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Zaaknummer: 1930735 

 

Agenda Algemeen Bestuur 
 
 
Datum: 29 september 2017 
Tijdstip: 11.30 - 12.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis Drimmelen, Park 1, Made 
 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

 

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2017 bijlage 

 

 

3. Marap 2017 bijlage 

 

 

4. Uittreden Sliedrecht nazending 

 

 

5. Verlengen contract met de accountant bijlage 

 

 

6. Technische aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling bijlage 

Ter kennisname 

 

 

7. Rondvraag 

Secretariaat 

Spuiboulevard 300 

Postbus 8 

3300 AA  Dordrecht 

T 078-770 4138 

jt.kalle@dordrecht.nl 
www.np-debiesbosch.nl 
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Verslag  
Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2017 

 
Aanwezig: 
P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht, voorzitter), J.M. van Oosten (Gemeente Werkendam), dhr. A.S. Dijkstra 
(Gemeente Sliedrecht), D.C.H. Verheijen (Directeur Parkschap, verslag), mw. R.M.A. Spriensma  
 
Verhinderd:  
J.F. Weber (Prov.ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov.NB), J.B.M. Kuijpers (Gemeente Drimmelen)  

 
1. Opening 

Afwezig met kennisgeving: Prov. ZH, Gemeente Drimmelen, Prov. NB. De laatste twee hebben 
opmerkingen bij de agenda meegeven.  
 

2. Het verslag van de vergadering van 7 april 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen jaarstukken 2016  
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2016 vast. 
 

4. Vaststellen begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de zienswijzen, stemt in met de voorgestelde 
beantwoording en stelt de begroting 2018 vast..  

Aangetekend wordt het risico van verdienmodellenopbrengst en de noodzaak hierop te sturen.  
 

5. Vaststellen wijziging rechtspositieregeling medewerkers Parkschap 
Het Algemeen Bestuur stemt in met de wijziging in de rechtspositie van medewerkers.  
 

6. Uittreden gemeente Sliedrecht 
Mw. Spriensma wijst op de eerder ingebrachte notities waarin de risico's zijn uitgewerkt. Zij 

geeft daarnaast aan dat de werkwijze m.b.t. uittreding van Sliedrecht omgekeerd is aan de 
besluitvorming van de beide provincies t.a.v. uittreding. De provincies besloten uit te treden, 
waarna de voorwaarden werden vastgesteld (conform de werkwijze in de GR).  
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorstellen tot uittreden van Sliedrecht incl. het nog 
nader onderzoeken van het aantal termijnen van betaling. Er is onduidelijkheid ontstaan over de 
onoverkomelijkheid van het voorstel van Sliedrecht (4x € 250.000); het Parkschap heeft 
argumentatie opgevraagd. De vertegenwoordiger van Sliedrecht neemt dit mee en zal zich 

daarnaast tot het uiterste inspannen om ook de raad van Sliedrecht tijdig een besluit te laten 
nemen (voor 01-10-2017).  
Mocht niet kunnen worden afgeweken van uitbetaling in 4 termijnen, dan gaat het Algemeen 
Bestuur akkoord met uitbetaling in 4 termijnen. 
Het Algemeen Bestuur betreurt het vertrek van Sliedrecht uit het Parkschap.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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Vergadernotitie - voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur 
Parkschap NP De Biesbosch d.d. 29 september 2017 

 

Onderwerp – Marap 2017 (o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2017) 

 

De managementrapportage (marap) van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch geeft de 

financiële afwijkingen voor 2017 aan.  

In deze marap komen achtereenvolgens aan bod: 

1. de verwachte plussen en minnen ten opzichte van de begroting,  

2. een toelichting op de plussen en minnen, 

3. investerings- en renovatiekredieten,  

4. follow up controles en balansposten  

5. risico's, weerstandsvermogen en overig, 

6. besluitvorming.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

In de bijlagen vindt u 1. een gedetailleerd overzicht van verwachte plussen en minnen met een 

minimale omvang van € 3.000 en 2. de begrote inkomsten- en uitgavenbudgetten en de realisatie 

tot en met augustus.  

Het geprognosticeerde nadeel over 2017 bedraagt naar verwachting ca. € 213.100. Het bestuur 

wordt voorgesteld dit nadeel bij jaarrekening ten laste te brengen van de AR. Dit nadeel is 

voornamelijk te relateren aan het ontbreken van inkomsten verdienmodellen (bedrijfsvrienden, 

bijdragen beleef en geef aan in de begroting opgenomen posten, natuurbijdrage automobilisten, 

natuurbijdrage recreatievaart, concessies en ondernemend Biesboschcentrum), en door 

aanloopkosten Biespas.  

