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Agenda Algemeen Bestuur 
 
 
Datum: 17 februari 2017 
Tijdstip: 11.30 - 12.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Werkendam, kamer 0.1 
  Raadhuisplein 1, Werkendam 
 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

 

2. Vaststellen verslagen van het Algemeen Bestuur  

d.d. 18 november 2016 en 16 december 2016 bijlage 

 

 

3. Kadernota 2018 bijlage 

 

 

4. Rondvraag 
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Verslag 
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 18 november 2016 
 
Aanwezig: P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht, voorzitter), D.C.H. Verheijen (Directeur Parkschap, 

secretaris), mw. Y. van der Meulen/H. Clement (Provincie Noord-Brabant), F. de Vogel 
(Provincie Zuid-Holland), J.M. van Oosten (Gemeente Werkendam), dhr. J.B.M. Kuijpers 
(Gemeente Drimmelen), A.S. Dijkstra (Gemeente Sliedrecht), mw. R.M.A. Spriensma 
(controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)  

 
Verhinderd:  J.F. Weber (Prov. ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov. NB 
Toehoorders: Sportvisserij ZWN, de heren Embregts en Van Gils 
 

1. Opening en mededelingen 

Dhr. Heijkoop opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder aan de 

heren H. Embregts en W. van Gils namens Sportvisserij Zuid-West Nederland. Zij geven 

een korte toelichting: Sportvisserij ZWN is een overkoepelende organisatie, 

rechthebbende op visrechten (gehuurd van de staat). Zij behartigen de belangen van 

sportvissers; 250 verenigingen, 154.000 vissers en maken deel uit van een landelijke 

organisatie.  

Voor dit gebied hebben zij met name nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor visstand 

beheer vanuit de landelijke overheid. Zij zorgen voor verantwoorde visserij. In de 

Biesbosch wordt alleen gesproken over wat boven water gebeurt, maar zij hebben al 

aandacht gevraagd voor wat onder water gebeurt. Zij vragen aandacht voor hun belangen 

in het kader van de ontwikkelingen NL Delta. Zij willen graag een intensievere 

samenwerking. Als voorbeeld verwijzen zij naar beroepsvisserij, zij willen dat graag doen 

d.m.v. vangstquota. Er is een wederzijds belang op wat zich afspeelt. 

Dhr. Verheijen verwijst in dit verband naar het traject met Staatsbosbeheer om dit op 

elkaar af te stemmen. 

 

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen Legesverordening 

Het Algemeen Bestuur stelt unaniem de legesverordening vast. 

 

4. Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en Dagelijks Bestuur 

Het Algemeen Bestuur stemt unaniem in met het voorstel tot benoeming van het Dagelijks 

Bestuur: 

Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur: de heer P.J. Heijkoop 

Plv. voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur: de heer J.M van Oosten 

Lid van het Dagelijks Bestuur (tevens AB lid): de heer J.B.M. Kuijpers. 

 

5. Uittreedvoorstellen 

Het Algemeen Bestuur stemt in met de lijn van de notities over uittreden van de 

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, waarbij aangetekend dat  

 met een fiscalist wordt overlegd over de gevolgen van een uitbetaling in één keer; 

 de uittreedovereenkomst met de Provincie ZH wordt aangevuld met betrekking tot 

verlaging van de bijdrage indien de achterblijvende partners hun bijdrage verlagen 

(exclusief de voornemens van provincie Noord-Brabant en gemeente Sliedrecht).  

Met de gemeente Sliedrecht worden de gesprekken over uittreden vervolgd. 

Het Algemeen Bestuur mandateert de heren Heijkoop en Hoefeijzers om de gesprekken te 

voeren.  

 

6. Vaststellen vergaderschema 2017 

Het Algemeen Bestuur stelt het voorgestelde vergaderschema vast. 

Daarnaast zal gezien de complexe vraagstukken gezocht worden naar extra data. 

 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Verslag 
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 16 december 2016 
 
Aanwezig: J.M. van Oosten(Gemeente Werkendam, voorzitter), D.C.H. Verheijen (Directeur Parkschap, 

secretaris), mw. Y. van der Meulen (Provincie Noord-Brabant), S. Verbaanderd en F.L. de Vogel 
(Provincie Zuid-Holland),  J.B.M. Kuijpers (Gemeente Drimmelen),A.S. Dijkstra (Gemeente 
Sliedrecht), mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)  

 
Verhinderd: J.F. Weber (Prov.ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov.NB, P.J. Heijkoop 
Toehoorders: Geen 
 
 

1. Opening en mededelingen 

Er is een bericht van verhindering van dhr. Heijkoop ontvangen. Dhr. Van Oosten zit 

daarom de vergadering voor. De aanwezigen stemmen in met de agenda.  
 

