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Voorwoord
Nationaal Park Oosterschelde heeft in menig opzicht een goed jaar achter de rug. Financieel is de zaak op
orde en ook in het veld zijn veel ontwikkelingen geweest. De opening van nieuwe entreepunten, diverse
presentaties zijn gehouden, uiteenlopende activiteiten door onze gidsen, veel belangstelling voor allerlei
activiteiten en wederom een nadruk op educatie en communicatie. En niet te vergeten weer een mooie
Oosterscheldeweek. In de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur zijn allerlei zaken belicht:
van de IVN-activiteiten tot de ontwikkeling van windmolens op Neeltje Jans, van de Samenwerkingsverband
De Zeeuwse Natuur tot de voortgang met betrekking tot het zandsuppletieplan. Ook vonden er bilaterale
overleggen plaats met de betrokken bestuurders van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap
Scheldestromen. Tegelijkertijd vergden de landelijke ontwikkeling met betrekking tot de Nationale Parken
veel tijd en aandacht. De voorzitter van het NPO is lid van het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Nationale Parken en in die rol nauw betrokken, evenals onze gedeputeerde in het
Shareholdersoverleg.
Samen met al onze partners hebben we gewerkt aan een nog mooier Nationaal Park Oosterschelde. Geen
dag op, in of rondom de Oosterschelde is hetzelfde. Onder alle omstandigheden, van storm tot stilte bij
daglicht of de donkerte van de nacht met een fraaie sterrenhemel is er voor ieder wat wils iets te zien, te
horen, te voelen, te ruiken, te proeven en derhalve te beleven!
Siebe Kramer
Voorzitter Nationaal Park Oosterschelde
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1. Inleiding
1.1 Nationale Parken in Nederland
Nationaal Park Oosterschelde is één van de twintig nationale parken die Nederland rijk is. Samen vertellen
de Nationale Parken het verhaal van de Nederlandse natuur en vormen de kern van het Natuurnetwerk.
Het beleid van nationale parken in het algemeen richt zich op vier hoofddoelstellingen zoals geformuleerd
door het Rijk, namelijk:
1. Intensiveren natuurbeheer en natuurontwikkeling;
2. Sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie;
3. Bevorderen van vormen van natuurgerichte recreatie;
4. Bevorderen van onderzoek.
Deze doelen zijn het vertrekpunt voor de doelstellingen van Nationaal Park Oosterschelde.

1. Intensiveren natuurbeheer en natuurontwikkeling
In nationale parken wordt gestreefd naar duurzame instandhouding van de natuur en de ontwikkeling van de voor het gebied
kenmerkende natuurwaarden. Hiertoe wordt het natuurbeheer, als dat nodig is, geïntensiveerd en, als dat mogelijk is,
natuurontwikkeling toegepast. Natuurontwikkeling is sinds een aantal jaren een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Het is onder
meer gericht op het terugbrengen van verloren natuurwaarden.
2. Sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie
In nationale parken wordt veel aandacht besteed aan communicatie en educatie. Zo worden er educatieve activiteiten georganiseerd
voor bezoekers en omwonenden. Er wordt aandacht gevraagd voor onder meer de natuurwaarden en de achtergronden van
beheermaatregelen, de effecten van de mens op de natuur en het nut van natuurbehoud. Dit gebeurt in de vorm van excursies, cursussen
en projecten voor scholen. Het doel is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de natuur en hen daar belangstelling,
begrip en respect voor bij te brengen. Op die manier wordt geprobeerd om de maatschappelijke steun voor natuurbehoud en nationale
parken te verbreden.
3. Bevorderen van vormen van natuurgerichte recreatie
Nationale parken geven bezoekers de gelegenheid om de mooiste en meest kenmerkende Nederlandse natuurgebieden te zien en er
van te genieten. De voorzieningen voor recreatie zijn voornamelijk natuurgericht. Intensieve vormen van recreatie of activiteiten die
verstorend zijn voor de natuur worden geweerd of er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor deze activiteiten buiten de kwetsbare
delen van het park of zelfs buiten de parkgrenzen.
4. Bevorderen van onderzoek
In nationale parken wordt veel onderzoek gedaan dat wordt gebruikt voor het beheer en de inrichting van de parken. Onderzoek naar
bijvoorbeeld de invloed van recreatieve ontwikkelingen op de natuur, de waterhuishoudkundige aspecten en de effecten van
beheermaatregelen.

1.2 Nationaal Park Oosterschelde
In 2002 is de Oosterschelde op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zeeland door het Rijk aangewezen
als nationaal park. Nationaal Park Oosterschelde is met 37.000 ha het grootste Nationaal Park dat
Nederland kent.
In de afgelopen vijftien jaar heeft Nationaal Park Oosterschelde een grote hoeveelheid kennis en ervaring
opgedaan. Nationaal Park Oosterschelde 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 een belangrijke rol als initiator, coördinator en/of
sparringpartner bij ontwikkelingen in het gebied met betrekking tot de vier hoofddoelstellingen.
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De prachtige maar kwetsbare natuur is de basis voor alle activiteiten in het Oosterscheldegebied.
Oosterschelde. Beherende organisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid in natuurontwikkeling en beheer binnen de grenzen van het park. Het jaarprogramma van Nationaal Park Oosterschelde omvat een
grote hoeveelheid activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met overheden, educatieve
centra, terreinbeherende organisaties, ondernemers (waaronder de gastheren) en andere betrokken
partijen. In het Oosterscheldegebied is een groot aantal partijen actief op het gebied van onderzoek en
monitoring. Het gaat veelal om specialistisch onderzoek, waarbij Nationaal Park Oosterschelde
voornamelijk een bijdrage levert in de vorm van communicatie en educatie. Incidenteel wordt geld vanuit
het bestedingsplan ingezet op onderzoek.
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2. Jaarprogramma
Het jaarprogramma omvat alle reguliere taken en activiteiten met betrekking tot de dagelijkse
werkzaamheden en de uitvoering van het activiteitenprogramma van Nationaal Park Oosterschelde. In het
Oosterscheldegebied worden zowel het basis- als pluspakket1 Communicatie & Educatie voor nationale
parken uitgevoerd worden.

2.1 Secretariaat
In het kader van de Decentralisatie Impuls-afspraken verzorgt de Provincie Zeeland het secretariaat van
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde. Hieronder vallen de formatieplaats voor een secretaris, de
administratieve ondersteuning en de onkostenvergoeding voor de voorzitter. Ook behoren de bestuurlijke
activiteiten, de vaste bijdrage aan het Samenwerkingsverband Nationale Parken en de accountantskosten
tot het secretariaat.

