status Nationaal 

Park Nieuwe Stijl voor NLDelta. Uiteraard krijgt u de gelegenheid vragen te 

stellen. Indien u interesse hebt, meld u dan aan via 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-webinar-nldelta-112365512272.  

 

Aanleiding 

In oktober 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet bekroond met de 

vakjuryprijs in het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het 

Ministerie van Economische Zaken. Daarmee werd NLDelta één van de 

winnaars van de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland'. De 

Vestingdriehoek, vertegenwoordigd door de gemeenten Altena en 

Gorinchem, is vanaf de verkiezing een betrokken NLDeltapartner bij de 

ontwikkelingen van het initiatief geweest. In de voorgestelde begrenzing van 

het toekomstig Nationaal Park NLDelta is de Vestingdriehoek de oostelijke 

poort van NLDelta, de start van de rivierendelta. 

 

Stand van zaken 

In de afgelopen jaren is NLDelta gegroeid tot een zeer betrokken en actief 

netwerk van partners: samen wordt gewerkt aan projecten die leiden tot 

robuuste deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte  
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vervoersverbindingen, stimulering van toerisme en economie en betrokken 

bewoners. Door regionale ambities te koppelen worden de kwaliteiten van 

ons gebied krachtig verbonden en halen we samen het beste uit onze delta: 

voor bewoners, ondernemers, bezoekers en de natuur. 

 

Nationaal Park in oprichting 

In januari 2021 vraagt NLDelta bij het Ministerie van LNV de status aan van 

Nationaal Park Nieuwe Stijl. Na de zomer is de conceptaanvraag voor deze 

status gereed. Dit concept bevat voorstellen voor onder andere de 

begrenzing, governance en financiering. Omdat deze consequenties nog 

niet beschikbaar zijn, hebben de colleges van de gemeenten in de 

Vestingdriehoek nog geen besluit genomen over de uiteindelijke deelname in 

dit plan. Besluitvorming hieromtrent zal na de zomer plaatsvinden. Uiteraard 

wordt u als raad hierover geïnformeerd. 

 

Bij deze brief ontvangt u de brochure Van mooiste natuurgebied naar 

nationaal park. Deze uitgave schets de ontwikkeling van NLDelta tot nu toe, 

geeft een doorkijk naar wat er de komende tijd staat te gebeuren en geeft u 

alvast inzicht in wat tijdens het webinar gepresenteerd en besproken wordt. 

 

Contact 

Heeft u vragen over NLDelta of het webinar? Neem gerust contact op via 

info@NLDelta.nl. Voor vragen over de Vestingdriehoek kunt u contact 

opnemen met Wesly Litjens (wesly.litjens@westbetuwe.nl).   

 

 

Wij zien u graag digitaal bij het webinar. 

 

Namens het bestuur van Stichting Vestingdriehoek, 

 
Joost van der Geest, 

Voorzitter 
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