2. Vaststellen uittreedregelingen van 

a. Provincie Zuid-Holland 

Mw. Spriensma geeft een toelichting: er heeft een jurist naar gekeken en het besluit 

wordt iets aangepast. De overeenkomst wordt aangegaan en daarmee wordt 

invulling gegeven aan de uittredesom.  

De aanwezigen van het Algemeen Bestuur besluiten:  

 de overeenkomst te accepteren, waarmee invulling wordt gegeven aan de 

uittredesom (artikel 2a van de overeenkomst) door middel van een langjarige 

subsidierelatie, waarbij de waarde voor de periode 2018 t/m 2025 minimaal 

€ 2.965.000 bedraagt, 

 de provincie Zuid-Holland conform artikel 47, 3e lid van de Gemeenschappelijke 

Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 31-12-2017 uit te laten 

treden. 

 

b. Provincie Noord-Brabant 

De aanwezigen van het Algemeen Bestuur besluiten:  

 Het aanbod van de provincie Noord-Brabant te accepteren, te weten het voldoen 

van tweemaal de reguliere bijdrage over 2016 en 2017 aangevuld met viermaal 

deze jaarbijdrage, als uittredesom, 

 De jaarbijdrage voorlopig per jaar te voldoen, totdat de fiscale gevolgen van de 

vpb voor het Parkschap duidelijk zijn. Op dat moment zal in overleg met de 

provincie worden besloten tot het al dan niet ineens voldoen van het resterende 

bedrag,  

 De provincie Noord-Brabant conform artikel 47, 3e lid van de 

Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 

31-12-2017 uit te laten treden. 

 

c. Gemeente Sliedrecht 

Het Algemeen Bestuur besluit: het uittredingsvoorstel van het college van B&W van 

de gemeente Sliedrecht voor kennisgeving aan te nemen en het uittredebesluit van 

de raad van Sliedrecht af te wachten. In principe in te stemmen met het 

voorgenomen tot uittreden van de gemeente Sliedrecht per 1/1/2018 met een 

uittredesom van € 1.000.000 (gerekend vanaf 1/1/2017). Mw. Spriensma stemt de 

precieze formulering van dit principebesluit af met dhr. De Vogel. 

 



Parkschap\Algemeen Bestuur\161216\Verslag AB Parkschap161216-concept 2. 

d. Bespreken governance Biesbosch 

Het advies van dhr. Verdaas is oriënterend besproken.  

Behandeling zal in een volgende Bestuurscommissievergadering worden voortgezet, 

rekening houdend met de gemaakte opmerkingen ten aanzien van: 

 tijdpad; 

 informatievoorziening en betrokkenheid colleges, raden en staten; 

 en dit in een (concept) brief vast te leggen.  

 

3. Vaststellen controleprotocol 2016 

Het Algemeen bestuur stelt het controleprotocol voor de accountantscontrole 2016 

vast. 

 

4. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 17 februari 2017 

 
Onderwerp: Kadernota 2018 
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch (GR Parkschap) agendeert in haar 1e reguliere vergadering van een 

kalenderjaar een kadernota voor de komende begrotingscyclus. Hiermee kunnen 

bestuurders in een vroegtijdig stadium discussiëren over belangrijke beleidswijzigingen 

met financiële consequenties voor de eerstvolgende begroting. Voor de kadernota 

hebben Dordrecht, Drimmelen en Werkendam (financiële) richtlijnen voor de begroting 

2018 gezonden. Provincie Noord-Brabant geeft aan de doorvertaling van de uittreding en 

governance te willen zien, en vraagt aandacht voor risicobeheersing. Provincie Zuid-

Holland zal vanwege haar uittreding per 1/1/2018 geen richtlijnen inbrengen. De inbreng 

vanuit de betrokken ambtenaren is vermeld onder in de paragraaf ‘Deelnemers’.  

 

Deelnemers 

- Provincie Zuid-Holland (PZH): Sjef Verbaanderd/Eigenaar eenheid verbonden partijen 

(EVP) – geen richtlijnen vanwege uittreden; 

- Provincie Noord-Brabant (NBr): Han Clement/Robby van Ruremonde; 

- Dordrecht: Erika Kuilders/André Besseling; 

- Drimmelen: Catharina Wouters – richtlijnen cf. de nota verbonden partijen West 

Brabant; 

- Sliedrecht: Arjan Zwaan – geen richtlijnen; 

- Werkendam: Daniëlle Ernest - richtlijnen cf. de nota verbonden partijen West 

Brabant. 

