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Hoofddoel Programma Deltanatuur
Staatsbosbeheer wil de kerncompetentie van haar organisatie, excellent natuurbeheer), veel nadrukkelijker inzetten voor Grote
Wateren in Nederland, daarmee de Nederlandse Grote Water Natuur verrijken, en al doende ook haar positie op Nederlandse en
Europese schaal verbeteren. Onder excellent natuurbeheer worden ook recreatie, beleving, cultuurhistorie, landschap, ‘Wise Use’
en duurzame productie gerekend, alsmede de financiering van het gehele pallet.
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beleid, financiering en organisatie GWS en zijn ze tevens
voor een deel gefinancierd
uitvoerder ervan.