Dat het tekort niet nog hoger is, moet worden toegeschreven aan incidentele voordelen (met name 

een rentevoordeel en het vrijvallen van het restant van de extra bijdrage deelnemers uit 2014) en 

een bezuinigingsmaatregelen in de vorm van minder uitgaven voor marketing en promotie.   

 

 

 
  

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking Sub-afwijking

Bestuursondersteuning -24.500 V relatie met mutatie reserves

Parkschapsbeleid -15.100 V incidenteel voordeel 2014

Parkschapsbeleid - Verdienmodellen 238.000 N opbrengsten verdienmodellen

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -56.950 V

Productoverstijgende afwijkingen -66.650 V relatie met mutatie reserves

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden 12.700 N relatie met mutatie reserves

Subtotaal Bezoekerscentrum Algemeen 25.600 N p-gerelateerd

Subtotaal Voorlichting & educatie -15.600 V p-gerelateerd

Subtotaal Rondvaart -11.000 V omzet

Subtotaal Verhuur -2.000 V omzet

Subtotaal Overige lasten 0 0

Mutatie reserves 71.650 N

Totaal Parkschap 213.100 N

Agendapunt 

DB 4.b / AB 3. 
datum 

7 september 2017 

opsteller 

R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 

078-770 2021 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 



Parkschap\Bestuur en Advies\Algemeen Bestuur\170929\3a Notitie Marap Bestuur - 2 - 

2. TOELICHTING OP DE PLUSSEN EN MINNEN 

 

2.1 BESTUURSONDERSTEUNING (- € 31.500 voordelig) 

 De inzet van € 50.000 (een equivalent van 1 fte) van Staatsbosbeheer voor 

bestuursondersteuning wordt niet daadwerkelijk in rekening gebracht. Het betreft het 

zichtbaar maken van een –budgetneutrale- afspraak, in begroting 2018 is deze post niet 

meer zichtbaar. 

 Het jaarrekeningresultaat 2015 is met een omvang van € 40.000 bestemd voor 

cofinanciering van projecten Waterdriehoek. Deze middelen waren begroot voor 2017, 

maar blijken maar beperkt nodig (-€ 33.000 voordelig). N.B. Er zal ook minder worden 

onttrokken aan de reserve (zie mutaties reserves). Op het niveau van de totale 

Parkschapsbegroting is deze onderuitputting dus budgetneutraal.   

 De ingroeihuur van de huisvesting in het Biesboschmuseum ad. € 10.000 voor 2017 

worden conform het voorstel van 26 juni 2015 bekostigd uit de resterende middelen voor 

het programmabureau Ondergedompeld.  

 De servicekosten voor de huisvesting in het Biesboschmuseum ad. € 4.500 (inschatting) en 

de hogere accountantskosten ad. € 4.000 zorgen voor een overschrijding van € 8.500 

(nadelig). 

 

2.2 PARKSCHAPSBELEID (- € 15.100 voordelig) 

 

Subsidieprojecten (€ 5.400 nadelig) 

 Streekfonds / Beleef en geef Vanuit een bijdrage vanuit het Streekfonds worden 

informatiepanelen geplaatst ad. € 7.500. Daarnaast wierven de deelnemende ondernemers 

van Beleef & Geef Fonds in 2016 voor vervangen en bijplaatsen bankjes en schoonmaken 

van strandjes. Het project voor bankjes loopt via het Parkschap. Het gaat om extra 

uitgaven en inkomsten van € 6.000 voor de aanschaf en toekomstig onderhoud. De extra 

uitgaven en inkomsten voor 2017 m.b.t. de aanschaf van de bankjes bedraagt € 3.000.  

 Prijzengeld NL Delta Het prijzengeld ad. € 300.000 voor het winnen van ons bidbook NL 

Delta in de prijsvraag van Nationale Parken van Wereldklasse (bidbook) is ontvangen. 

Parkschap NP De Biesbosch fungeert hierbij als penvoerder voor het Parkschap NP De 

Biesbosch, Staatsbosbeheer (SBB) en Droomfondsproject Haringvliet gezamenlijk. Dit geld 

staat op een tussenrekening.  

 Het Parkschap staat aan de lat als trekker voor de deelprojecten governance, 

communicatie en branding, arrangementen, prijsvraag en verbindingen over water. Voor 

een deel van de inzet ten behoeve van deze projecten wordt provinciale subsidie 

aangevraagd. De begrote uitgaven voor deze projecten voor 2017 bedraagt € 69.900, 

waartegenover € 64.500 aan prijzengeld en/of provinciale subsidie staat. N.B. wanneer 

geen provinciale subsidie wordt verleend, zullen de projecten in kleinere omvang worden 

uitgevoerd. Een deel van de inzet wordt door de partners zelf geleverd, zonder dat hier 

subsidie tegenover staat. In ons geval is deels sprake van personele inzet (frictie), 

waartegenover in 2017 geen dekking staat. 

