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Secretariaat
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
T 078-770 4138
jt.kalle@dordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl

Zaaknummer: 1824480

Agenda Algemeen Bestuur
Datum: 7 april 2017
Tijdstip: 11.30 - 12.00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Sliedrecht, Kamer rood
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 17 februari 2017

bijlage

3. Aanbieden Jaarrekening 2016 door het Dagelijks Bestuur
Voorstel: vrijgeven voor het indienen van zienswijzen.
4. Aanbieden Begroting 2018 door het Dagelijks Bestuur
Voorstel: vrijgeven voor het indienen van zienswijzen
5. Notitie onttrekking bestemmingsreserve

bijlage

6. Notitie inhuur personeel

bijlage

7. Nieuwe Dordtse Biesbosch
- Samenwerkingsovereenkomst
- Machtigen directeur deze te tekenen
- Vaststellen verordening uitsluitend recht Drechtwerk

bijlage

8. Rondvraag
N.B.:
De stukken onder agendapunten 3 en 4 zijn na goedkeuring door het Dagelijks
Bestuur in de vergadering van 7 april 2016 beschikbaar
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Verslag
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 17 februari 2017
Aanwezig:

Verhinderd:
Toehoorders:

P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht, voorzitter), D.C.H. Verheijen (Directeur Parkschap,
secretaris), mw. Y. van der Meulen (Provincie Noord-Brabant), S. Verbaanderd (Provincie ZuidHolland), 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)
J.F. Weber (Prov.ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov.NB
de dames A. Bergeijk, en G. Brok (inwoners), de heren G. Koek (ondernemer), H. van Tilburg
(gebruiker, rondvaart), D. Vegter (Fed. Watersportverenigingen), en F. Peters (voorzitter
Zwarte Schuur)

1. Opening en mededelingen
Dhr. Heijkoop en opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de toehoorders welkom. Hij
licht toe dat in deze vergadering met name de besluiten worden genomen, maar dat de
uitgebreide discussie in de voorgaande vergadering van Dagelijks Bestuur en Bestuurscommissie
heeft plaatsgevonden.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 18 november en 16 december 2016
Het verslag van de vergadering van 18 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dhr. Heijkoop meldt m.b.t. het uittreden van partijen dat definitieve overeenstemming is bereikt
met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Met Sliedrecht zijn we nog in overleg, maar
we zijn er op hoofdlijnen uit.
Het verslag van de vergadering van 16 december 2016: Sliedrecht verzoekt aan het verslag toe
te voegen dat nog afspraken worden gemaakt hoe de uittredesom aan het Parkschap

wordt betaald en hoe dit met de fiscus geregeld kan worden. Met deze wijziging wordt
het verslag vastgesteld.
3. Kadernota 2018

Dhr. Heijkoop licht toe dat deze nota dient om kaders mee te geven voor de begroting
2018. Hij loopt de besluiten langs:
 Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de nota en stemt ermee in deze als kader te
hanteren voor een uitwerking in de begroting 2018.
 Het Algemeen Bestuur vraagt dhr. Verheijen en mw. Spriensma te zoeken naar een
oplossing voor de lagere inkomsten uit de legesverordening ad € 10.000.
 Het Algemeen Bestuur, met uitzondering van Sliedrecht, stemt in met het opvangen van
het structureel nadeel in de begroting ad. € 86.000 op te vangen door het ophogen van
bijdragen bedrijfsvrienden met € 75.000 en een bezuinigingstaakstelling van € 11.000.
Dhr. Van Oosten vindt het een verantwoordelijkheid van ons allemaal om
bedrijfsvrienden warm te maken. Hiervoor moet een actieprogramma worden gemaakt.
 Met betrekking tot het tekort in de jaarschijf 2021 kiest het Algemeen Bestuur ervoor om
een formulering te beschrijven die nog enige ruimte laat. Er zijn verschillende
oplossingen mogelijk. Afwachten of het Min. van BZK daarmee instemt.
 Het Algemeen Bestuur stemt in met indexering conform de beschreven reguliere
methodiek van loon-/prijsstijgingen op de budgetten en het effect hiervan te verwerken
in de deelnemersbijdragen.
 Het Algemeen Bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van middelen voor de
Zuileshoeve, te weten:
- € 29.000 op grond van het resultaat gebouwen en woningen en overig 2016;
- dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Zuileshoeve.
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4. Rondvraag en sluiting