 

Uitgangspunt kadernota 

Hieronder worden een aantal onderwerpen uitgewerkt; ik verzoek u zich in 

gezamenlijkheid uit te spreken over deze onderwerpen teneinde de kaders voor de 

begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenbegroting vast te stellen.  

 

1. Meerjarig sluitende begroting & gevolgen uittreding 

 

Een sluitende meerjarenbegroting vormt al jaren uitgangspunt voor het Parkschap. Een 

aantal ontwikkelingen vormt echter een uitdaging voor de meerjarenbegroting 2018-

2021. Het betreft lagere inkomsten door het invoeren van de legesverordening, het 

uittreden van een aantal deelnemers en het niet doorgaan van de invoering van betaald 

parkeren (natuurbijdrage automobilisten) aan de Baanhoekweg (Hollandse Biesbosch).    

 

1.1 De legesinkomsten zijn m.i.v. 1/1/2017 € 10.000 lager dan de inkomsten vóór 

die tijd. Aangezien de coördinatiefunctie met de beschikbare financiering 

binnen het Parkschap niet kan worden ingevuld, kunnen de beschikbare 

middelen in plaats daarvan voorzien in compensatie van de lagere 

legesinkomsten.  

Agendapunt 

3. 
datum 
6 februari 2017 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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Ik verzoek u hiermee in te stemmen.  

  

1.2 De beide provincies en gemeente Sliedrecht zullen per 1/1/2018 zijn 

uitgetreden. In de meerjarenbegroting zal door de uittreding voor 2021 een 

tekort ontstaan van eenmaal de jaarbijdrage van € 62.912 (Noord-Brabant).  

 

1.3 De opbrengsten vanuit deze natuurbijdrage automobilisten bedraagt voor 

2018 en verder (structureel) € 86.000 per jaar. Doordat dit verdienmodel 

vervalt, ontstaat m.i.v. 2018 een gat in de begroting.  

 

Oplossen van de punten 1.2 en 1.3 is mogelijk door verhoging van opbrengsten 

verdienmodellen, anders organiseren van onderdelen van het Parkschap, afstoten van 

taken, of verhogen van de deelnemersbijdrage.  

Ook voor 2018 geldt de opgaven om de verdienmodellen optimaal te benutten c.q. uit te 

werken. Het geprognosticeerde tekort van € 86.000 zal in de begroting 2018 worden 

opgevangen door ophogen van de inkomsten bedrijfsvrienden van ad. € 25.000 naar 

€ 100.000 (een ophoging met € 75.000). De overige € 11.000 moet worden gevonden in 

bezuinigingen.  

 

Ik verzoek u in te stemmen met deze oplossing in de begroting 2018. 

 

2. Indexering 

 

Indexering prijsgevoelige budgetten 

Het Parkschap indexeert de prijsgevoelige budgetten in principe jaarlijks (tenzij als 

bezuinigingstaakstelling een nullijn moet worden gehanteerd). De omvang van de 

indexering is nog niet bekend. Vorig jaar gaf het CBS in maart een raming af voor het 

komende jaar. Ik stel voor de raming inflatie 2018 door cpb per maart 2017 te hanteren 

in de begroting 2018. 

Daarnaast berekent het Parkschap een nacalculatie door in de prijsindex. De in begroting 

2017 gehanteerde raming van het cpb voor 2017  is 1,1%, de raming cpb van december 

2016 voor 2017 is 1%. De nacalculatie voor 2017, die in de begroting 2018 zal worden 

verwerkt, zal naar verwachting dan ook beperkt zijn. 

 

Indexering lonen 

Het Parkschap volgt de cao gemeenteambtenaren. Het is nog niet bekend hoe de 

ontwikkeling van de lonen na mei 2017 gaat verlopen.   

Het Parkschap is voornemens de medio maart 2017 bekende loonontwikkeling (cao 

gemeenteambtenaren) toe te passen als indexering voor 2018. Eventuele 

loonontwikkelingen in een nieuwe cao zullen via naculculatie (pas) in begroting 2019 

(kunnen) worden verwerkt.   

 

Werkendam en Drimmelen geven aan dat de prijsindexering van de algemene 

prijsontwikkeling BBP uit de laatste circulaire moet worden toegepast. De gemeente 

Dordrecht geeft aan uit te willen gaan van een indexering van de gemeentelijke bijdrage 

conform percentage CPI.  

