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Geachte onderhandelaars,  

 

 

Bij voorkeur zouden we u uitnodigen voor een tocht door één van de parels van de Zeeuwse natuur: 

Nationaal Park Oosterschelde. De waarde van dit prachtige gebied voor Zeeland kan immers het beste 

beleefd worden met de wind in de haren en het zoute water op de huid. Uiteraard beseffen we dat uw tijd 

en mogelijkheden momenteel beperkt zijn. Daarom willen we de ontwikkelingen in en rondom Nationaal 

Park Oosterschelde middels deze brief onder uw aandacht brengen.  

 

Nationaal Park Oosterschelde: een sterk merk 

Nationaal Park Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Een wereld van getij, 

wind en water met een bijzondere en rijke biodiversiteit. De prachtige maar kwetsbare natuur is de basis 

voor alle activiteiten in het Oosterscheldegebied. Samen met haar partners, ondernemers en vrijwilligers 

maakt het park zich sterk voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de bijzondere natuurwaarden en het 

creëren van draagvlak voor de bescherming hiervan. Door de combinatie van de karakteristieke natuur en 

de intensieve samenwerking is Nationaal Park Oosterschelde een sterk en herkenbaar merk.  

 

Nationaal Park Oosterschelde: belangrijke waarde voor Zeeland 

Met het label ‘nationaal park’ onderscheidt de Oosterschelde zich van andere gebieden met een 

kenmerkende identiteit en hoge kwaliteit van de natuurlijke omgeving en belevingsmogelijkheden. Het park 

is een kwaliteitsimpuls voor het omringende gebied. Nationaal Park Oosterschelde staat onlosmakelijk in 

economische en maatschappelijke verbinding met de regio en is een voorbeeld van hoe natuur, recreatie 

en economie goed samen gaan. Het Oosterscheldegebied is van grote betekenis voor recreatie en toerisme, 

schaal- en schelpdierkweek, visserij en beroepsvaart. Op en rondom de Oosterschelde wordt gewerkt, 

gewoond en gerecreëerd. Alle gebruikers, overheden, beheerders, ondernemers en andere betrokken 
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partijen dragen samen de verantwoordelijkheid voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteiten 

van het nationaal park. 

 

Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt 

binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en daarbuiten. Ze is de ‘spin in 

het web’ geworden in het Oosterscheldegebied en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten 

van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving. Het park vervult hierin een belangrijke 

rol als initiator, coördinator en/of sparringpartner. Het jaarprogramma omvat een grote hoeveelheid 

activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve centra, 

terreinbeherende organisaties, ondernemers (waaronder meer dan 50 gastheren) en andere betrokken 

partijen. Uiteraard is het park lid van het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur. Ook heeft Nationaal 

Park Oosterschelde een verantwoordelijkheid in het signaleren en agenderen van problemen, zoals de 

munitiestort en de zandhonger. 

 

Door de intensieve samenwerking met alle betrokken partijen wordt een grote financieringsstroom 

gegenereerd rondom Nationaal Park Oosterschelde. Zo wordt jaarlijks door alle partijen gezamenlijk 4 á 5 

ton geïnvesteerd in het park. De basis hiervoor wordt gevormd door de jaarlijkse subsidiebijdrage van de 

Provincie Zeeland voor de uitvoering van het activiteitenprogramma, in combinatie met de subsidie van het 

Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van Communicatie & Educatie in het park. Hiernaast 

worden gedurende het hele jaar door onze partners ook veel bijdragen in natura gedaan. 

 

Ontwikkelingen in en rondom Nationaal Park Oosterschelde 

De ambitie van Nationaal Park Oosterschelde is om, op basis van de sterke structuur die in de afgelopen 

jaren is opgebouwd, in de komende jaren te blijven vernieuwen en ontwikkelen. Hierbij krijgt het gebied te 

maken met uitdagingen als gevolg van bijvoorbeeld zeespiegelstijging en toenemende ruimtelijke druk. Ook 

de ontwikkelingen binnen het Rijksprogramma Nationale Parken zijn belangrijk voor het park, evenals een 

aantal initiatieven voor nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de Zuidwestelijke Delta waarin Nationaal 

Park Oosterschelde toekomstgericht meedenkt. Binnen deze dynamiek zijn de komende jaren bepalend 

voor de toekomstpositie van Nationaal Park Oosterschelde.   