 

Exploitaties (€ 4.500 nadelig) 

 Bij de oplaadpalen voor elektrische boten bij het Biesboschcentrum, boer Saarloos en bij 

Hank loopt het nog niet storm. Ook de zonnepont kent lagere uitgaven en inkomsten. De 

uitgaven en inkomsten zijn daarom bijgesteld, met per saldo een nadeel van ca. € 4.500.  

 

Overig (- € 25.000, voordelig) 

 Coördinatie toezicht en handhaving - binnen Parkschapsbeleid - € 7.000 voordelig, 

voor de gehele begroting per saldo neutraal. De legesinkomsten voor 2017 zijn als gevolg 

van het invoeren van de legesverordening ca. € 11.000 lager dan begroot voor 2017 (zowel 

voor de Brabantse- als de Hollandse Biesbosch, welke binnen het programma NATUUR- EN 
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RECREATIEGEBIEDEN HOLLANDSE BIESBOSCH is begroot). Deze verlaging kan worden 

gecompenseerd door lagere uitgaven voor coördinatie toezicht en handhaving in 2017.  

 Staatsbosbeheer wacht op een formele bevestiging waarmee de  financiële toezeggingen 

van de vier betrokken gemeentes wordt gewaarborgd, daarna zal Staatsbosbeheer een 

coördinator aanstellen. Taken zijn een goede coördinatie van toezicht & handhaving in 

Nationaal Park de Biesbosch, de ondersteuning van de burgemeesters op dit punt en het 

bewerkstelligen van uitwisseling van Biesbosch BOA's in het gehele nationaal park. De 

financiering hiervan moet plaatsvinden door bijdragen vanuit het Parkschap, de betrokken 

gemeenten en Staatsbosbeheer; De begroting 2018 is hierop aangepast.  

 Er is sprake van een incidenteel voordeel (vrijval balanspost) van € 17.000; het betreft 

de resterende middelen van de extra deelnemersbijdrage uit 2014 voor het vervallen van 

de middelen van het Bestedingenplan; 

 Governance – het bestuur heeft in de vergadering van 24/6/2016 n.a.v. de toelichting 

door dhr. Verdaas ingestemd met de uitwerking van de 1e fase (€ 23.000), de totale kosten 

worden gemaximeerd op € 60.000 excl. BTW en worden op gebruikelijke wijze verdeeld 

over de partners, incl. Staatsbosbeheer. Het governance-traject zal naar verwachting niet 

geheel zijn afgerond in 2017. In 2016 besloot het bestuur de facturatie voor 

deelnemersbijdrage voor de 'uitwerking governance Parkschap NP de Biesbosch' eenmalig 

na afronding van het traject in 2017 te doen plaatsvinden. Het is niet aannemelijk dat het 

governance traject in 2017 geheel zal zijn afgerond. Met het oog op de per 1/1/2018 

uitgetreden partners, stel ik u voor de bijdrage ad. € 60.000 in 2017 in rekening te 

brengen. In 2016 is € 15.800 besteed; de prognose voor uitgaven in 2017 bedraagt naar 

verwachting maximaal € 15.000. 

 

2.3 INKOMSTEN UIT VERDIENMODELLEN (€ 238.000 nadelig) 

De inkomsten uit verdienmodellen zijn op diverse plaatsen in de begroting verwerkt (zowel onder 

PARKSCHAPSBELEID als onder NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN HOLLANDSE BIESBOSCH). 

Inmiddels is gebleken dat dit verwarrend werkt, waardoor in deze marap gekozen is om de 

verdienmodellen gezamenlijk te verantwoorden.   

 

Bedrijfsvrienden (€ 25.000 nadelig) 

De inzet van het bestuur heeft nog niet geleid tot een daadwerkelijke bijdrage. In september 2017 

zal een aanpak worden besproken; het resultaat voor 2017 is onzeker.  

 

Bijdrage Beleef en Geef (€ 6.000 nadelig) 

In de begroting van het Parkschap was rekening gehouden met een bijdrage vanuit Beleef en Geef 

voor in de begroting geraamde uitgaven. Het niet realiseren van inkomsten voor in de begroting 

geraamde uitgaven betekent per saldo een nadeel.  

 

Natuurbijdrage automobilisten (€ 86.000 nadelig) 

Het verdienmodel natuurbijdrage automobilisten moest voorzien in bezuinigingen uit het verleden. 