2.2 Informatie in het veld
NPO-informatiepunt Neeltje Jans
In het Topshuis op Neeltje Jans is het onbemande informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde
gevestigd. Dit informatiepunt is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Evenals in 2016 werd dit punt
bezocht door meer dan 36.000 bezoekers.
Dijkwachtershuisje Wissenkerke
Het dijkwachtershuisje aan de aan de Keihoogteweg bij Wissenkerke is eigendom van Waterschap
Scheldestromen, en is sinds 2016 in gebruik door Nationaal Park Oosterschelde als bijzonder
informatiepunt. En met enorm succes! Het huisje wordt gebruikt als gidsenpost en is alle vakantieweken
open geweest voor bezoekers en voorbijgangers. Ook wordt het dijkwachtershuisje gebruikt voor speciale
bijeenkomsten en excursies.
Informatiezuilen
Project 2017.4

Rondom de hele Oosterschelde staan kenmerkende informatiezuilen van het park. De zuilen doorstaan al
een aantal jaar weer en wind waardoor het noodzakelijk er elk jaar een aantal te vervangen. Begin dit jaar
is de zuil op de Grevelingendam in samenwerking met Rijkswaterstaat compleet vernieuwd. Later zijn ook
de locaties Katse Veer, entreepunt oesterput op gemeente Noord-Beveland en de Oesterdam voorzien van
een nieuwe zuil. De informatie op de zuilen is tot stand gekomen in samenwerking met de
terreinbeheerders, Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat.

1

Het ‘Basispakket communicatie, voorlichting en educatie Nationale Parken’ is een afspraak tussen SNP, IVN en alle partners over een
gegarandeerd en gelijkwaardig minimaal basisaanbod - uitgevoerd door meerdere partners - van producten, activiteiten en voorzieningen
op het terrein van communicatie, voorlichting en educatie in de Nationale Parken. Het onderdeel Pluspakket is facultatief en dient speciaal
om ruimte en stimulans te geven aan vernieuwing.
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Natuurentreepunten
Project 2017.15

Afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen langs de Oosterschelde initiatieven ontstaan om entreepunten te
realiseren. Deze entreepunten, rondom het hele park in een herkenbare stijl, stimuleren natuurgerichte
recreatie, informeren bezoekers over de omgeving en activiteiten en verwijzen naar elkaar. Nationaal Park
Oosterschelde heeft een coördinerende en stimulerende rol in de totstandkoming van de entreepunten. In
2017 is onder andere een entreepunt in de gemeente Kapelle gerealiseerd en geopend.
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2.3 Basisprogramma communicatie
Het basisprogramma omvat alle reguliere taken en activiteiten met betrekking tot de dagelijkse
werkzaamheden en de uitvoering van het jaarprogramma van Nationaal Park Oosterschelde. Zo wordt het
draagvlak voor, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de natuur van Nationaal Park Oosterschelde in
stand gehouden en versterkt. In het park worden zowel het basis- als pluspakket Communicatie & Educatie2
voor nationale parken uitgevoerd. Voor de coördinatie en uitvoering van het jaarprogramma is overleg en
afstemming met alle betrokken partijen rondom de Oosterschelde onmisbaar, zowel op de werkvloer als
op bestuurlijk niveau.
2.3.1 Communicatie: drukwerk en online
Project 2017.05 en 06

De communicatiemiddelen van Nationaal Park Oosterschelde vormen de basiselementen voor het
vergroten van de naamsbekendheid en het stimuleren van het beleven en ontdekken van de Oosterschelde.
Het betreft de website, de inzet van social media en een jaarlijks magazine en diverse andere
drukwerkmaterialen.
Website
Op de website www.np-oosterschelde.nl is alle basisinformatie over Nationaal Park Oosterschelde te
vinden. Via nieuwsberichten worden bezoekers op de hoogte gehouden van actuele informatie over het
Nationaal Park. Ook bevat de website een interactieve kaart met een overzicht van alle natuurgerichte
activiteiten op en rond de Oosterschelde. Vanwege een toename van internationale interesse is de website
in 2017 vertaald in het Engels, Duits en Frans.
Social Media
Nationaal Park Oosterschelde deelt nieuwsberichten en actuele ontwikkelingen via diverse social media
kanalen. In 2017 hebben we ingezet op een verdere groei van het bereik van onze social media berichten.
Inmiddels hebben we 1141 (+157) volgers op twitter, 2867 (+262) op Facebook en 907 (+593) op Instagram.
Magazine en drukwerk
Nationaal Park Oosterschelde geeft een jaarlijks een magazine uit. In 2017 hebben we de opzet van het
magazine vernieuwd, met als uitgangspunt het geven van handreikingen voor de beleving van de recreant
afhankelijk van waar hij zich in het gebied bevindt. Er zijn 30.000 exemplaren gedrukt. De verspreiding van
de magazines vindt plaats via recreatie- en horecaondernemers (gastheren), terreinbeheerders, NMEcentra en het informatiepunt in het Topshuis. Ook in de informatiekraam en bij presentaties en excursies
worden de magazine actief uitgedeeld. Naast het magazine hebben we in 2017 ook een herdruk uitgegeven
van de brochures ‘Welkom Bruinvis’, de zoekkaart ‘eikapsels haaien en roggen’ en de anderstalige
brochures. Daarnaast hebben we een getijdenboekje uitgegeven in een beperkte oplage voor de
vrijwilligers en gastheren.

2

Het ‘Basispakket communicatie, voorlichting en educatie Nationale Parken’ is een afspraak tussen SNP, IVN en alle partners over een
gegarandeerd en gelijkwaardig minimaal basisaanbod - uitgevoerd door meerdere partners - van producten, activiteiten en voorzieningen
op het terrein van communicatie, voorlichting en educatie in de Nationale Parken. Het onderdeel Pluspakket is facultatief en dient speciaal
om ruimte en stimulans te geven aan vernieuwing.
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2.3.2 Algemene zichtbaarheid (vergroten herkenbaarheid)
Project 2017.07

Vanuit het basisprogramma werken we aan de algemene en dagelijkse zichtbaarheid van Nationaal Park
Oosterschelde in regionaal, nationaal en internationaal verband. Belangrijk hierin is vertegenwoordiging
van het park in een groot aantal internationale, landelijke en regionale overlegstructuren. Ook zijn we lid
van een aantal ondernemersnetwerken in Zeeland om ook deze doelgroep verder bekend te maken met
Nationaal Park Oosterschelde.
2.3.3 Gidseninzet en vrijwilligers
Project 2017.17