Dhr. Heijkoop vraagt de toehoorders naar hun motief om bij deze vergadering aanwezig te
zijn.
 Mw. Brok wilde het een keer meegemaakt hebben.
 Dhr. Peters was benieuwd naar wat het Parkschap beslist en hoe het reilt en zeilt.
Hij mist vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer.
Dhr. Heijkoop zegt dat soms meer, soms minder besluiten worden genomen. Staatsbosbeheer
maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur, maar is vertegenwoordigd in de
Bestuurscommissie van het Parkschap. De praten mee met de besluitvorming en denken mee
over de ontwikkeling.
Mw. Spriensma vult aan dat ze geen partij zijn in de besteding van geld van het Parkschap.
Dhr. Vegter meldt dat de Federatie van Watersportverenigingen geïnteresseerd is naar wat het
Parkschap voorheeft met faciliteiten voor watersporters.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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datum
20 maart 2017
opsteller
M. den Braven
doorkiesnummer
078-770 53 84
e-mail
m.den.braven@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2017
Onderwerp:
onttrekking uit bestemmingsreserve
Het oppervlaktewater in het BeverBos wordt op peil gehouden met grondwater. Dit water
van constant goede kwaliteit wordt opgepompt uit een - goed functionerende - geslagen
bron.
De hiervoor ingezette pomp heeft al geruime tijd last van storingen. Doormeting van de
pomp heeft uitgewezen dat de ampèrage te hoog is. Dit wordt veroorzaakt door slijtage
van lagers in het pomphuis. Daarnaast zijn er onvolkomenheden geconstateerd in de
elektra, welke de veiligheid voor de eindgebruiker in gevaar brengt.
Doordat de pomp 10 jaar oud is en de kosten van een totale revisie de nieuwprijs van de
pomp benadert is het raadzaam een nieuwe pomp te plaatsen. De kosten zijn ongeveer
€ 3.6000.
Bovendien moeten reparaties plaatsvinden van objecten langs het educatieve pad dat om
het BeverBos loopt, zoals de 'tilbever'. De kosten hiervan zijn € 1.400.
Om deze uitgaven te kunnen dekken wordt een onttrekking uit de bestemmingsreserve
donaties ad € 5.000 voorgesteld. Dupont doneert jaarlijks voor het BeverBos; deze
donaties komen in de bestemmingsreserve Donaties tot het moment dat hiervoor
uitgaven aan de orde zijn.

De pomp en de 'tilbever' worden hiermee volledig gefinancierd vanuit bijdragen van derden
(donaties Dupont Beverbos) en het bedrag wordt om die reden niet geactiveerd.
Voorstel
In stemmen met onttrekking van € 5.000 uit de bestemmingsreserve t.b.v. vervanging
van de pomp en reparatie tilbever in het BeverBos.
Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017
de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

D.C.H. Verheijen
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datum
7 februari 2017
opsteller
Wim Slootweg
doorkiesnummer
078-7705386
e-mail
w.slootweg@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van
Parkschap NP De Biesbosch d.d. 7 april 2017
Onderwerp:
Aanbesteding inhuurpersoneel Biesboschcentrum Dordrecht
In 2015/2016 heeft de accountant opmerkingen gemaakt ten aanzien van de aanbesteding
van de inhuur van arbeid. In 2015 is ervoor gekozen om niet langer tijdelijk personeel in
eigen dienst te nemen, maar hen via payrollservice in te huren via Tempo Team. Tempo Team
fungeerde in dit verband slechts als salarisbureau; medewerkers werden door het
Biesboschcentrum geworven en geselecteerd.
Toen met deze werkwijze werd gestart is aangesloten bij het raamcontract dat de
Drechtsteden hadden met Tempo Team, hetgeen ons een voordelig tarief opleverde.
Echter strikt formeel gezien was het Parkschap geen partij in het contract tussen
Drechtsteden en Tempo Team (Randstad Holding) en was dus door het Parkschap niet
voldaan aan de aanbestedingsregelgeving. De verwachte jaaromzet met betrekking tot
inhuurkrachten bedraagt ongeveer 75.000 euro.
Inhuur van arbeid is een zogeheten 2B dienst. Hiervoor gold/geldt dat deze meervoudig
ondershands kan worden aanbesteed. De eigen regelgeving van het Parkschap kent geen
expliciete (afwijkende) bepalingen ten aanzien van de 2B dienst.
Medio 2016 is aan drie uitzendorganisaties gevraagd om offerte uit te brengen met betrekking
tot het verlenen van payroll services. Het betrof Tempo Team, Olympia en Nestrx. Door
omstandigheden heeft de afweging van de verstrekte offertes vertraging opgelopen.
Bij weging van de drie offertes hebben twee factoren een belangrijke rol gespeeld:
1. De hoogte van de vergoeding(en) die betaald moet worden voor de diensten van het
uitzendbureau, en
2. Het gemak waarmee administratieve handelingen door medewerkers en het Parkschap
verricht moeten worden om tot verloning te komen.
Op basis van deze factoren is in eerste instantie al een aanbieder afgevallen. Aan de
loonverwerking waren (te) hoge kosten verbonden en er bleef een behoorlijke administratieve
last bij het Parkschap.
De twee overgebleven aanbieders beschikken beide over goede administratieve systemen die
het Parkschap kunnen ondersteunen in het streven naar zo min mogelijk administratieve
handelingen.
Op prijsniveau is er nauwelijks verschil tussen deze aanbieders. Het huidige Tempo Team is
een van deze aanbieders. Het heeft de voorkeur de relatie met hen voort te zetten. Ten
eerste omdat hun tarief vrijwel gelijk is aan dit van de tweede aanbieder, en ten tweede
vanwege de continuïteit in de dienstverlening. Gekozen wordt voor het voortzetten van de
relatie met Tempo Team. Met de keuze voor Tempo team wordt voorkomen dat medewerkers
administratief moeten 'verhuizen' naar een andere payrollwerkgever en wordt het risico van
aanloopproblemen vermeden.