 

Ik verzoek het bestuur zich uit te spreken over de wijze waarop de indexering wordt 

toegepast op de deelnemersbijdrage (de huidige methode via de budgetten, resulterend 

in een verhoging van de deelnemersbijdrage) of een indexering van de 

deelnemersbijdrage an sich.  
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3. Ongewijzigd beleid en anticiperen op transitie/governance 

 

Vanuit de nota verbonden partijen West Brabant dient de begroting te worden opgesteld 

op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van 

taken in de begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit reeds door het Algemeen 

Bestuur is besloten.  

 

In dit kader moet worden opgemerkt dat het verrichten van onderhoud en beheer van de 

recreatieve delen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch door het Parkschap m.i.v. 1/1/2018 

aan de orde is. Het betreft hier beheer en onderhoud zoals het Parkschap op dit moment 

ook verricht in de eigen gebieden. Hierbij zal sprake zijn van een volledige financiering 

door de gemeente Dordrecht.  

 

Provincie Noord-Brabant geeft aan dat het Parkschap een doorvertaling van governance-

discussie m.b.t. rollen taken moet maken en van daaruit voortvloeiende of te schrappen 

taken en werkzaamheden in begroting 2018. Daarbij mogelijk opsplitsing in  beheertaken 

(gericht op resterende partners met eigendommen) en ontwikkeltaken die zich 

uitstrekken over groter gebied met meerdere (nieuwe) partners. Ook de relatie met NL 

Delta moet worden uitgewerkt.  

 

De discussie ten aanzien van governance begint bij de vraag waar het Parkschap wel en 

niet van is. Die discussie loopt momenteel (ten dele onder begeleiding van het bureau 

Over morgen). De (nieuwe) organisatiestructuur en taken binnen een –als gevolg van 

uittreding- te wijzigen GR en/of andere organisatievormen vloeien hieruit voort. Het is 

niet ondenkbaar dat splitsing plaatsvindt van meer beheersmatige taken (beheer en 

onderhoud van het gebied) en gebiedsontwikkelingen.  

Tegelijkertijd worden -als uitwerking van het verdienmodel 'Ondernemend 

bezoekerscentrum'- ondernemers uitgedaagd om met plannen voor het 

bezoekerscentrum al dan niet inclusief de bijbehorende rondvaart en verhuur te komen. 

Het is nog te prematuur om de gevraagde opsplitsing uit te voeren, maar uiteraard zullen 

de genoemde onderwerpen in de begroting 2018 worden geduid.  

 

U kunt zich eventueel nader uitspreken hoe de hiervoor genoemde onderwerpen zich 

dienen te vertalen in de begroting 2018. 

 

4. Middelen voor intensiveringen (kadernotaclaim) 

De gemeente Dordrecht verwacht vanuit de kadernota geen financiële ruimte voor 

beleidswensen/intensiveringen. Het knelpunt betaald parkeren/verdienmodel (zie 1.3) 

staat deze gemeente op het netvlies.  

 

Het Parkschap wil zelf echter een claim voorstellen, waarvoor het resultaat 2016 

gedeeltelijk kan worden aangewend. Eén van de actuele risico's betreft de beschikbare 

middelen voor het bewoonbaar maken van de Zuileshoeve. De huidige inschatting is dat 

deze niet toereikend zijn. Binnen nu en een enkele weken zal het Parkschap een grove 

raming hebben welk bedrag hiervoor minimaal nodig is. Het bestuur wordt gevraagd de 

beschikbare middelen aan te vullen met een resultaatsbestemming (aan de gevormde 

bestemmingsreserve Zuileshoeve) tot maximaal € 29.000, het resultaat op het onderdeel 

gebouwen & woningen en overig. Wanneer meer duidelijk zal zijn ten aanzien van de 

plannen van de potentiële exploitant, zal het bestuur een voorstel met 

financieringsplaatje worden gepresenteerd.  

 

5. Risicobeheersing en resultaat(sbestemming) 
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Provincie Noord-Brabant stelt de vraag hoe om te gaan met reserves en voorzieningen, 

mede als gevolg van uittreden en geeft daarnaast aan –net als in eerdere jaren- de 

financiële risico’s te willen beperken.  

 

Werkendam en Drimmelen geven aan dat een positief jaarrekeningresultaat in principe 

terugvloeit naar de deelnemers, tenzij de GR dit anders regelt. De gemeenschappelijke 

regeling (GR) van het Parkschap meldt in artikel 44, 8e lid dat  

een batig saldo van een door het algemeen bestuur vastgestelde rekening in de 

algemene reserve wordt gestort. De GR wordt gehanteerd.  