De belevingsactiviteiten in het park worden veelal georganiseerd door het team van vrijwilligers, de
Nationaal Park Oosterschelde gidsen. De gidsen worden ingezet om het activiteitenprogramma te
begeleiden. Daarnaast bemensen ze de informatiekraam op havendagen, publieksdagen en visserijdagen,
het dijkwachtershuisje en verzorgen regelmatig presentaties voor groepen en verenigingen.
Door het jaar heen organiseren we vanuit Nationaal Park Oosterschelde diverse bijscholingen voor het
gidsenteam. In 2017 hebben we in het vroege voorjaar een scholingsbijeenkomst georganiseerd waarin we
de gidsen hebben bijgepraat over de ontwikkelingen die er in het park plaats vinden. Daarnaast hebben we
samen met de gidsen het jaarprogramma van 2016 geëvalueerd en op basis daarvan een nieuw
jaarprogramma en planning voor 2017 gemaakt. In het najaar hebben we vanuit Nationaal Park
Oosterschelde, in samenwerking met de terreinbeheerders, een scholing georganiseerd voor álle gidsen die
actief zijn in Nationaal Park Oosterschelde in het Topshuis op Neeltje Jans. Hierbij waren ruim 40 gidsen
aanwezig. Na de ontwikkelingen binnen het Nationaal Park te hebben besproken zijn er presentaties
geweest over Groot Zeegras (Rijkswaterstaat) en vogels in de Oosterschelde (Het Zeeuwse Landschap en
9

Staatsbosbeheer). Tot slot heeft één van onze eigen gidsen zijn kennis en kunde betreffende het betrekken
van kinderen bij strandvondsten over gedragen.

Leren van anderen en ervaringen op doen buiten je eigen gebied levert weer input voor nieuwe ideeën.
Daarom is dit jaar gekozen om in december met de Nationaal Park gidsen een kijkje te nemen in ’t Zwin
Natuurpark. Een gebied flink in ontwikkeling met raakvlakken qua natuur aan de Oosterschelde. Er is
uitgebreid rondgekeken in het nieuwe bezoekerscentrum en tijdens een excursie is de Zwin-natuurgids het
hemd van het lijf gevraagd.
2.3.4 Ondersteuning gastherennetwerk
Project 2017.18

Rondom de Oosterschelde is een actief netwerk van recreatie- en horecaondernemers die gastheer zijn van
het Nationaal Park. Zij hebben door de cursus gastheerschap een basis meegekregen om hun gasten van de
juiste informatie te voorzien en hun handreikingen te geven om het gebied verder te ontdekken en beleven.
Netwerkbijeenkomsten
Door deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten die elk voor- en najaar worden georganiseerd
ontdekken en leren de ondernemers zelf steeds bij over de mogelijkheden van het Nationaal Park. Een
bijeenkomst bestaat altijd uit een inhoudelijk en een buitendeel. Inhoudelijk om op de hoogte te blijven
van de ontwikkelingen en kennis uit te breiden. Buiten om zelf uit eerste hand de locatie te ontdekken en
te beleven. Je kunt het beste een ervaring aan gasten enthousiast overdragen als je het zelf beleefd het.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst hebben de gastheren eerst de benen flink gestrekt in de slikken en de
schorren van Sint-Annaland. Staatsbosbeheer en Oosterscheldegids Sjak de Kock liet ze proeven, ruiken en
voelen wat en hoe de beleving van het schor is. De Thoolse streekproductenveiling van Sint-Annaland was
de volgende stop waar na het bespreken van alle ontwikkelingen eenieder op de knoppen kon drukken om
één van de vele streekproducten tegen een zo scherp als mogelijk prijs te bemachtigen.
De najaarsbijeenkomst is ingevuld in samenwerking met Rijkswaterstaat. Er is een veldbezoek geweest aan
de Krammersluizen waar de werking van de scheiding tussen de zoute Oosterschelde en het zoete Volkerak-
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Zoommeer werd uitgelegd. In het Grevelingenrestaurant is Rijkswaterstaat ingegaan op te ontwikkelingen
rondom het Groot-Zeegras en de Flakkeese Spuisluis.

Informatie en ondersteuning
Het hele jaar door krijgt het gastherennetwerk informatie over relevante ontwikkelingen en
wetenswaardigheden. Deze informatie kunnen zij gebruiken binnen hun eigen organisatie en delen met
hun gasten. Ze worden geholpen bij vragen en ondersteund bij het opzetten van arrangementen. Bij
bedrijfsbezoeken wordt geïnformeerd naar verdere behoeften.
Het netwerk wordt ook ondersteund door de gastheren een plek op de website te geven, hun activiteiten
te plaatsen op de activiteitenkaart, en via vermelding op facebook en twitter. Ze krijgen kosteloos de
beschikking over verschillende folder- en promotiemateriaal. Het vorig jaar ontwikkelde snorkelpaspoortje
is naar aanleiding van de wens vanuit de gastheren aangepast naar een algemener versie zodat ook zij deze
actief kunnen uitdragen onder hun gasten.
2.3.5 Activiteiten en evenementen
Project 2017.19

Door het jaar heen heeft het park aan een natuurgericht activiteitenprogramma op- en rond de
Oosterschelde. Dit doen we in samenwerking met eigen Oosterscheldegidsen, de terreinbeheerders en
recreatieondernemers/gastheren.
Gidsen
De gidsen zijn het hele jaar actief om verschillende doelgroepen te betrekken bij en enthousiasmeren voor
Nationaal Park Oosterschelde. Dit doen ze met het geven van presentaties, door met een informatiekraam
op verschillende havendagen te staan en excursies te begeleiden. Aanvullend op het excursieaanbod van
de terreinbeheerders zijn zij op verschillende kleine strandjes met de excursie juttersgeluk te vinden. Het
Noordzeestrand is door het ontbreken van oesters uitermate geschikt voor het sleepnetvissen. In de
zomervakantie helpen grote groepen kinderen, vaders en moeders hieraan mee. Erg populair is ook
Zeeuwse Zilte Zaligheden, een excursie in samenwerking met een tweetal ondernemers uit Wissenkerke en
Wemeldinge. De ondernemers doen de organisatie en bieden de faciliteiten aan. De gidsen laten de
deelnemers niet alleen de Oosterschelde culinair ontdekken maar vertellen daar ook het bijhorende belang
van natuurwaarden bij.
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Scharrelen en snorkelen
De Oosterschelde heeft een uniek onderwaterleven. De vele duiken per jaar zeggen hier genoeg over. Voor
algemeen publiek dat voor een dagje of een vakantie naar de Oosterschelde komt, is duiken echter vaak
een stap te ver. Het onderwaterleven is echter heel goed op een makkelijker manier beleefbaar te maken.
Samen met gastheer en duikcentrum De Witte Boulevard is hiervoor het concept scharrelen en snorkelen
ontwikkeld. Onder de veilige begeleiding van duikinstructeurs en met een snorkelvest kan in alle rust
onderwater gekeken worden op zoek naar krabbetjes, anemoontje en zakpijpjes. Aan de hand van een
onderwaterpaspoortje wordt samen besproken wat ze allemaal gezien hebben.
Kajakken
Wie op een sportieve en kleinschalige manier de dynamiek van de Oosterschelde wil beleven kan samen
met Outdoor Inspiration in een kajak stappen. Door het getij en de bijna immer aanwezige wind is het een
tocht met uitdagingen. De beloning daarentegen is groot: vanuit een ander perspectief dicht bij het water,
met grote kans dat een nieuwsgierige zeehond even komt kijken of je verrast wordt door een opduikende
bruinvis. Door zijn jarenlange ervaring van het kajakken op de Oosterschelde kan begeleider en gids Guido
Krijger bijzondere verhalen vertellen over wat er allemaal te zien en te beleven is.
2.3.6 Oosterscheldeweek
Project 2017.20