Parkschap\Bestuur en Advies\Bestuurscommissie\170407\4d Notitie inhuur arbeid

-1-

Voorstel
Instemmen met voortzetten inhuur via Tempo Team.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017
de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

D.C.H. Verheijen
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datum
23 maart 2017
opsteller
D.C.H. Verheijen
doorkiesnummer
078-770 4140
e-mail
dch.verheijen@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor de Dagelijks en Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2017
Onderwerp

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)
De Nieuwe Dordtse Biesbosch is inmiddels in uitvoering. Vanaf 1-1-2018 komen delen
van de NDB in beheer bij het Parkschap. In de bijgaande samenwerkingsovereenkomst
wordt dit vastgelegd. Het Parkschap zal het recreatiedeel van de Noorderdiepzone gaan
beheren en Staatsbosbeheer het 'natuurdeel'. Gezamenlijk maken we afspraken over
overlappende zaken, o.a. Handhaving en toezicht.
Artikel 10 beschrijft de taken van het Parkschap en artikel 19 de verplichtingen. De
financiering van de taken wordt volledig door de gemeente Dordrecht aan het Parkschap
vergoed. Binnenkort volgt ook een overeenkomst voor een onderdeel van NDB, het
dagrecreatieterrein.
Met de vastlegging van samenwerking wordt een intensieve periode van overleg afgerond
en realiseert dit project een grote natuur, water en recreatie opgave. Een verrijking voor
Dordrecht, haar bewoners en zeker ook de natuur. De verbinding tussen Dordtse en
Sliedrechtse Biesbosch wordt versterkt. Dit geheel past ook in de ambities van NL Delta
waar versteking en onderscheiding van natuur, recreatie en verbindingen hoofdthema's
vormen.
Uitsluitend recht ten behoeve van beheer
Het Parkschap wil het beheer in handen (blijven) stellen van een organisatie waar
mensen uit de regio werkzaam zijn met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt.
Voorgesteld wordt te besluiten dit recht te gunnen aan de sociale werkvoorziening
Drechtwerk, voor de gebieden in beheer bij het Parkschap, overeenkomstig bijgaande
verordening.
Ik
-

stel voor
in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst,
de directeur te machtigen deze namens het Parkschap te ondertekenen,
in te stemmen met de verordening uitsluitend recht Drechtwerk.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017
de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

D.C.H. Verheijen
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Samenwerkingsovereenkomst Beheer Noorderdiepzone
Gemeente Dordrecht, gevestigd te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. R.
Melissant, directeur Stadsbeheer, verder te noemen "Dordrecht",
En
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, gevestigd te 's Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer D. Verheijen, directeur, verder te noemen "Parkschap",
En
Staatsbosbeheer, gevestigd te Amersfoort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, …,
verder te noemen "Staatsbosbeheer",
En
Waterschap Hollandse Delta, gevestigd te Ridderkerk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
J. Aleman , lid directieraad, verder te noemen "WSHD",
Gezamenlijk te noemen "Partijen"
Overwegende:

Dat Partijen op 1-1-2009 een Samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn
aangegaan, gewijzigd bij overeenkomst van 14-2-2013 ("Wijzigingsovereenkomst");

Dat Dordrecht zich door het aangaan van de Wijzigingsovereenkomst heeft verbonden tot de
aanleg van "De Nieuwe Dordtse Biesbosch";

Dat de Noorderdiepzone daar onderdeel van uitmaakt;

Dat Partijen eigenaar en/of beheerder zijn of worden van delen van de Noorderdiepzone;

Dat Partijen met elkaar afspraken wensen te maken over het eigendom, beheer en onderhoud
van de Noorderdiepzone, ten behoeve van het waarborgen van het behalen van de
doelstellingen;
Komen het volgende overeen:
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Doel van de overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken over het eigendom en het beheer
en onderhoud en, voor zover het de recreatiegebieden betreft, de exploitatie van de
Noorderdiepzone. Partijen beogen het beheer en onderhoud zodanig uit te voeren dat dit gebied als
één geheel gaat functioneren en bijdraagt aan het behalen van de drie beoogde doelstellingen voor
het plangebied, te weten:
a. Het realiseren van een natte ecologische natuurverbinding
b. Het verbeteren van de waterkwaliteit op het eiland van Dordrecht (KRW opgave)
c. Het verbeteren van de recreatiemogelijkheden op het Eiland van Dordrecht/buitengebied.
Artikel 2
Looptijd van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
Onderwerp van de overeenkomst
1. Het onderwerp van de overeenkomst betreft het eigendom, het beheer en onderhoud en, voor
zover het de recreatiegebieden betreft, de exploitatie van de Noorderdiepzone. De
Noorderdiepzone is aangegeven op de tekening, die als bijlage 1 bij deze overeenkomst is
gevoegd.
2. Voor het beheer en onderhoud wordt onderscheid gemaakt in de periode van twee jaar,
waarin de Noorderdiepzone wordt aangelegd en ingericht (aanlegfase) en de periode na de
aanleg van het gebied (beheerfase).

Hoofdstuk 2 Afspraken over aanleg en beheer en onderhoud in de aanlegfase
Artikel 4
Aanleg en inrichting
Dordrecht verplicht zich zorg te dragen voor de aanleg en inrichting van de Noorderdiepzone, zoals
aangegeven in het bestek d.d. 24-5-2016 en de daarbij behorende bestekstekeningen.
Artikel 5

Beheer en onderhoud
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1.
2.

WSHD is in de aanlegfase verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bestaande
hoofdwatergangen.
Dordrecht is in de aanlegfase verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gronden
en de nevenwatergangen.