Het nadeel ten opzichte van de begroting 2016 bedraagt per saldo € 86.000 aan (per saldo) niet 

ontvangen inkomsten. Ook het voorstel om betaald parkeren via een scanner in te voeren heeft 

onvoldoende steun van het college van Dordrecht.  

 

Biespas (€ 110.000 nadelig, waarvan € 55.000 voor rekening van het Parkschap) 

De door Dunck in haar aanbieding geprognosticeerde aanloopverlies voor het 1e jaar bedroeg 

€ 73.000 nadelig, het geprognosticeerde tekort voor 2017 is hoger. De aanloopverliezen worden 

door Staatsbosbeheer en Parkschap gezamenlijk gedragen.  

De Biespas zit reëel beschouwd in de opbouwfase. Veel publiciteit is nodig (geweest) om 

naamsbekendheid te krijgen. De verkoop aan particulieren komt slecht op gang. De B2B verkopen 

daarentegen zijn op niveau. De tweede helft 2017 kent verschillende acties om de Biespas op het 

geplande aantal van 7.600 verkopen te brengen. 
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Verwacht moet worden dat de opbrengst per Biespas onder de € 15 euro zal liggen, als gevolg van 

de actieprijzen die gehanteerd zullen moeten worden. De opbrengst zal per pas gemiddeld € 5 

bedragen, d.w.z. dat er ten minste nog € 20.000 opbrengst te verwachten is in 2017. Ultimo 

augustus was er € 23.000 aan donaties in kas. 

De Biespas is tevens een beoogd middel/methode om de natuurbijdrage voor automobilisten te 

veraangenamen; daarmee zou tevens een substantieel groot aantal passen (met natuurbijdrage) 

kunnen worden afgezet. Met het vervallen van de natuurbijdrage is daarmee de verkoop van de 

pas ook lager dan geraamd.  

Voor het financiële overzicht 2017 verwijs ik naar de tabel. 

 

Natuurbijdrage recreatievaart (€ 35.000 nadelig) 

Er wordt al geruime tijd overleg gevoerd met de Watersportfederatie (een vertegenwoordigend 

orgaan van 45 watersportverenigingen in de Biesbosch regio). De gedeelde conclusie is dat 

middelen vanuit watersporters nodig zijn; de Watersportfederatie is daartoe ook bereid en legt in 

september/oktober 2017 een voorstel voor aan de leden, met een bijdrage per lid en 

medezeggenschap over de aanwending ervan. 

Daarnaast wordt een voorstel voorbereid tot een gebruikersheffing voor 'bezoekers' (particuliere 

bootbezitters) van buiten de regio en voor de niet bij de Federatie aangesloten leden. Het nieuwe 

systeem wordt in 2018 ingevoerd.  

 

Verdienmodel Concessies (€ 10.000 nadelig) 

De uitwerking van dit verdienmodel is nog niet afgerond. Medio september zullen de verhuur- en 

rondvaartbedrijven met een voorstel komen. Eind 2017 moet een administratie om de 

gebruiksovereenkomsten met rondvaart- en verhuurbedrijven en outdoorbedrijven uit te rollen 

worden overgedragen vanuit het project aan Staatsbosbeheer en Parkschap. De eerste inkomsten 

worden op z'n vroegst in 2018 verwacht. 

 

Ondernemend bezoekerscentrum (€ 20.000 nadelig) 

In de begroting 2017 was reeds € 20.000 opgenomen aan extra inkomsten in relatie tot een 

ondernemender bezoekerscentrum. Hoewel sprake is van per saldo meeropbrengsten voor 

rondvaart en verhuur als gevolg van onder andere online boeken, was de bedoeling om extra 

inkomsten te genereren op grond van nieuwe verdienmodellen (boekingskantoor, andere 

ondernemers in het Biesboschcentrum etc.). Op dit moment is (nog) geen sprake van dergelijke 

nieuwe inkomsten. 

 

Naschrift verdienmodellen 

Het Parkschap heeft, vanwege het nog nauwelijks genereren van nieuwe inkomsten 

verdienmodellen, aangegeven in haar begroting te zoeken naar kostenbesparingen en/of 

inkomstenverhogingen. Zoals eerder aangegeven, is de oogst hiervan beperkt.  

Meerkosten of lagere inkomsten uit de reguliere exploitatie moesten eveneens worden 

gecompenseerd: 

Binnen het gebiedsonderhoud zijn geen mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren, temeer 

daar dit jaar nieuwe meerjarenonderhoudsplanningen moesten worden opgesteld voor water en 

oevers en voor gebouwen. Daarnaast heeft het Parkschap een nieuw bestek met actuele kaarten 

laten opstellen voor de werkzaamheden door Drechtwerk (uitsluitend recht).  