In 2017 stond alweer de negende editie van de Oosterscheldeweek op het programma. Wat negen jaar
geleden begon met één activiteit is uitgegroeid tot een groot evenement met meer dan 60
belevingsactiviteiten op en rond Nationaal Park Oosterschelde. Daarnaast bestond Nationaal Park
Oosterschelde in 2017 15 jaar. Reden voor een feestje.
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De Oosterscheldeweek werd op 2 september feestelijk geopend in gastgemeente Noord-Beveland, bij
gastheer Camping Orisant in Colijnsplaat. Burgemeester Marcel Delhez zorgde voor een spetterende
opening en knipte onder water (in een duiktank) een lintje door als startschot van de week. Gedeputeerde
Carla Schönknecht sprak de aanwezigen toe en sneed samen met een 15-jarige inwoner van SchouwenDuiveland de taart aan voor het 15-jarig bestaan van Nationaal Park Oosterschelde.
De hele week was er een prachtig programma rondom de Oosterschelde: de Oosterschelde-wandeltocht,
vaartochten, kajaktochten, snorkelen, proeverijen, excursies - de hele Oosterschelde kwam aan bod.
Daarbij waren er de hele week activiteiten rondom de Nehalenniatempel in Colijnsplaat. Online was de
Oosterscheldeweek een succes. Ruim 25.000 mensen zagen de onderwatercamera die de hele week live
onderwaterbeelden uitzond vanuit de jachthaven van Colijnsplaat.
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2.3.7 Nieuwe initiatieven
Project 2017.21

Gedurende het jaar wordt Nationaal Park Oosterschelde met regelmaat benaderd met de vraag om kleine
projectideeën en spontane initiatieven te ondersteunen. In 2017 hebben we onder andere meegewerkt
aan het landelijk festival Nationale Parken in Fort Voordorp, de kookwedstrijd ‘Slag op de Oosterschelde’,
een digitale banner op PZC.nl en de totstandkoming van het boek ‘de Groene Zee’ over het
onderwaterleven in Nationaal Park Oosterschelde en de Noordzee.
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2.4 Basisprogramma onderwijs
Educatie in het basis- en voortgezet onderwijs is een belangrijk onderdeel van het basisprogramma van
Nationaal Park Oosterschelde. Voor de coördinatie en realisatie van de doorgaande leerlijn voor het
basisonderwijs en het programma voor voortgezet onderwijs over Nationaal Park Oosterschelde
samengewerkt met verschillende hierin gespecialiseerde organisaties. Vanaf 1 januari 2018 zullen worden
de educatieprojecten (voor basis- en voortgezet onderwijs) gecoördineerd worden via het
samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur'.
2.4.1 Lesprogramma getijdenenergie
Project 2017.08, IVN Zeeland i.s.m. Edubedrijf en Tocarda

De ontwikkelingen rondom de getijdenenergie in de Oosterscheldekering boden een uitgelezen kans om
Zeeuwse scholieren te betrekken bij duurzame energie en bewustwording mee te geven over de unieke
combinatie van een Nationaal Park en wetenschappelijk onderzoek naar een economische ontwikkeling,
zonder schade toe te brengen aan andere functies van het gebied. Leerlingen van het voortgezet onderwijs
zijn aan de slag gegaan met een aantal praktische opdrachten en bezochten de getijdencentrale op een
veldwerkdag. Na wekenlang onderzoek, ontwerpen en uitvoeren presenteerden de 12 jongerenadviesbureaus hun verrassende en creatieve plannen. In verband met het faillissement van Tocardo staat
een mogelijke vervolgopdracht helaas nog even op losse schroeven.

2.4.2 Zeehondenleskist en wedstrijd
Project 2017.09, MEC De Bevelanden

De zeehondenopvang A-seal in Stellendam heeft eind 2015 zijn deuren opnieuw geopend. De informatie in
de leskist ‘Zeehonden’ die door de NME-centra, MEC De Bevelanden en EHBZ wordt uitgeleend aan scholen
is hierdoor echter verouderd. Het bestaande lesmateriaal is daarom up-to-date en nog interactiever
gemaakt. Ook is het aantal leskisten uitgebreid van 3 naar 7 stuks, zodat nog meer leerlingen kennis kunnen
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opdoen van de grijze en gewone zeehond en hun leefgebied in de Oosterschelde. Staatsbosbeheer heeft
één van de leskisten aangeschaft. Leerlingen van het Calvijn College hebben door middel van een wedstrijd
meegedacht in het ontwikkelen van de leskist.

2.4.3 Scholenproject ‘Varen met schoolgroepen’
Project 2017.10, MEC De Bevelanden i.s.m. NME-centra

In 2017 zijn 18 educatieve vaartochten georganiseerd voor basisscholen rondom de Oosterschelde. De
leerlingen hebben zich voorbereid met behulp van de informatiemap, waarna ze ook daadwerkelijk met
passagiersschip De Onrust of Zwerver 3 het water opgaan. Op de boot gaan de leerlingen onder begeleiding
van een (natuur)ouder aan de slag met opdrachten en worden zeehonden en bruinvissen gespot. De
leerlingen leren de Oosterschelde zo op een speelse manier te beleven en doen tegelijk veel kennis op van
de natuur, milieu en het landschap. Het scholenproject is dan ook sinds 2003 een succesvolle activiteit.
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2.5 Projecten
Naast de financiële ondersteuning voor het uitvoeren van het jaarprogramma verstrekt de Stichting
Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde ook subsidie aan partners in het
Oosterscheldegebied in de vorm van projectbijdragen. Andere organisaties leveren zo een belangrijke
bijdrage aan het verwezenlijken van de doelen van het park. Zo wordt door de inzet van en samenwerking
met andere partijen het draagvlak voor, en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de natuur van Nationaal
Park Oosterschelde in stand gehouden en versterkt. Voor Nationaal Park Oosterschelde is het doen van
projectbijdragen aan andere organisaties daarom ook een belangrijke vorm van samenwerking.
2.5.1 Excursie ‘De Oosterschelde boven water’
Project 2017.11, NOB Biologische werkgroep i.s.m. NME-centra