Hoofdstuk 3 Afspraken over eigendom van gronden en kunstwerken
Artikel 6
Eigendomsoverdracht
1. De eigendomssituatie tot 1 januari 2023 is vastgelegd op de tekening die als bijlage 2 bij deze
overeenkomst is gevoegd.
2. Dordrecht draagt het eigendom van de gronden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk
Nederland per 1 januari 2023 om niet over aan Staatsbosbeheer. De eigendomssituatie na
2023 is vastgelegd op de tekening die als bijlage 3 bij deze overeenkomst is gevoegd.
3. Dordrecht draagt het eigendom van de stroken grond tussen de Zeedijk en de nieuw te graven
hoofdwatergang, grenzend aan de percelen Zeedijk in eigendom van WSHD, om niet over aan
WSHD, tegelijk met overdracht als genoemd in lid 4.
4. Dordrecht draagt het eigendom van de nieuwe hoofdwatergangen en de bijbehorende
kunstwerken om niet over aan WSHD, zodra deze zijn aangelegd en opgeleverd. Waar nodig
zal daar een opstalrecht voor worden gevestigd.
5. De recreatiegebieden binnen de Noorderdiepzone blijven in eigendom bij Dordrecht.
6. De eigendomsoverdracht als bedoeld in dit artikel vindt plaats bij notariële akte. De kosten
komen voor rekening van Dordrecht.
Hoofdstuk 4 Oplevering door de aannemer
Artikel 7
Oplevering na aanleg
1. Na de aanleg van de terreinen door de aannemer vindt de oplevering plaats met de aannemer,
het Ingenieursbureau Drechtsteden en Staatsbosbeheer respectievelijk het Parkschap en
respectievelijk WSHD.
2. Er wordt een proces verbaal van oplevering opgemaakt door Dordrecht voor elk van de
Partijen voor het op hen betrekking hebbende gebied. Elke Partij medeondertekent het op zijn
gebied betrekking hebbende proces verbaal.
3. Vanaf het moment van oplevering gaat het beheer en onderhoud van percelen over naar de
beoogde beheerders, conform de artikelen 8, 9, 10, 11 en 12.
4. Na de onderhoudstermijn van de aannemer (6 maanden), waarin de aannemer de eventuele
gebreken heeft hersteld, vindt de eindoplevering plaats met de aannemer, Dordrecht, het
Ingenieursbureau Drechtsteden en Staatsbosbeheer respectievelijk het Parkschap en
respectievelijk WSHD. Er wordt een proces verbaal van eindoplevering opgemaakt door
Dordrecht.
Hoofdstuk 5 Overdracht beheer en onderhoud na aanleg
Artikel 8
Beheer en onderhoud Staatsbosbeheer tot 01-01-2023
1. De grenzen in het terrein met betrekking tot beheer en onderhoud na de periode van aanleg
zijn vastgelegd op de tekening, die als bijlage 4 bij deze overeenkomst is gevoegd.
2. Tot aan de eigendomsoverdracht als bedoeld in artikel 6, tweede lid, voert Staatsbosbeheer
namens Dordrecht de directie over het beheer en onderhoud van de natuurgebieden binnen de
Noorderdiepzone als bedoeld in artikel 6, tweede lid. Als directievoerder is Staatsbosbeheer,
binnen de aan Staatsbosbeheer per 01-01-2023 over te dragen gronden, verantwoordelijk
voor:
a. Het beheer en onderhoud van de natuurgebieden, conform het beheerplan, gericht op het
behalen van de beoogde natuurbeheertypen;
b. Het voeren van directie en het houden van toezicht op de uitvoering van het beheer en
onderhoud in geval daarvoor derden worden ingeschakeld;
c. Het organiseren en uitoefenen van toezicht en handhaving binnen haar beheergebieden,
ten behoeve van de veiligheid, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik.
3. Indien ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande
lid van dit artikel een contractuele relatie met een aannemer of een andere derde partij moet
worden aangegaan zal de daarop betrekking hebbende overeenkomst uitsluitend tot stand
worden gebracht tussen Dordrecht en die derde partij. Voor zover dergelijke overeenkomsten
worden voorbereid door Staatsbosbeheer, maakt Staatsbosbeheer een
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totstandkomingsvoorbehoud ten opzichte van de beoogde contractpartner ten aanzien van de
goedkeuring door Dordrecht.
4. Staatsbosbeheer is tevens bevoegd om namens Dordrecht gronden te verhuren en te
verpachten ten behoeve van het beheer en onderhoud. De periode van verhuring of
verpachting moet eindigen op 31-12-2022. Staatsbosbeheer is verplicht voor de verhuringen
en verpachtingen de daarvoor door Dordrecht aan te leveren model overeenkomsten te
gebruiken. Staatsbosbeheer zendt Dordrecht een origineel exemplaar van de ondertekende
overeenkomst ten behoeve van het archief. Staatsbosbeheer draagt er zorg voor dat de huuren pachtsommen door de huurders respectievelijk pachters rechtstreeks op een door
Dordrecht op te geven bankrekeningnummer worden overgemaakt.
5. Staatsbosbeheer is bevoegd communicatie en public relations over (de ontwikkeling van) het
gehele gebied te voeren, mits daarbij (tot 1-1-2023) inzichtelijk wordt gemaakt dat
Staatsbosbeheer dat in opdracht van en namens Dordrecht doet.
6. Dordrecht geeft opdracht voor de uitvoering van het bestek, voor wat betreft het beheer en
onderhoud van de natuurdelen.
7. Dordrecht geeft Staatsbosbeheer opdracht voor het voeren van de directie en het houden van
toezicht op het werk van de aannemer, conform een overeengekomen prijsopgave van
Staatsbosbeheer.
8. Dordrecht geeft Staatsbosbeheer jaarlijks een opdracht voor de inzet van eigen personeel van
Staatsbosbeheer voor de onderhoudsonderdelen die buiten het gezamenlijk bestek vallen.
E.e.a. conform een overeengekomen prijsopgave van Staatsbosbeheer.
9. Dordrecht blijft als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het onderhoud van de
natuurgebieden. Vanwege deze verantwoordelijkheid levert Staatsbosbeheer jaarlijks uiterlijk
op 15 maart een rapportage aan Dordrecht, over de ontwikkeling van de natuurgebieden in
relatie tot de doelstellingen.
10. Dordrecht draagt zorg voor het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor de door
Staatsbosbeheer namens en in opdracht van Dordrecht uit te voeren taken en bevoegdheden
en voor de bekendmaking daarvan.
11. Staatsbosbeheer wordt via de in artikel 15, eerste lid bedoelde contactpersoon ondersteund
voor hun deel van het te onderhouden gebied.
Artikel 9
Beheer en onderhoud Staatsbosbeheer na 01-01-2023
1. Dordrecht draagt het beheer en onderhoud van het door Staatsbosbeheer in eigendom te