Voor het beheer van natuur- en recreatiegebieden zullen de dit jaar nog niet te ontvangen erfpacht 

Zuileshoeve worden gecompenseerd door lagere uitgeven in het onderhoud.  

De lagere legesinkomsten op basis van de legesverordening zijn eveneens gecompenseerd.  

 

2.4 NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN DE HOLLANDSE BIESBOSCH (-€ 56.950 voordelig) 

Opnieuw is sprake van een fors voordeel op de kapitaallasten. N.B. De rekenrente is in de 

begroting voor 2018 conform de BBV verder verlaag en leidt naar verwachting niet opnieuw tot een 

voordeel.  
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Productoverstijgende posten (- € 66.650 voordelig) 

 De afschrijvingskosten zijn eenmalig circa € 20.250 lager. De twee grootste oorzaken 

hiervan zijn het nog niet investeren in een nieuwe tentoonstelling (voordeel ad. € 13.650) 

en het doorschuiven van een deel van het krediet voor fietspaden naar 2017 (nog geen 

afschrijvingskosten). Tegenover het nog niet investeren in de tentoonstelling staat een 

evenredig lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve. 

 De rentelasten zijn € 46.400 lager dan begroot, de leningen zijn nagenoeg afgelost en de 

rente op de lopende rekening is laag.  

 

Beheer natuur- en recreatiegebieden (€ 12.700 nadelig) 

 De aanvragen voor evenemententerreinen zijn teruggelopen. Dit betekent minder 

inkomsten van ca. € 4.000 (nadelig) voor 2017. In 2018 zal naar uitbreiding met maximaal 

drie middelgrote evenementen worden gezocht om meer inkomsten te genereren. Hierbij 

zal rekening gehouden worden met spreiding van activiteiten in de tijd, aard en grootte 

waarmee de belasting/belastbaarheid evenwichtig blijft ten opzichte van flora en fauna, 

bezoekers en medewerkers.  

 De legesinkomsten zijn € 8.000 structureel lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt 

door het invoeren van de leges(verordening). Voor 2017 wordt dit nadeel gecompenseerd 

door lagere uit gaven voor coördinatie toezicht en handhaving (zie Parkschapsbeleid). De 

begroting 2018 is aangepast op dit punt. 

 Voor een bedrag € 10.000 is er een "Quickscan Waterveiligheid" uitgevoerd. De conclusie 

van dit onderzoek is dat de eerder geconstateerde lekkage en verweking van de  

waterkeringen in de buitendijks gelegen Hollandse Biesbosch van dien aard zijn dat dat 

overstromingen als gevolg hiervan als een aanvaardbaar risico moeten worden aanvaard. 

Diepgaander onderzoek en mogelijk grootschalig herstel is daarom ook niet meer aan de 

orde. De risicoparagraaf van het Parkschap wordt hierop aangepast.  

 Binnen het beheer was € 39.000 begroot als inkomsten voor doorberekende uren, in 

principe voor het beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch (dit is ook zo verwerkt in de begroting 

2018). Voor 2017 kon dit nog niet worden gerealiseerd en is sprake van een nadeel van 

€ 34.500. Omdat personele kosten voor beheer iets lager uitvallen dan begroot blijft het 

tekort beperkt tot (-)€ 30.700. 

 

Bezoekerscentrum algemeen (€ 25.600 nadelig)  

Afgezien van de toekomstplannen met het Biesboschcentrum doen zich geen bijzonderheden voor 

in de bedrijfsvoering. Geleidelijk klimt de opbrengst van de groepsruimte naar het begrote niveau 

(verwacht 80-100% realisatie). 

Een belangrijke positieve ontwikkeling in de bedrijfsvoering is de realisatie van online boeken. 

Sinds april kunnen gasten hun boot, rondvaart of activiteit via internet boeken. Slechts een klein 

deel van de gasten boekt nog telefonisch. Een neveneffect van online boeken is een sterke 

vermindering van no-show. Eenmaal betaald komen mensen nu ook als er wel een wolkje aan de 

lucht is. 

 

 Het personeelsbudget van het Biesboschcentrum zal met ca. € 30.600 worden overschreden. 