De prachtige onderwaternatuur van de Oosterschelde zichtbaar maken voor iedereen, dat is het doel van
al jarenlang succesvolle activiteit ‘De Oosterschelde boven water’. Aquaria en voelbakken worden op de
wal tentoongesteld met daarin (met vergunning) opgedoken dieren en wieren uit de Oosterschelde.
Vrijwilligers van de Nederlandse Onderwatersport Bond vertellen hierover aan fietsers, strandgangers,
wandelaars en horeca-bezoekers van alle leeftijden.
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De excursie vond zesmaal plaats op de parkeerplaats bij de jachthaven van Burghsluis. Per keer konden zo’n
100 bezoekers in aanraking komen met de prachtige onderwaternatuur. Daarnaast werd in september een
scholendag bij het Watersnoodmuseum georganiseerd en was de excursie onderdeel van de Goese Sasdag.
2.5.2 Activiteitenprogramma voor mensen met een beperking
Project 2017.12, Natuurmonumenten i.s.m. IVN Zeeland

IVN en Natuurmonumenten hebben de handen ineengeslagen om een arrangement op te zetten voor
mensen met een beperking, een doelgroep die doorgaans niet snel in aanraking komt met de
Oosterscheldenatuur. Aansluiting is gezocht bij het activiteitenprogramma van de Oosterscheldeweek. Een
vrijwilligerspoule van gidsen is samengesteld om hen de Oosterschelde te laten zien, proeven, ruiken en
voelen. Tijdens de speciale tweedaagse is een parcours uitgezet met verschillende activiteiten. Zo was er
een kraam met verschillende zilte proeverijen, vers en direct afkomstig uit de Zeeuwse natuur, konden de
deelnemers via telescopen vogels kijken in de inlagen en bij de ‘boswachter op zee’ kregen de bezoekers
prachtige verhalen te horen over gevonden jutspullen en bijzondere dieren in de Oosterschelde. Bij
startlocatie restaurant De Heerenkeet stonden verschillende natuurstands en konden de deelnemers
genieten van een zilte proeverij. Uiteindelijk hadden ruim 70 deelnemers een fantastische dag die in het
teken stond van kennismaken met de Oosterschelde.

2.5.3 Schatkist van de Oosterschelde
Project 2017.13, Staatsbosbeheer

Dit project is in overleg met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat geannuleerd. Voor een succesvolle
realisatie van het project moest worden voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde, namelijk de vestiging
van visdiefjes op de projectlocatie (vogeleiland Schelphoek). Dit was echter nog niet het geval. Daarom is
besloten dit project in 2017 niet uit te voeren. In overleg met de Provincie Zeeland als subsidieverstrekker
is besloten het vrijgekomen budget in te zetten voor een aantal andere projecten.
2.5.4 Lezing ‘Een terugblik op de Oosterschelde’
Project 2017.14, MEC De Bevelanden i.s.m. NME-centra

In dit project, wat al een aantal jaar wordt uitgevoerd, wordt de Oosterschelde naar die mensen gebracht
die zelf niet (meer) naar de Oosterschelde toe kunnen. Een gids houdt een interactieve en beeldende lezing
waarbij de deelnemers ook zelf hun ervaringen met en herinneringen aan de Oosterschelde kunnen delen.
Dit jaar werden niet alleen ouderengroepen bezocht maar ook mensen met een beperking. In 2017 zijn 20
lezingen gegeven die allemaal weer positief geëvalueerd werden door de deelnemende zorgcentra. Ook is
een nieuwe vrijwilliger geworven en ingewerkt.
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2.5.5 HZ Studentonderzoek
Project 2017.16, door IVN Zeeland

In de Oosterscheldeweek 2015 is in een minisymposium over de onderwaternatuur in de Oosterschelde
opgeroepen om een Onderwatervisie voor Nationaal Park Oosterschelde te ontwikkelen. Voor een goede
visie is een brede feitelijke basis onmisbaar. De eerste noodzakelijke stap is daarom het in kaart brengen
van onderwaternatuur van de Oosterschelde. In 3,5 maand tijd heeft een stagiair van de Hogeschool
Zeeland beschikbare data verzameld bij verschillende organisaties en een eerste stap gemaakt in de
verwerking hiervan in een 3D-kaart.

2.5.6 Alternatieve projecten: meertalige website en gadgets
Project 2017.22 en 23, IVN Zeeland

Een deel van het vrijgekomen budget na het annuleren van project 2017.13 is ingezet voor de vervanging
van een aantal informatiezuilen van Nationaal Park Oosterschelde, conform de afspraak die gemaakt is in
het ingediende bestedingenplan. Het resterende budget is ingezet voor twee alternatieve projecten,
namelijk het ontwikkelen van een meertalige website en het aanvullen van de voorraad gadgets.
Het ontwikkelen van meertalige website www.np-oosterschelde.nl was een langgekoesterde wens. Het
flyermateriaal en het magazine waren al (deels) beschikbaar in het Engels, Duits en Frans, maar het voorzien
in meertalige online informatievoorziening is onmisbaar. In het najaar van 2017 is daarom hard gewerkt
aan het uitbreiden van de website zodat de informatie nog voor de start van het seizoen online beschikbaar
is voor toeristen en buitenlandse bezoekers.
Daarnaast was bij het werk- en vrijwilligersteam van het park behoefte aan een nieuwe voorraad gadgets,
omdat de huidige voorraad (sleutelhangers) bijna op was. De nieuwe voorraad drijvende sleutelhangers zijn
een klein weggevertje en worden door kinderen altijd zeer gewaardeerd.