verkrijgen gebied per 1 januari 2023 over aan Staatsbosbeheer.
2. Staatsbosbeheer is na de eigendomsoverdracht als bedoeld in artikel 6, tweede lid voor zijn
rekening verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de natuurgebieden, conform
beheerplan en binnen haar wettelijke kaders, teneinde de beoogde natuurtypen te realiseren
en te behouden. Staatsbosbeheer zal daartoe vanaf dat moment SNL-gelden aanvragen bij de
Provincie, dan wel de (subsidie)gelden die voor de SNL-gelden in de plaats zouden kunnen
komen.
3. Vanaf 1 januari 2023 zijn de volgende artikelen van deze overeenkomst niet meer van
toepassing of niet meer relevant:
4, 5, 8, en 22.
Artikel 10
Beheer en onderhoud Parkschap
1. Na de aanleg van de recreatiegebieden levert de aannemer het werk op met Dordrecht, het
Ingenieursbureau Drechtsteden en het Parkschap, conform het gestelde in artikel 7.
2. Na de oplevering wordt het beheer en onderhoud alsmede de exploitatie overgedragen aan het
Parkschap.
3. Na overdracht is het Parkschap binnen de aan het Parkschap over te dragen gronden,
verantwoordelijk voor:
a. Het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden, conform beheerplan, gericht op het
bieden van een schone, functionele, veilige recreatieve omgeving;
b. Het voeren van directie en het houden van toezicht op de uitvoering van het
onderhoudsbestek;
c. De exploitatie van de recreatiegebieden, voor eigen rekening en risico;
d. Het organiseren van toezicht en handhaving binnen haar beheergebieden, ten behoeve van
de veiligheid en recreatief gebruik.
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Het Parkschap is bevoegd om gronden te verhuren en te verpachten ten behoeve van het
beheer en onderhoud. De opbrengsten komen ten goede aan het Parkschap.
5. Na aanbesteding wordt door het Parkschap aan een aannemer opdracht gegeven voor de in lid
3, sub a genoemde werkzaamheden.
6. De aannemer stuurt zijn facturen ter accordering en betaling naar het Parkschap.
7. Dordrecht draagt zorg voor de overdracht van de in het derde lid genoemde taken aan het
Parkschap, teneinde deze taken voor Dordrecht uit te kunnen voeren.
8. Het Parkschap is er, na de overdracht als bedoeld in het tweede lid, als opdrachtgever voor
verantwoordelijk dat het beheer en onderhoud plaatsvindt binnen de daartoe door
Dordrecht/Provincie ZH beschikbaar gestelde middelen.
9. Indien de totale opdrachten het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget overschrijden, zal het
Parkschap de gemeente om extra financiële middelen verzoeken.
10. Indien de totale opdrachten het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget onderschrijden, vloeit
het overschot terug naar de gemeentelijke algemene middelen.
Artikel 11
Beheer en onderhoud WSHD
1. Dordrecht draagt het beheer en onderhoud van de bij de hoofdwatergangen behorende
kunstwerken over aan WSHD, tegelijk met de in artikel 6, lid 4 bedoelde
eigendomsoverdracht, conform het gestelde in artikel 7.
2. WSHD is na de overdracht voor haar rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de hoofdwatergangen en de aan haar toebehorende waterkunstwerken,
conform het Beheerplan en gericht op het waarborgen van een goede waterkwaliteit en
waterkwantiteit.
Artikel 12
Beheer en onderhoud Dordrecht
Na de oplevering als bedoeld in artikel 7 wordt het beheer en onderhoud van het fietspad 220 en
van de Elzelingenweg en de daarbij behorende kunstwerken conform het Beheerplan als bedoeld in
artikel 13 overgedragen aan Stadsbeheer Dordrecht of een organisatieonderdeel dat daarvoor in de
plaats treedt. Stadsbeheer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de betreffende gemeentelijke eigendommen, conform Beheerplan, gericht op het
bieden van een schone, functionele en veilige openbare infrastructuur.
Hoofdstuk 6 Plannen en financiële middelen
Artikel 13
Beheerplan
1. Partijen stellen gezamenlijk een Beheerplan op. Dordrecht neemt het initiatief voor het
opstellen van het Beheerplan.
2. In het Beheerplan worden de doelstellingen, het beoogde beheer, de activiteiten die in het
kader van het beheer en onderhoud door Partijen worden uitgevoerd, alsmede de daarbij
behorende planning beschreven.
3. Het Beheerplan bestrijkt een periode van 3 jaar en wordt uiterlijk een half jaar voor het
verstrijken van de looptijd van het plan geëvalueerd en, indien gewenst, eenmalig
geactualiseerd door Dordrecht.
4. Het Beheerplan wordt door de daartoe bevoegde organen van Partijen vastgesteld.
5. Partijen verplichten zich het beheer en onderhoud uit te voeren conform het in dit artikel
bedoelde geldende Beheerplan en verplichten zich maximaal in te spannen om de in artikel 1
genoemde doelstellingen te realiseren.
6. Partijen maken voor de periode vanaf 01-01-2023 nieuwe afspraken over het opstellen en
actualiseren van het Beheerplan. Dordrecht initieert het overleg daartoe.
Artikel 14
Bestek
1. Dordrecht is opdrachtgever voor het opstellen van een gezamenlijk met Staatsbosbeheer en
het Parkschap op te stellen onderhoudsbestek en draagt de kosten daarvoor.
2. Staatsbosbeheer en het Parkschap voeren beiden directie op de uitvoering van het
gezamenlijk bestek.
3. Staatsbosbeheer, respectievelijk het Parkschap is elk voor zich verantwoordelijk voor de
inhoud van het bestek voor de gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn.
4. Enkele (specifieke) werkzaamheden kunnen buiten het gezamenlijk bestek worden gehouden
en worden uitgevoerd door Staatsbosbeheer of afzonderlijk worden uitbesteed.
5. Een bestek heeft in beginsel een looptijd van 3 jaar + een optie van één extra jaar.
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Het bestek wordt uiterlijk een half jaar voor het verstrijken van de looptijd van het bestek
geëvalueerd en, indien gewenst, eenmalig geactualiseerd door Dordrecht, tegelijk met de
evaluatie van het Beheerplan. Het nieuwe bestek wordt daarna aanbesteed door Dordrecht.
Partijen maken voor de periode vanaf 01-01-2023 nieuwe afspraken over het opstellen en
actualiseren van het bestek. Dordrecht initieert het overleg daartoe.