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door frictiekosten uit het verleden. Daarnaast wordt extra 

ingezet op promotie (social media); deze laatste overschrijding wordt gecompenseerd door 

lagere out of pocket-kosten voor promotie en marketing; 

 De uitgaven voor automatisering zijn hoger dan geraamd (€ 10.000), hetgeen is te verklaren 

door de kosten van het digitaliseren van facturen (SCD-kosten) en de kosten van het online 

boeken;   

 Het promotie en marketingbudget wordt ingezet ten behoeve van zowel Biesboschcentrum 

Dordrecht als het hele Nationaal Park De Biesbosch. Het budget zal een onderuitputting kennen 

van (-) € 22.250; -€ 15.000 ter compensatie van het niet realiseren van inkomsten 

verdienmodellen (hetgeen is opgenomen als voordeel in deze marap), -€ 5.000 ten behoeve 

van extra personele inzet voor de uitvoer van online marketing (websites en social media) en 
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aanvullend -€ 2.250, te weten het eigen aandeel is in de kosten voor marketing 

verdienmodellen, deze uitgaven worden geboekt op de verdienmodellen; 

 De uitgaven voor het Beverbos zijn naar verwachting € 5.000 hoger zijn dan begroot, hiervoor 

is via een eerder bestuursbesluit dekking via een onttrekking uit de bestemmingsreserve 

donaties ad. € 5.000 geregeld. Dupont/Chemours doneerde tot voor kort jaarlijks voor het 

Beverbos; deze donaties komen in de bestemmingsreserve donaties tot het moment dat 

hiervoor uitgaven aan de orde zijn. Het gaat om extra kosten in de vorm van een dompelpomp, 

een tilbever en het vervangen van een gebroken ruit.  

 

Voorlichting en Educatie (- €15.600 voordelig) 
Er komen veel meer scholen die een programma in de Biesbosch doen. Zowel de uitgaven voor 
vrijwilligers als de inkomsten voor de schoolprogramma's liggen hierdoor verklaarbaar op een hoger 
niveau.  
De teamleider product & promotie besteedt een groter deel van haar tijd aan marketing en 
communicatie o.a. in het kader van NL Delta. Haar taken voor voorlichting en educatie zijn 
overgenomen door de medewerker educatie en de manager Biesboschcentrum. 

 

Rondvaart (- € 11.000, voordelig) en verhuur (- € 2.000, voordelig) 

2017 laat een wat onbestendig weerbeeld zien, met name in de zomervakantie. Dit heeft altijd 

invloed op deelname aan activiteiten in het gebied en leidt doorgaans tot vermindering van de 

omzet. Mede doordat er minder no-show is door online boeken zal die vermindering in omzet 

beperkt kunnen blijven.  

 Verwacht wordt dat de omzet van de verhuur kan uitkomen op € 180.000 euro, de 

kaartverkoop van de Sterling (rondvaart) kan uitkomen op € 100.000 omzet. De 

personeelskosten ontwikkelen zich in lijn met deze omzetten, zij het dat schommelingen in 

de verhuur weinig effect hebben op de personeelskosten (bezetting blijft vrijwel gelijk) 

 

Overige baten en lasten (budgetneutraal) 

 Er is nog geen sprake van pachtopbrengsten Zuileshoeve (€ 14.000 nadelig). De laatste 

stand van zaken is dat de trekkers van het "Heideboerderij" concept met de daarbij 

behorende schaapskudde na het verkrijgen van een subsidie voor herbestemming (bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en een subsidie voor duurzame innovatieve 

landbouw-samenwerken voor innovaties (bij provincie Zuid-Holland) het concept nu 

daadwerkelijk verder gaan uitwerken. Een bedrijfsplan, op te stellen in Q4, moet duidelijk 

maken hoe de samenwerking en participatie met diverse stakeholders en de organisatie 

(rechthebbenden en continuïteit) van de exploitatie wordt geregeld. De beoogde exploitant 

heeft inmiddels potentiële beheerders van een theetuin/winkel. Het Parkschap is 

voornemens go / no go momenten in te bouwen 

 Het onderhoudsbudget voor gebouwen wordt voor eenzelfde bedrag minder aangesproken, 

er vindt groot onderhoud aan de Zuileshoeve plaats op het moment dat de bestemming 

duidelijk is.  

 De aan derden doorberekende lasten zijn lager als begroot; de begroting 2018 is hierop 

aangepast.  

 

2.4 MUTATIES RESERVES (€ 71.650 nadelig) 

 Vanwege minder uitgaven voor het onderzoek naar waterkeringen en voor de 

Waterdriehoek op grond van de resultaatsbestemming 2015 wordt in totaal € 63.000 

minder onttrokken uit de algemene reserve (nadelig voor de exploitatie). De voor de 

Waterdriehoek resterende geoormerkte middelen ad. € 33.000 blijven beschikbaar (op 

basis van genoemde resultaatsbestemming.  

 De begrote onttrekking van € 13.650 ter dekking van kapitaallasten van een nieuwe 

tentoonstelling zal niet plaatsvinden (nadelig); de tentoonstelling is nog niet gerealiseerd. 