 

De uitgangspunten van het Parkschap zijn: 

 Risicodekking door een adequate stand van reserves. Hiervoor kan een 

zogenaamde weerstandsratio worden gehanteerd; deze is 1 als de omvang van de 

algemene reserve zich verhoudt tot de risico's (omvang x kans van optreden). In 

de begroting 2018 zullen de gekwantificeerde risico's worden gerelateerd aan de 

omvang van de algemene reserve (egalisatiereserve).  

 De belangrijkste risico's betreffen de inkomsten vanuit verdienmodellen. Vervallen 

bijdragen, waaronder de met ingang van 1/1/2017 vervallen bijdrage 3e 

Merwedehaven van € 120.000, zijn in de begrotingen gecompenseerd door 

verdienmodellen teneinde het huidige niveau van beheer en onderhoud, toezicht 

en handhaving (schoon, heel en veilig) en het bezoekerscentrum op peil te 

houden.  

 Voorzieningen moeten op peil zijn om te kunnen voldoen aan de verplichtingen 

die het Parkschap heeft haar eigendomme n te onderhouden en te beheren. Dit 

betreft ook een eis die vanuit de toezichthouder (ministerie van BZK) is gesteld.   

 

Wat de uittreding betreft, moet worden opgemerkt dat in de uittredesommen geen 

risicovoorziening is inbegrepen. (In de uitwerking ter voorbereiding van de 

besluitvorming was wel een risicocomponent meegenomen; de deelnemers hebben deze 

echter niet meegenomen in hun uittredevoorstel aan het AB, waarop vervolgens 

besluitvorming heeft plaatsgevonden.)  

De omvang van de algemene reserve moet in principe voorzien in optredende risico's. 

 

U kunt zich eventueel nader uitspreken over de gewenste stand van de reserves.  

 

6. Wijzigingen BBV 

Conform de wijzigingen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) d.d. 15 mei 2015 moeten in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing kengetallen worden opgenomen. Naast deze financiële kengetallen 

zullen de verwachte omvang van het eigen- en vreemd vermogen per 1/1 en 

31/12/2018, en het gehanteerde rentepercentage worden opgenomen.  

 

Daarnaast geldt het verschaffen van inzicht in de kosten van overhead via het taakveld 

Overhead (zie de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften in de Notitie verbonden 

partijen d.d. oktober 2016), het activeren van investeringen maatschappelijk nut (denk 

aan investeringen in fietspaden) en zijn nieuwe voorschriften inzake de renteberekening 

(omslagrente) gegeven (Notitie Rente 2017 d.d. juli 2016). Deze uitgangspunten zullen 

in de begroting 2018 moeten worden verwerkt.  

 

Drimmelen en Werkendam wijzen op het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting 

(zie de regeling van BZK van 24 maart 2016 tot vaststelling van de beleidsindicatoren die 

door gemeenten in de programma's en programmaverantwoording worden opgenomen).  
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Het Parkschap zal de betrokken ambtenaren van de drie gemeenten, die per 1/1/2018 

deelnemers blijven aan de GR, vragen expliciet aan te geven over welke indicatoren zij 

geïnformeerd willen worden in de begroting (en dus jaarstukken) van het Parkschap NP 

De Biesbosch.  

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de nota en deze als kader te hanteren voor een uitwerking in de 

begroting 2018 (bestuursvergadering 7 april 2017); 

 

2. In te stemmen met genoemde compensatie van het nadeel dat is ontstaan door 

invoering van de legesverordening; 

 

3. Het structureel nadeel in de begroting 2018 ad. € 86.000 op te vangen door ophogen 

van bijdragen van bedrijfsvrienden met € 75.000 en een bezuinigingstaakstelling van 

€ 11.000; 

 

4. aan te geven hoe het tekort in jaarschijf 2021 van ca. € 63.000 moet worden 

gecompenseerd; 

 

5. In te stemmen met indexering conform de beschreven reguliere methodiek van  

loon-/prijsstijgingen op de budgetten en het effect hiervan te verwerken in de 

deelnemersbijdragen; 

 

6. Middelen beschikbaar te stellen voor de Zuileshoeve, te weten: 

a. € 29.000 op grond van het resultaat gebouwen & woningen en overig 

2016; 

b. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Zuileshoeve. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch d.d. 17 februari 2017 

 

de voorzitter     de secretaris  

 

 

 

P.J. Heijkoop     D.C.H. Verheijen 
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