19

20

3. De cijfers van 2017
3.1 Algemeen
Voor het meerjarige investeringsplan ontvangt de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park
Oosterschelde jaarlijks een subsidiebedrag van Provincie Zeeland. Voor de besteding van deze subsidie
wordt door het overlegorgaan jaarlijks een bestedingenplan opgesteld. Het park zet dit budget in voor de
uitvoering van het reguliere jaarprogramma en voor het initiëren en coördineren van nieuwe projecten en
activiteiten. Naast de uitvoering van het basisprogramma verstrekt NPO ook subsidie aan derden in de vorm
van projectbijdragen. Andere organisaties helpen op deze manier mee aan het verwezenlijken van de
doelen van het park.
Als cofinancierders dragen gemeenten, ondernemers, NME-centra en natuurorganisaties bij in zowel uren,
natura, als financiële bijdragen. Hierdoor wordt het subsidiebedrag en daarmee de impact
vermenigvuldigd.
Procedure bestedingenplan
Projectaanvragen voor het bestedingenplan moeten in september ingediend zijn om in aanmerking te
komen voor een bijdrage in het daaropvolgende jaar. Projectaanvragen worden getoetst aan de criteria van
Nationaal Park Oosterschelde. De looptijd voor het besteden van de toegekende bijdrage is een jaar. Elk
jaar machtigt het AB de voorzitter en de secretaris om binnen het bestedingenplan indien nodig budgetten
te verschuivingen, betalingen te verrichten en de eindbijdrage per project vast te stellen.
Personele inzet Communicatie & Educatie
Voor de personele inzet op Communicatie & Educatie in de Nederlandse nationale parken heeft IVN van
oudsher de opdracht vanuit Rijksoverheid. Voor de uitvoering van Communicatie & Educatie in Nationaal
Park Oosterschelde ontvangt IVN jaarlijks een budget van het ministerie van Economische Zaken. In 2017
ging het om een budget van 144.500,00 euro, voor de inzet van een coördinator en medewerker (beide 0,8
fte).

3.2 Bestedingenplan 2017
Voor de uitvoering van het bestedingenplan 2017 heeft Nationaal Park Oosterschelde een subsidiebedrag
van 188.495,00 euro ontvangen van de Provincie Zeeland. Het eerste half jaar verliep conform de plannen
en zou voor de uitvoering van het jaarprogramma het volledige subsidiebedrag ingezet worden. Met het
annuleren van het project ‘Schatkist van de Oosterschelde’ kwam echter halverwege het jaar een groot
budget van 20.000 euro vrij. In overleg met bestuur en Provincie Zeeland is besloten het budget in te
zetten voor een aantal alternatieve projecten. Met man en macht is gewerkt aan de ontwikkeling en
uitvoering hiervan. Voor een aantal al geplande posten waren er overschrijdingen en onderbestedingen.
Overzicht uitgaven - toelichting
Secretariaat

begroot

daadwerkelijk

2017.01 Secretariaat

€ 18.883,00

€ 16.791,63

Het budget voor het secretariaat was vergeleken met de uitgaven in de afgelopen jaren te klein begroot. In november 2017
is hier door de Provincie Zeeland op verzoek 4.835 euro aan toegevoegd (vanuit vrijgekomen budget na annuleren project
2017.13.) De kosten voor het NPO-informatiepunt in het Topshuis zijn zo'n 2.000 euro lager uitgevallen dan begroot omdat
Rijkswaterstaat de kosten voor de schoonmaak per 1 mei 2018 op zich heeft genomen.

2017.02 Accountant

€ 4.500,00

€ 4.950,00

Vast bedrag, maar overschrijding omdat de accountantskosten in eerste instantie te klein begroot en vervolgens
geïndexeerd zijn.
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Overzicht uitgaven - toelichting

begroot

daadwerkelijk

2017.03 Bijdrage SNP

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 9.535,00

€ 9.196,57

Vast bedrag.

Informatie in het veld
2017.04 Vervanging informatieborden en -zuilen

Conform de afspraak die is gemaakt in het ingediende bestedingenplan is een deel van het vrijgekomen budget na het
annuleren van project 2017.13 ingezet voor de vervanging van een aantal informatiezuilen rondom de Oosterschelde. In
november 2017 is door de Provincie Zeeland op verzoek daarom 1.535 euro toegevoegd aan het al beschikbare budget.

2017.15 Entreepunten NPO

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 30.000,00

€ 27.755,54

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

Communicatie
2017.05 Communicatie/drukwerk

Financiële uitvoering grotendeels conform projectaanvraag. Per abuis zijn enkele facturen m.b.t. tot de post 2017.6
Interactieve communicatie uit dit budget betaald.

2017.06 Interactieve communicatie

€ 5.000,00

€ 2.470,60

Van het beschikbare budget resteert nog de helft. Enerzijds vielen de kosten voor het onderhoud van de website mee,
anderzijds zijn enkele facturen (ongeveer 1.000 euro) per abuis betaald vanuit de post 2017.5 Communicatie/drukwerk.

2017.07 Vergroten herkenbaarheid

€ 10.000,00

€ 8.477,90

Financiële uitvoering conform projectaanvraag. Kosten voor gadgets en standmateriaal vielen dit jaar lager uit dan begroot.

2017.17 Gidseninzet / Vrijwilligers

€ 15.000,00

€ 14.212,97

€ 10.000,00

€ 10.913,13

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2017.18 Ondersteunen gastherennetwerk

Financiële uitvoering grotendeels conform projectaanvraag. De kosten voor de organisatie van de twee
netwerkbijeenkomsten vielen 1.000 euro lager uit dan begroot vanwege bijdrage in natura door de gastheren zelf. In
verband met het ontwikkelen van het onderwaterpaspoortje voor de gastheren vielen de materiële kosten 1.900 euro
hoger uit.

2017.19 Activiteiten en Evenementen

€ 15.000,00

€ 12.661,89

Financiële uitvoering conform projectaanvraag. Naast de snorkelactiviteit is ook een financiële bijdrage geleverd aan de
kajakactiviteit. De vergoeding voor vrijwilligers/gidseninzet is lager uitgevallen dan begroot.

2017.20 Oosterscheldeweek

€ 15.000,00

€ 16.765,40

Financiële uitvoering conform projectaanvraag. De opening van de Oosterscheldeweek (live onderwaterbeelden) en
cofinanciering van activiteiten (ondersteuning in organisatie wandeltocht) zijn hoger uitgevallen dan begroot. Ook is
geëxperimenteerd met online promotie via De Persgroep (1.250 euro).

2017.21 Nieuwe initiatieven

€ 5.000,00

€ 2.085,83

In 2017 is 20% van het budget ingezet voor een bijdrage aan nieuwe initiatieven in het park.

Educatie
2017.08 Lesprogramma Getijdenenergie

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Voor de uitvoering van dit project heeft IVN Zeeland 5.000 euro ontvangen van NPO. Ook Tocardo heeft cofinanciering van
10.000 euro toegezegd, maar deze bijdrage is onzeker vanwege het faillissement. Hierdoor wordt mogelijk niet voldaan aan
de cofinancieringsverplichting. Het stichtingsbestuur heeft op 13 maart 2018 besloten om wel akkoord te gaan met de
bijdrage omdat het project goed inhoudelijk is uitgevoerd.