 Er vindt een hogere onttrekking uit de reserve donaties plaats op grond van extra uitgaven 

voor het Beverbos; deze zijn begroot op (-) € 5.000 (voordelig). 
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3. INVESTERINGS- EN RENOVATIEKREDIETEN 

Het investeringskrediet m.b.t. asfaltering naar Zuileshoeve opnieuw doorgeschoven, na duidelijk 

worden bestemming Zuileshoeve wordt besloten wanneer de renovatie zal worden uitgevoerd. Het 

streven is 2018. 

 
Het doorgeschoven investeringskrediet voor vervanging van de accu's van de Sterling is benut, dit 
jaar zijn de accu's vervangen. Dit gebeurde tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de begrote 26.000. 
Oorzaak is dat de opslagtechnologie steeds vaker toegepast wordt en productprijzen hierdoor zijn 
gedaald.  
N.B. Daarnaast is geconstateerd dat enkele zonnepanelen van de Sterling niet meer werken, en 
daardoor zorgen voor beperkte laadcapaciteit. Vernieuwing lijkt noodzakelijk en zal uit de bestaande 
exploitatiebudgetten plaatsvinden.  

 

Voor de airco in de groepsruimte is investeringskrediet beschikbaar voor 2017. De apparatuur 
functioneert nog steeds goed, dus vervanging is momenteel niet noodzakelijk. Deze post wordt 
doorgeschoven en betrokken bij de vernieuwing van het centrum (bezoekerscentrum 2021) 

 

De bij jaarrekening 2016 doorgeschoven renovatiekredieten (onderhoudsvoorziening) zullen geheel 

worden benut. Van de renovaties uit de jaarschijf 2017 zullen baggerwerkzaamheden met een 

omvang van € 21.400,-- worden doorgeschoven naar 2018. Het is effectiever en efficiënter om 

deze werkzaamheden samen te voegen met de in 2018 in hetzelfde deelgebied geplande 

baggerwerkzaamheden. 

  

4. FOLLOW UP CONTROLES EN BALANSPOSTEN 

 

AO/IC 

De beschrijving van de processen verkopen winkel en opbrengst kaartverkoop en charters Sterling 

moet nog worden opgesteld en/of geactualiseerd. Na implementatie van Recreatex is dit mogelijk 

al grotendeels en/of afdoende beschreven. Dit punt wordt najaar 2017 gerealiseerd.  

 

In het bestuur is n.a.v. een opmerking van de accountant afgesproken dat het onderscheid tussen 

de voorziening voor groot onderhoud en investeringen op papier worden gezet en worden 

gerelateerd aan de wijzigingen in het BBV voor het activeren van investeringen maatschappelijk 

nut. Dit is nu ingevuld in de voorliggende wijziging van de Financieel beheerverordening van het 

Parkschap en de toelichting daarop. Deze stukken liggen ter besluitvorming voor in de DB-

vergadering van 29 september 2017. 

 

Opbrengstverantwoording 

Het registeren van de opbrengsten van de rondvaarten en de verhuur gebeurt sinds 2016 in 

RecreaTEX:  

 Het is van belang dat er controle technische functiescheiding in dit systeem wordt 

aangebracht om bijvoorbeeld prijzen aan te passen. Op dit moment is dit nog niet het 

geval en zodoende adviseren wij u om de bevoegdheden in het systeem nader in te 

regelen, zodat de juiste personen de juiste rechten hebben. Reactie Parkschap: verdere 

functiescheiding binnen het personeel van het Biesboschcentrum wordt niet mogelijk 

geacht vanwege het beperkte personeelsverband en in verband met de vervangbaarheid. 

Wel wordt bekeken of het invoeren van de vastgestelde prijzen door de boekhouder kan 

worden uitgevoerd. 

 De export van de gegevens tussen Recreatex en Fis4all (betaalapplicatie), wordt 

momenteel uitgewerkt in samenwerking met het SCD.  

 De accountant heeft gevraagd de invoer van de vastgestelde tarieven in de applicatie 

zichtbaar te maken. Dit lijkt mogelijk. De eerstvolgende interimcontrole kan deze invoer 

worden getoetst. 
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Aanbesteding 

De accountant heeft opgemerkt dat het interne inkoopbeleid lagere drempelbedragen kent dan 

voorgeschreven is in de wetgeving. Hij geeft het Parkschap in overweging om haar inkoopbeleid op 

dit punt te actualiseren en in lijn met de wetgeving te brengen. Het bestuur heeft deze aanbeveling 

overgenomen. Aanpassing van dit inkoopbeleid vereist een besluit van het Dagelijks Bestuur (DB), 

en is voorzien voor de vergadering van 1 december aanstaande. Voor een correcte aanpassing zal 

de beoogde aanpassing worden voorgelegd aan de inkoopadviseur van het SCD. 