Artikel 15
Monitoringsplan
1. Partijen wijzen ieder voor zich een contactpersoon aan die vanuit de eigen organisatie
verantwoordelijk is voor het toetsen van de ontwikkeling van de binnen het gebied aan elke
Partij toebehorende percelen.
2. De in het eerste lid bedoelde contactpersonen komen tenminste elk jaar één keer bijeen om
de stand van zaken te bespreken. De contactpersoon van Dordrecht neemt tot 2023 hiertoe
het initiatief en is voorzitter. Partijen maken voor de periode vanaf 01-01-2023 nieuwe
afspraken over het monitoren van de ontwikkeling van het gebied en de bijeenkomsten van de
contactpersonen. Dordrecht initieert het overleg daartoe.
3. Van de besprekingen wordt een verslag opgemaakt dat aan alle partijen wordt toegezonden.
4. Elke Partij is ervoor verantwoordelijk om op zijn perceel of percelen de maatregelen te treffen
die noodzakelijk zijn om het gebied zich te kunnen laten ontwikkelen conform de in artikel 1
genoemde doelstellingen.
5. Indien het gebied zich niet of niet geheel ontwikkelt volgens de streefbeelden, zoals
opgenomen in het definitief ontwerp, bespreken de contactpersonen de eventueel
noodzakelijke maatregelen om deze streefbeelden alsnog te behalen dan wel om de
streefbeelden aan te passen aan hetgeen in de praktijk haalbaar blijkt.
6. Mochten desondanks de beoogde streefbeelden niet worden behaald voor eind 2022, dan dient
de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer, de Provincie daarvan voortijdig op de hoogte te
stellen en daartoe afspraken te maken.
Artikel 16
Budgetrecht
Partijen zijn zich ervan bewust dat het bestuur van elk der Partijen elk jaar (Staatsbosbeheer vanaf
2022) de begroting vaststelt. Daarbij bestaat het risico dat het bestuur van een der Partijen het
deel van de begroting dat betrekking heeft op de verplichtingen die voortvloeien uit deze
overeenkomst niet of gedeeltelijk niet goedkeurt. Als deze situatie zich voordoet meldt de
betreffende Partij dat onverwijld aan de andere Partijen en treden Partijen zo snel mogelijk met
elkaar in overleg om de gevolgen daarvan te bespreken.
Hoofdstuk 7 Beheerverplichtingen per Partij
Artikel 17
Verplichtingen van alle Partijen
1. Partijen verklaren zich akkoord met en verbinden zich aan de realisatie, ontwikkeling en
instandhouding van het natuur- en recreatiegebied Noorderdiepzone, conform het Definitief
Ontwerp Noorderdiepzone, oktober 2014.
2. Partijen spannen zich maximaal in voor het behalen van de natuur-, recreatie- en
waterkwaliteitsdoelstellingen van het plangebied.
3. Partijen werken nauw samen bij de realisatie en het in stand houden van het natuur- en
recreatiegebied. Zij richten hun activiteiten op het mogelijk maken van een effectief en
efficiënt beheer en vermijden, voor zover mogelijk, activiteiten die tot belemmeringen voor
andere Partijen kunnen leiden bij het beheer en onderhoud van het gebied.
Artikel 18
Algemene verplichtingen van Dordrecht
Dordrecht onderhoudt de Van Elzelingenweg en fietspad 220, met de bijbehorende kunstwerken,
exclusief de bermen, overeenkomstig de afspraken zoals die daarover zijn vastgelegd in het
Beheerplan.
Artikel 19
Algemene verplichtingen van het Parkschap
1. Het Parkschap onderhoudt de recreatieve plangebieden, conform de eisen die daaraan worden
gesteld in het Beheerplan.
2. Het Parkschap onderhoudt de binnen de recreatieve plangebieden gelegen voorzieningen,
zoals de graspaden, de paden voor mindervaliden, wandelpaden, ruiterpaden,
parkeerplaatsen, parkeervakken, terreinmeubilair e.d., overeenkomstig de afspraken zoals die
daarover zijn vastgelegd in het Beheerplan.