2017.09 Leskist zeehond BB herzien + wedstrijd

€ 3.900,00

€ 3.896,27

€ 7.225,00

€ 7.185,00

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2017.10 Scholenproject 'Varen met schoolgroepen'

Gedurende het jaar bleek het enthousiasme van scholen voor deelname groter dan verwacht. Om alle schoolgroepen de
kans te geven mee te varen is in november 2017 door de Provincie Zeeland op verzoek 1.400 euro aan het beschikbare
budget toegevoegd (vanuit vrijgekomen budget na annuleren project 2017.13.)

Projecten
2017.11 De Oosterschelde boven water

€ 1.500,00

€ 913,49

In 2017 zijn geen nieuwe materialen aangeschaft, waardoor er minder is uitgegeven dan begroot.

2017.12 Activiteitenprogramma mensen met een beperking

€ 2.000,00

€ 2.000,00
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Overzicht uitgaven - toelichting

begroot

daadwerkelijk

€ 20.000,00

€ 0,00

Financiële uitvoering conform projectaanvraag.

2017.13 Schatkist van de Oosterschelde = geannuleerd =

In overleg met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat is besloten dit project te annuleren. Het vrijgekomen budget is met
toestemming van Provincie Zeeland ingezet voor een aantal andere projecten.

2017.14 Lezing 'Een terugblik op de Oosterschelde'

€ 1.270,00

€ 1.256,42

Inhoudelijke wijziging van budgetinzet in verband met inwerken van nieuwe vrijwilliger. Verdere financiële uitvoering
conform projectaanvraag.

2017.16 HZ studentenonderzoek

€ 10.000,00

€ 6.344,65

De kosten voor de uitvoering van het studentenonderzoek (o.a. stagevergoeding, bel- en reiskosten, etc.) zijn flink lager
uitgevallen dan verwacht. De benodigde ureninzet voor stagebegeleiding was zoals begroot.

Alternatief
2017.22 Meertalige website

€ 8.532,00

€ 10.999,04

Alternatief project (na annuleren project 2017.13.) waarvoor in november 2017 door de Provincie Zeeland op verzoek een
bedrag van 8.532 euro is toegezegd. De website bleek meer woorden de bevatten dan oorspronkelijk was ingeschat
waardoor zowel de kosten voor de vertaling als de ureninzet hoger zijn uitgevallen.

2017.23 Gadgets

€ 3.650,00

€ 3.222,75

Alternatief project (na annuleren project 2017.13.) waarvoor in november 2017 door de Provincie Zeeland op verzoek een
bedrag van 3.650 euro is toegezegd.

totaal

€ 188.495,00

€ 174.599,07

3.3 Spin-off 2017
Door de intensieve samenwerking met alle betrokken partijen wordt een grote financieringsstroom
gegenereerd rondom Nationaal Park Oosterschelde. Zo werd in 2017 door alle partijen gezamenlijk meer
dan vier ton euro 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. Naast de financiële bijdragen worden gedurende het hele jaar ook veel bijdragen in
natura geleverd.

TOTAAL

Provincie
Zeeland

Min.
van EZ

gemeenten
waterschap
RWS

ondernemers

TBO's

overig

429.626

174.599

140.504

55.094

10.000

3.994

45.435

24.242

24.242

NPO informatiezuilen

58.024

9.197

Entreepunten NPO

48.000

5.000

6.000

Communicatie/drukwerk

55.756

27.756

28.000

Interactieve communicatie

2.471

2.471

Vergroten herkenbaarheid

55.982

8.478

47.504

Gidseninzet / Vrijwilligers

22.213

14.213

8.000

Ondersteunen gastherennetwerk

18.913

10.913

8.000

Activiteiten en Evenementen

22.662

12.662

10.000

Basisprogramma
Secretariaat
secretariaat

Informatie in het veld
15.827

33.000

37.000

Communicatie
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Oosterscheldeweek

38.032

16.765

19.000

2.267

Nieuwe initiatieven

10.086

2.086

8.000

15.000

5.000

Leskist zeehond BB herzien + wedstrijd

7.796

3.896

Scholenproject 'Varen met schoolgroepen'

13.550

7.185

6.365

De Oosterschelde boven water

1.827

913

913

Activiteitenprogramma mensen met een
beperking

5.994

2.000

Lezing 'Een terugblik op de Oosterschelde'

2.513

1.256

HZ studentenonderzoek

12.345

6.345

Meertalige website

10.999

10.999

Gadgets

3.223

3.223

Educatie
Lesprogramma Getijdenenergie

10.000
1.000

2.900

Projecten 2017

2.994

1.000

Schatkist van de Oosterschelde geannuleerd
1.256
6.000

3.4 Overig
In november 2017 heeft Nationaal Park Oosterschelde een gift van 1.000 euro ontvangen van
Stichting Jewannes de Groene te Wemeldinge. Dit bedrag mag door het park vrij worden ingezet
voor een ontwikkeling of activiteit in het park.

