NLDelta terug naar
de tekentafel
Sinds 2016 praten gemeenten, provincies en natuurorganisaties over plannen voor
de totstandkoming van Nationaal Park NLDelta in het gebied Biesbosch-Haringvliet.
Als de eerste conceptstatusaanvraag al bij de bestuurders ligt, wordt helder dat de
landbouworganisaties niet bij het proces betrokken zijn geweest. KAVB, ZLTO en LTO Noord
zijn ontstemd over deze werkwijze. ‘Dit is niet van deze tijd.’
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Ondertussen in
de Bollenstreek
Ook elders in Zuid-Holland zijn er plannen voor Nationale Parken, zoals Nationaal Park Hollands Duinen,
waaronder ook de Bollenstreek valt. De statusaanvraag
ligt inmiddels bij het ministerie van LNV. KAVB-kringvoorzitter Piet van der Poel vertelt: “Als KAVB zijn wij
hierbij betrokken geweest. Vanaf het begin hebben we
onze zorgen geuit: de status Nationaal Park mag geen
invloed hebben op de bedrijfsvoering van de bollenbedrijven. Anders krijgen we hetzelfde effect als Natura
2000 en kan er helemaal niks meer. We hebben laten
vastleggen dat de Bollenstreek deel uitmaakt van het
totale complex en dat de afspraken die zijn vastgelegd
in het Pact van Teylingen overeind blijven.” Andries
Middag, programmamanager van Greenport Duin- en
Bollenstreek vult aan: “Nationaal Park Hollands Duinen biedt de Bollenstreek ook fantastische kansen.
Bijvoorbeeld de belangstelling van toeristen die ook
jouw bedrijf straks beter weten te vinden, als je daar
iets mee wilt. Het bollengebied is bovendien een goede
buffer tussen de verstedelijkte gebieden en het Natura 2000 gebied.” Biodiversiteit is een belangrijk thema
voor het Nationaal Park. “Dat raakt ook de bollensector. Hoe ga je daarmee om en hoe werk je daarin samen
met partners op zo’n manier dat je elkaar versterkt?
Dat zouden volgende stappen kunnen zijn.”
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‘We accepteren
het excuus, maar
daarmee zijn we
er nog niet’

H

et begon allemaal met een ambitieboek getiteld ‘Dit is onze natuur’. Daarmee won NLDelta
Biesbosch-Haringvliet in 2016 de juryprijs in de
verkiezing van het mooiste natuurgebied in Nederland. Dat was veelbelovend en nodigde uit om vervolgstappen te zetten. De plannen voor Nationaal Park NLDelta
zijn het gevolg. “Het programma van NLDelta staat voor de
ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in het
gebied Biesbosch-Haringvliet. Door regionale projecten, programma’s en initiatieven te verbinden willen we met elkaar
komen tot robuuste deltanatuur, een betere leefomgeving,
goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen, en toerisme en economische kansen stimuleren”,
vat programmamanager Stella van Uffelen het doel samen.

NIEUWE STIJL
De insteek van het plan is een ‘nationaal park nieuwe stijl’. “Dit
betekent dat het niet alleen draait om natuurgebieden, maar
om de samenhang van natuur, landschap, de occupatie van het
gebied, cultuurhistorie en erfgoed.” Hoe dat precies vorm moet
krijgen, is nog niet duidelijk. “De wetgeving hiervoor is nog
niet vastgesteld, dit is een beleidsontwikkeling die we gezamenlijk moeten vaststellen, zodat we met elkaar kunnen bepalen
hoe ‘nieuwe stijl’ vorm krijgt.” Bij dat ‘met elkaar’ raakt Van
Uffelen een gevoelig punt. Op het moment dat de statusaanvraag voor het Nationaal Park NLDelta naar de provincie ging,
werd opeens duidelijk dat agrarische organisaties in de aanloop
niet betrokken zijn geweest. “Dat betreuren wij zeer.”
Over hoe dit zo heeft kunnen lopen, vertelt Van Uffelen: “Wij
hebben vanaf het begin de bestaande gebiedsnetwerken, zoals
landschapstafel Haringvliet, Waterpoort en Vestingsdriehoek,
betrokken en gingen ervan uit dat we daarmee ook de stakeholders uit de agrarische sector bereikten. Nu blijkt dat ZLTO,
LTO Noord en KAVB niet op de hoogte waren. Dat had niet zo
moeten gaan, wij hebben samenwerken juist hoog in het vaandel staan. We hadden eerder en uitgebreider met hen moeten
communiceren over NLDelta, dan hadden we de onrust die nu
is ontstaan, kunnen voorkomen. Gelukkig kan het alsnog. De
statusaanvraag is uitgesteld. Daarmee komt het proces niet tot
stilstand, maar wordt het wel getemporiseerd, zodat we gezamenlijk naar het proces en de inhoud gekeken kan worden.”