 

Voor een goed begrip van de huidige dynamiek is een korte situatieschets noodzakelijk. Eind 2014 dienden 

de Kamerleden Van Veldhoven (D66) en Jacobi (PvdA) een voorstel in om samen met de betrokken partijen 

van de 20 Nederlandse nationale parken een sterk merk te maken en daarvoor een nieuwe standaard te 

ontwikkelen. In 2015 werd als antwoord hierop een driejarig Rijksprogramma ‘Naar Nationale Parken van 

Wereldklasse’ gestart, wat in 2017 een vervolg kreeg met de oprichting van het Nationale Parken Bureau. 

Het bureau werkt de komende vijf jaar samen met de partners aan het realiseren van de ambities in de 

nieuwe standaard. Met deze standaard wordt het verhogen van de kwaliteiten van de Nederlandse 

nationale parken gestimuleerd om zo de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken en 

de parken een sterkere merk- en marktpositie te geven. Gebieden krijgen 4 tot 6 jaar de tijd om zich (verder) 

te ontwikkelen richting deze standaard om zo de status ‘nationaal park’ te verkrijgen dan wel te behouden. 

Dit betekent dat ook Nationaal Park Oosterschelde zich zal moeten kwalificeren.  

In een eerste ambtelijke verkenning kon geconcludeerd worden dat Nationaal Park Oosterschelde al  

voldoet aan één van de hoogste ambitieniveaus van de nieuwe standaard. In de verdere ontwikkeling 

kunnen we kiezen voor verschillende invalshoeken. Dit varieert van de spreekwoordelijke puntjes op de i 
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zetten tot opschaling van de begrenzing van het park. Een ambtelijke verkenning is gestart, maar 

diepgaander onderzoek (met de hiervoor benodigde middelen) naar de kansen en mogelijkheden van de 

verschillende invalshoeken is noodzakelijk voor een gedegen bestuurlijke visie- en besluitvorming.  

Tevens wordt door het Nationale Parken Bureau samen met NBTC gewerkt aan een promotiecampagne 

waarmee een aantal Nederlandse nationale parken internationaal in de schijnwerpers wordt gezet. 

Uiteraard is het ook voor de Oosterschelde van belang hier relatie mee te zoeken.    

 

Naast de ontwikkelingen binnen het Rijksprogramma speelt sinds 2017 ook nog een discussie over de 

verdeling van Rijksmiddelen voor de personele inzet op Communicatie & Educatie in de Nederlandse 

nationale parken. Hiervoor heeft IVN van oudsher de opdracht vanuit Rijksoverheid. Gezien de ambities en 

uitdagingen waar het park bij de oprichting voor stond heeft het Oosterscheldegebied een ruime personele 

inzet toegewezen gekregen. De Rijkssubsidie is geëvalueerd en inmiddels heeft de minister van LNV een 

brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt aanbevolen tot een andere verdelingssystematiek van 

deze subsidie over de nationale parken te komen. Afhankelijk van in hoeverre deze aanbevelingen worden 

opgevolgd, heeft dit mogelijk ook consequenties voor de basisfinanciering van Nationaal Park 

Oosterschelde. Ook op dit punt wil het park tijdig anticiperen om de beschikbare capaciteit en ervaring en 

daarmee de impact in het gebied in de toekomst te borgen.  

 

Nationaal Park Oosterschelde in de toekomst 

Al deze ontwikkelingen in ogenschouw nemend, wettigt maar één conclusie: Nationaal Park Oosterschelde 

verdient uw steun. Er moet de Zeeuwse politiek en haar bestuur veel aan gelegen zijn dat de tot op heden 

door alle partijen geleverde inspanningen op een duurzame en toekomstbestendige manier voortgezet 

kunnen worden. Het bestuur van Nationaal Park Oosterschelde verzoekt u dan ook niet alleen in het 

gesproken woord, maar ook op papier in het Coalitieakkoord 2019-2023 uw bestuurlijke en financiële steun 

op te nemen. Samen kunnen we de continuïteit van Nationaal Park Oosterschelde waarborgen.  

 

Tot slot, de uitnodiging voor het daadwerkelijk beleven van de bijzondere natuur van Nationaal Park 

Oosterschelde blijft ongewijzigd!  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde 
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Secretariaat 

 

 