3.5 Vooruitblik naar 2018
In 2017 zijn de voorbereiding getroffen voor een op een aantal punten gewijzigde financieringssystematiek.
Vanaf 2018 zal het bestedingenplan bestaan uit twee delen: het basisprogramma met alle reguliere taken
en activiteiten van het NPO, en een lijst met projecten uitgevoerd voor derden. Op deze manier komt
duidelijk inzicht in de activiteiten die de basis vormen van het park, en de activiteiten van andere
organisaties die bijdragen aan de doelstellingen. Ook is een meer strikte wijze van budgetbeheer en bewaking mogelijk. Daarnaast is in het opstellen van het bestedingenplan 2018 gewerkt aan een nog betere
inhoudelijke afstemming met het provinciale beleid. Dit zal gecontinueerd worden in volgende jaren.
Vanaf 1 januari 2018 worden de educatieprojecten (voor basis- en voortgezet onderwijs) gecoördineerd via
het samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur'. Deze activiteiten behoren tot het basisprogramma van
Nationaal Park Oosterschelde, maar zijn geen onderdeel meer van de reguliere subsidieaanvraag voor het
bestedingenplan.
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4. Organisatie
4.1 Overlegorgaan
Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het Nationaal Park en bestaat uit een
Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. Naast het Overlegorgaan is ook de Stichting Ondersteuning
Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde opgericht. Met ingang van 9 juli 2013 is het Overlegorgaan
Nationaal Park Oosterschelde een adviescommissie van de Provincie Zeeland geworden. Het overlegorgaan
staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, dhr. S.W.G.M. Kramer. Het secretariaat wordt verzorgd
door de Provincie Zeeland.
De taken van het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde zijn:
 vaststellen van het Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde;
 bewaken van de uitvoering van dit Beheers- en inrichtingsplan Oosterschelde;
 vaststellen van de begroting;
 vaststellen van de jaarrekening;
 kennisnemen van voornemens en taken, of bevoegdheden uit te oefenen die van invloed kunnen
zijn op de ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied (inclusief onderhouds- of beheersplannen);
 vaststellen van het jaarverslag.
Naast de officiële taken zet het overlegorgaan zich in voor strategische afstemming van diverse
onderwerpen rondom de Oosterschelde. Alle partners vertegenwoordigd in het overlegorgaan hebben
vanuit hun eigen identiteit verantwoordelijkheid in de uitvoering van de taken, die uitgevoerd worden
vanuit het eigen budget.
Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park
Oosterschelde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 22044408). Sinds 5 december 2003
kent de stichting ook statuten waaraan de leden van het Alegemeen Bestuur zich moeten houden.
Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur zijn vertegenwoordigers gezeteld van alle spelers in het Nationaal Park en staat
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, dhr. S.W.G.M. Kramer.
Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter van het NPO en twee leden van het Algemeen
Bestuur. De penningmeesterfunctie wordt vervuld een vertegenwoordiger van de natuurorganisaties, de
secretarisfunctie wordt vervuld door een vertegenwoordiger van de overheden. Het Dagelijkse Bestuur
controleert de kostenverantwoording en de prestatiebewijzen zoals dit bij het verstrekken van de subsidie
is opgedragen door Gedeputeerde Staten. Ook is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor het volgen
van de lopende zaken en anticiperen op de ontwikkelingen rondom het park en het voorbereiden van de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
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4.2 Bestuurlijke vergaderingen
Het Algemeen Bestuur heeft tweemaal vergaderd in 2017, het
Bestuursvergaderingen 2017
Dagelijks Bestuur is vijfmaal bijeengekomen. Belangrijke
bespreekpunten waren onder meer de ontwikkelingen binnen
Algemeen bestuur
het Programma Nationale Parken, de uitwerking van een
3 april - voorjaarsvergadering
contournotitie als basis voor een meerjarenagenda en de
15 november - najaarsvergadering
financieringssystematiek van het park. Daarnaast zijn ook
Dagelijks bestuur
andere zaken belicht uiteenlopend van de activiteiten binnen
24 januari, 15 maart, 8 mei,
het jaarprogramma, het Samenwerkingsverband De Zeeuwse
22 augustus, 20 oktober
Natuur, de munitiestort, de ontwikkeling van windmolens op
Neeltje Jans, de Commissie Demmers en de voortgang m.b.t.
het zandsuppletieplan.
Dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur voor het eerst ook vergaderd met de verantwoordelijk gedeputeerde,
mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen. Afgesproken is om het overleg met de gedeputeerde jaarlijks in te
plannen. Ook vonden er bilaterale overleggen plaats met de directie van Rijkswaterstaat en het Waterschap
Scheldestromen.

4.3 Dagelijks werkteam
Bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden wordt nauw samengewerkt binnen een team van
medewerkers Communicatie & Educatie en de secretaris, onder leiding van de voorzitter van het park. De
secretaris (0,5 fte) is werkzaam bij de Provincie Zeeland. De communicatie en educatie van de Nederlandse
nationale parken is landelijk ondergebracht bij IVN. Zij heeft de opdracht van het Rijk om dit te verzorgen.
Vanuit IVN Zeeland zijn twee medewerkers Communicatie & Educatie (beide 0,8 fte) actief voor de
Oosterschelde. Dit team zorgt als initiator, coördinator en/of sparringpartner voor verbinding tussen de
partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving.
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5. Dankwoord
Grote dank aan allen die Nationaal Park Oosterschelde een warm hart toedragen en zich actief inzetten
voor de bescherming van en beleving in het gebied. Gidsen, vrijwilligers, bestuursleden, gastheren,
ambassadeurs, terreinbeheerders en medewerkers van alle betrokken overheden en partnerorganisaties.
Dit jaarverslag bevat slechts een deel van alle activiteiten en ontwikkelingen in en rondom Nationaal Park
Oosterschelde. Samen beschermen we de prachtige en waardevolle natuur van de Oosterschelde en maken
we die zichtbaar en beleefbaar.
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Bijlagen
Algemeen Bestuur
Voorzitter Overlegorgaan
Provincie Zeeland
Rijkswaterstaat Zee & Delta
Waterschap Scheldestromen
Gemeente Goes
Gemeente Kapelle
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Veere
Gemeente Noord Beveland
Gemeente Tholen
Gemeente Schouwen-Duiveland
Watersportverbond
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Nederlandse Onderwatersportbond
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Zeeuwse Milieu federatie
PO Mosselcultuur
IVN
Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf

dhr. S.W.G.M. Kramer
mw. C.M.M. Schönknecht (gedeputeerde)
dhr. L.C. van Beveren (districtshoofd)
dhr. H.C.L. de Smet (dagelijks bestuur)
dhr. drs. D. Alssema (wethouder)
dhr. A.J. Stapelkamp (burgemeester)
dhr. I. Vogelaar (wethouder)
dhr. J. Melse (wethouder)
dhr. M.J.H. Delhez (burgemeester)
dhr. C.L. van Dis (wethouder)
dhr. G.C.G.M. Rabelink (burgemeester)
dhr. P. Mater (regioteam)
dhr. E.C.L. Marteijn (voorzitter)
ir. B.A. Vos (penningmeester)
prof. dr. M. Hemminga (directeur)
dhr. G. de Groot (gebiedsmanager)
dhr. A. van Hees (provinciehoofd)
mevr. I. von Harras (directeur)
dhr. A. Risseeuw (secretaris)
mw. D.I. Teeling (regiodirecteur)
vacant

Dagelijks Bestuur
dhr. S.W.G.M. Kramer - voorzitter
dhr. M.J.H. Delhez - secretaris, namens de gemeenten
dhr. A. van Hees - penningmeester, namens de terreinbeherende organisaties
dhr. D.J.F. Lagendijk – ambtelijk vertegenwoordiger Provincie Zeeland
Dagelijkse werkteam
dhr. S.W.G.M. Kramer - voorzitter
Wilco Jacobusse - coördinator Communicatie & educatie (IVN Zeeland)
Fransje Meijer - medewerker Communicatie & educatie (IVN Zeeland)
Ineke Zuijderhoudt - secretaris (Provincie Zeeland)
Werkgroep Communicatie & educatie
Paul Begijn - Natuurmonumenten
Wilco Jacobusse - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Wendy Janse - Staatsbosbeheer
Carolien van der Kreeke - Het Zeeuwse Landschap
Astrid Meijer - MEC De Bevelanden
Fransje Meijer - Nationaal Park Oosterschelde / IVN Zeeland
Vincent van der Veen - IVN Zeeland
Ineke Zuijderhoudt - Nationaal Park Oosterschelde / Provincie Zeeland
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