MOGELIJKE GEVOLGEN
De zorgen van de sector betreffen vooral de mogelijke gevolgen van de plannen. Van Uffelen benadrukt: “Ik begrijp de
zorg, maar daar is geen reden voor. Het Nationaal Park brengt
geen nieuwe juridische restricties met zich mee, er wordt
geen mandaat overgeheveld. Er komt geen nieuwe regelgeving rond erfgrenzen en ruimtelijke ontwikkeling. Het idee
is juist om samenwerking te stimuleren en daarbij ook aan te
sluiten bij bestaande, kansrijke initiatieven.” Van Uffelen legt
hierbij de link met het Interbestuurlijk Platform (IBP) Vitaal
Platteland. ”Dit is een bestaande samenwerking met projecten
rondom de thema’s Zoetwater, Volhoudbare landbouw en
Genieten en beleven in de Delta. Deze projecten, die bijdragen aan de ontwikkeling van een vitaal platteland en waarin
partijen als waterschappen, overheden en agrarische sector
samenwerken, passen perfect binnen de kaders van NLDelta.”
Bij de agrarische sector is er niet veel begrip voor dat de
sector niet is betrokken bij de plannenmakerij. Regionaal
KAVB-kringvoorzitter Jacob Jan Dogterom betoogt: “We leven

in een participatiemaatschappij en hier is totaal geen sprake
van participatie geweest. KAVB en LTO hebben twee keer per
jaar overleg met gemeenten en het is in al die jaren niet één
keer ter sprake gebracht. Onbegrijpelijk.” Hij maakt zich vooral zorgen over mogelijke gevolgen. “Niet alleen agrarische ondernemers zijn actief in deze regio, maar ook industriegebied
Moerdijk. Zijn zij al betrokken? En hoe krijgt een en ander
een plek in het Nationaal Park?”

TAAL VERSTAAN
De belangenorganisaties hebben hun ongenoegen geuit in een
brief. Hendrik Hoeksema van ZLTO erkent dat er vanuit NLDelta ‘ruimhartig’ excuus is gemaakt. “We accepteren het excuus,
maar daarmee zijn we er nog niet. Dit is geen kwestie van even
op de pauzeknop drukken en dan weer door. We stappen niet
op een rijdende trein. Wij willen terug naar het begin en helder
krijgen vanuit welk perspectief zij zijn vertrokken. Onduidelijk
is ook wat ‘nieuwe stijl’ betekent in de ogen van de deelnemers,
en hoe zij de toekomst van de landbouw daarin zien. Wat zijn
de focuspunten, waar liggen kansen en hoe ga je die ondersteunen en stimuleren? Dat gesprek moeten we nog voeren met
elkaar om helder te krijgen of wij NLDelta vanuit de belangenorganisaties kunnen steunen. Voorwaarde is dat we elkaars
taal verstaan en met alle partijen tot een gemeenschappelijk
beeld van de toekomst komen, inclusief die voor de land- en
tuinbouw.” De voorbeelden die Van Uffelen noemt uit het IBP
schuift hij terzijde. “Het IBP heeft een andere ontstaansgeschiedenis en een ander doel dan de Nationale Parken.”
Dat het ook anders had kunnen lopen, heeft Hoeksema zelf ondervonden bij de ontwikkeling van Nationaal Park Van Gogh in
Brabant. “Hierbij zijn we vanaf het begin met alle stakeholders
gezamenlijk opgetrokken. Ook bij dit Nationaal Park gaat het
om meer dan natuur. We hebben uitgebreid gesproken over
landbouw en geconstateerd dat de sector steeds innovatiever en
technologischer wordt. Op de vraag of er ruimte zou zijn voor
intensievere landbouw, was het antwoord ‘ja’. Dit betekent
bijvoorbeeld dat samen met de regionale boomkwekerij, die al
tot de beste van de wereld behoort, een ontwikkelplan wordt
gemaakt om die positie verder te versterken, als onderdeel van
een veranderend landschap. Dat zijn concrete plannen gekoppeld aan acties die perspectief bieden. Dit is ook nodig voor
NLDelta.” Of de pauze die nu is ingelast tot het gewenste resultaat zal leiden voor de landbouworganisaties, is nog niet helder.
Hoeksema: “Ik ben zeer positief van aard en ben benieuwd of
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we dit nog kunnen inhalen.”
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