Versie 2017-03-20

3.
4.

5.

Het Parkschap is ervoor verantwoordelijk dat de drainage in de Hania's polder goed blijft
functioneren.
Het Parkschap accepteert de inrichting en het gebruik van de twee aangewezen baggerdepots
op haar plangebied door Staatsbosbeheer en WSHD. Wanneer de bagger ingeklonken en
opgedroogd is, wordt het residu afgevoerd of elders toegepast. De partij uit wiens gebied de
bagger afkomstig is, is hier voor haar eigen rekening voor verantwoordelijk.
Het Parkschap exploiteert de recreatieterreinen op een wijze die past in de doelstellingen van
het gebied.

Artikel 20
Algemene verplichtingen van Staatsbosbeheer
1. Staatsbosbeheer onderhoudt de gronden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland
conform de eisen die daaraan worden gesteld in het Beheerplan.
2. Staatsbosbeheer draagt er zorg voor dat het doorstroomprofiel binnen de natuurkern en de
nevenwatergangen binnen zijn grondgebied voldoen aan de overeengekomen eisen van
WSHD. De bij het baggeren vrijkomende baggerspecie dient te worden opgeslagen in 2
daarvoor aangewezen baggerdepots op het terrein van het Parkschap. Wanneer de bagger
ingeklonken en opgedroogd is, wordt het residu tot 1 januari 2023 voor rekening van
Dordrecht afgevoerd of elders toegepast en na 1 januari 2023 voor rekening van
Staatsbosbeheer.
3. Staatsbosbeheer onderhoudt de binnen de Natuurnetwerk Nederland-gebieden gelegen
voorzieningen, zoals recreatieve paden (met uitzondering van fietspad 220), ruiterpaden,
parkeerplaatsen, parkeervakken en het meubilair e.d., overeenkomstig de afspraken zoals die
daarover zijn vastgelegd in het Beheerplan.
Artikel 21
Algemene verplichtingen van WSHD
1. WSHD draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen, inclusief
natuurvriendelijke oevers. De in bijlage 4 bij het beheerplan aangegeven beheergrenzen zijn
de tussen Partijen geldende grenzen. Deze beheergrenzen wijken af van het bepaalde in de
wijzigingsovereenkomst.
2. WSHD is voor eigen rekening verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de huidige
dijksloot onderaan de Zeedijk alsmede van de strook grond grenzend aan de percelen Zeedijk
in eigendom van WSHD tussen de nieuw te graven hoofdwatergang en deze dijksloot.
3. WSHD is voor eigen rekening verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
kunstwerken behorende bij de hoofdwatergangen.
4. WSHD voert de in het tweede en derde lid bedoelde onderhoudswerkzaamheden uit conform
de eisen die daaraan worden gesteld in het Beheerplan.
5. WSHD draagt er zorg voor dat het baggeren van de hoofdwatergangen en het maaien van de
oevers plaatsvindt met de in het Beheerplan overeengekomen frequentie. De bij het baggeren
vrijkomende baggerspecie kan zo nodig worden opgeslagen in daarvoor aangewezen
baggerdepots. Wanneer de bagger ingeklonken en opgedroogd is, wordt het residu voor haar
eigen rekening afgevoerd of elders toegepast.
Artikel 22
Werkgelegenheid
Partijen, met uitzondering van WSHD, conformeren zich bij het uitvoeren c.q. aanbesteden van het
onderhoud aan het geldende beleid van Dordrecht op het punt van social return on investment,
zoals dat van kracht is op het moment van het sluiten van deze overeenkomst. Om aan deze
verplichting te voldoen vindt overleg plaats tussen Partijen en de Sociale Dienst Drechtsteden.

Hiernaast zullen zij binnen hun beleid nadere invulling geven aan het creëren van SPG plaatsen.
Hoofdstuk 9 Tegengestelde belangen, klachten en geschillen
Artikel 23
Tegengestelde belangen
1. Partijen houden bij het beheer en onderhoud van hun deel van het gebied rekening met de
gerechtvaardigde belangen van de andere beheerders.
2. Partijen zijn zich ervan bewust dat zich bij het beheer en onderhoud van het gebied
tegengestelde belangen kunnen voordoen.
3. Indien zich situaties voordoen waarbij sprake is van tegengestelde belangen treden Partijen
met elkaar in overleg. Partijen verbinden zich bij het zoeken naar oplossingen het belang van
de ontwikkeling van het gebied voorop te stellen.
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Artikel 24
Klachten
Partijen dragen er zorg voor dat in elk geval bij hun telefooncentrales bekend is wie de interne
contactpersoon is voor De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Partijen c.q. de contactpersonen dragen er
zorg voor dat eventuele klachten over het beheer en onderhoud van het gebied terecht komen bij
de Partij die voor dat gebied verantwoordelijk is.
Artikel 25
Geschillen
1. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan worden besproken
in het jaarlijks overleg tussen de contactpersonen. In gevallen waarin bespreking van het
geschil niet uitgesteld kan worden tot de jaarlijkse bespreking wordt een tussentijdse
bespreking belegd.
2. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt wordt het geschil door de Partijen die het direct
aangaat, voorgelegd op directieniveau. In dat geval wordt het geschil besproken tussen de
betrokken directeuren, waarbij wordt getracht tot een oplossing te komen binnen de
doelstelling en uitgangspunten van deze overeenkomst.
3. Indien ook dat overleg niet tot een oplossing leidt wordt het geschil door de direct betrokken
Partijen voorgelegd op bestuurlijk niveau. In dat geval wordt het geschil besproken tussen de
betrokken bestuurders, waarbij wordt getracht tot een oplossing te komen binnen de
doelstellingen en uitgangspunten van deze overeenkomst.
4. Indien Partijen er niet in slagen om tot een oplossing te komen, is elke Partij gerechtigd het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Hoofdstuk 10 Wijziging, opzegging en beëindiging
Artikel 26
Wijziging
1. Indien op grond van veranderde beleidsinzichten of gewijzigde of onvoorziene omstandigheden
de overeenkomst aanvulling of wijziging behoeft, treden Partijen met elkaar in overleg om hier
invulling aan te geven en, indien nodig, de overeenkomst hierop aan te passen.
2. Wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen en door alle Partijen zijn ondertekend.
Artikel 27
Opzegging
1. Elke Partij is gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen en haar rechten en plichten
voortkomend uit deze overeenkomst over te dragen aan een andere publieke partij. Voor
overdracht van rechten en plichten aan een private partij is de instemming van alle andere
Partijen vereist.
2. Elke Partij verplicht zich om, indien het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan een
Partij die nog geen Partij is bij deze overeenkomst, middels een kettingbeding de Partij die het
beheer en onderhoud overneemt, te verplichten door ondertekening van deze overeenkomst
Partij te worden bij deze overeenkomst en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien op zich
te nemen.
Artikel 28
Beëindiging
Partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen als zij unaniem van mening zijn dat het belang aan
het in stand houden van deze overeenkomst is ontvallen. Zolang een der Partijen van mening is
dat het in stand houden van deze overeenkomst noodzakelijk is in het belang van het beheer en
onderhoud van het gebied, kan de overeenkomst niet worden beëindigd. Indien een Partij
desalniettemin wenst uit te treden als Partij bij deze overeenkomst, geldt het gestelde in artikel 27.

Aldus overeengekomen te Dordrecht, op … 2017
Gemeente Dordrecht, Stadsbeheer

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,

R. Melissant

D. Verheijen

Versie 2017-03-20

Staatsbosbeheer,

Waterschap Hollandse Delta

J. Aleman
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3 7c Verordening uitsluitend recht Drechtwerk.pdf

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Overwegende:
 dat het Parkschap in het kader van social return on investment bij het
groenonderhoud gebruik wenst te maken van de inzet van mensen met een
beperking;
 dat het Parkschap het beheer en onderhoud en de exploitatie op zich heeft genomen
van de recreatieterreinen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch op het Eiland van
Dordrecht;
 dat het gewenst is om uit de doelgroep mensen uit de eigen regio in te zetten;
Gelet op de artikelen 51 en 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel
4, tweede lid sub m van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch.
Besluit:
Vast te stellen de hierna volgende:
Verordening uitsluitend recht Drechtwerk
groenonderhoud Biesbosch
Artikel 1
Aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk wordt, bij
uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, het recht voorbehouden
ten behoeve van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch nader te omschrijven
werkzaamheden uit te voeren in het kader van het onderhoud van het openbaar groen,
in de op de als bijlage 1 t/m 3 bij deze verordening gevoegde kaarten aangegeven
gebieden:
a. De recreatiegebieden in de Noorderdiepzone, voor zover deze in beheer zijn bij het
Parkschap;
b. Het dagrecreatieterrein ten noorden van de Noorderdiepzone;
c. Oost-Zuidhaven;
d. Crayenstein;
e. Hollandsche Biesbosch (Merwelanden).
Artikel 2
1. Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijskwaliteits-verhouding bewaakt.
2. De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk als uitvoerder
van de sociale werkvoorziening, is verplicht marktconforme tarieven te hanteren.
3. De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk is verplicht bij
de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van deze verordening,
toepassing te geven aan het (Europese) aanbestedingsrecht.
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4. Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 bedoelde
werkzaamheden alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in
rekening te brengen kosten worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald “Verordening uitsluitend recht Drechtwerk
groenonderhoud Biesbosch”.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017
de voorzitter

de secretaris

P.J. Heijkoop

D.C.H. Verheijen
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Bijlage 1 – Beheergrenzen Noorderdiepzone
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Bijlage 2 - Beheergrenzen dagrecreatieterrein
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Bijlage 3 – Beheergebieden Oost-Zuidhaven, Crayenstein, Hollandsche
Biesbosch (Merwelanden
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