 

Fiscale zaken 

Voor het bepalen van het bestaan van deze plicht en vaststellen van de hoogte van een eventuele 

VPB-plicht is een analyse opgesteld en heeft afstemming met de fiscus plaatsgevonden. Op grond 

van deze afstemming zal de analyse verder worden uitgewerkt (gepland: 4e kwartaal van 2017). 

Hoewel geen standpuntbepaling heeft plaatsgevonden, is het op basis van de contacten en 

uitwerking tot nu toe aannemelijk dat de uitwerking van het Parkschap standhoudt. 

De accountant heeft in het verleden geadviseerd nader te onderzoeken of een convenant van 

Horizontaal Toezicht van het Parkschap met de Belastingdienst wenselijk is. Dit onderzoek heeft 

nog niet plaatsgevonden. 

 

Banksaldi per 31/8/2017 

Het banksaldo van het Parkschap per 31/8/2017 bedraagt € 9.402 (BNG).  

 

Het Parkschap monitort haar banksaldo t.b.v. het voldoen aan enkele financiële voorwaarden: de 

kasgeldlimiet als graadmeter voor het aantrekken van nieuwe financiering en de drempelwaarde 

van € 250.000 voor schatkistbankieren (afromen middelen boven de drempel naar het Rijk). Over 

de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2017 schommelde het gemiddelde voor de eerste 

twee kwartalen van een beperkt tekort tot een beperkt overschot. Dit betekent voor de genoemde 

voorwaarden: 

 Er was voldoende afstand tot de kasgeldlimiet, hetgeen betekent dat het aantrekken van 

nieuwe financiering momenteel niet aan de orde is. (Wanneer in drie achtereenvolgende 

kwartalen sprake is van overschrijding van de kasgeldlimiet moet nieuwe langlopende 

financiering worden onderzocht.)  

 Het drempelbedrag voor schatkistbankieren (als gemiddeld creditbedrag per kwartaal) is in 

2017 in het 1e en 2e kwartaal niet overschreden, het gemiddelde saldo bedroeg 

respectievelijk € 18.000 en € 125.000 credit. 

 

Daarnaast is het bestuur reeds geïnformeerd over het opheffen van de rekening bij de ABN AMRO. 

De rekening is inmiddels opgeheven.  

 

Debiteuren 

De nota voor de 2e termijn 2016 en de 1e termijn 2017 van elk € 5.255 voor de erfpacht voor de 

Skibaan staan open. De 2e termijn 2016 is in behandeling bij de deurwaarder, die circa de helft van 

het openstaande bedrag heeft ontvangen. De exploitant heeft aangegeven de achterstand in de 2e 

helft van september aanstaande te zullen voldoen. Ter vergadering zal de actuele situatie worden 

besproken. 

 

5. RISICO'S, WEERSTANDSVERMOGEN EN OVERIG 

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de verweking van waterkeringen in het Hollandse deel van 

de Biesbosch. Uit dit onderzoek blijft geen noodzaak voor een vervolgonderzoek. Daarmee kan dit 

risico vervallen.  

Tegelijkertijd is een kostenopgave gemaakt voor het groot onderhoud van de Zuileshoeve. Hiervoor 

stond eveneens een bedrag gereserveerd in de risico's. Het risicobedrag zal hierdoor voor 100% 

nodig zijn; het gaat om een inschatting met een risicobedrag van € 100.000. Inmiddels is gebleken 

dat het geheel laten renoveren door een beoogde exploitant in combinatie met een 
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erfpachtovereenkomst niet haalbaar is. Voor het door het Parkschap zelf uit te voeren groot 

onderhoud is onvoldoende gereserveerd. Het bestuur wordt voorgesteld deze € 100.000 uit de AR 

te onttrekken en toe te voegen aan de in 2016 ingestelde bestemmingsreserve Zuileshoeve. 

 

De risicoparagraaf behoeft hierdoor een update. Ook heeft voorgaande en evenals het 

geprognosticeerde resultaat voor 2017 consequenties voor de stand van de stand van de Algemene 

Reserve (AR) en het weerstandsvermogen binnen het Parkschap (N.B. het weerstandsvermogen 

bestaat ook uit de garantstelling door de deelnemers) en wordt hieronder weergegeven:  

 

 

 

De actuele risico-inschatting bedraagt: 376.500 en is te zien in onderstaande tabel. De risico's 

m.b.t. verdienmodellen zijn lager dan voorheen, omdat het forse risico voor 2017 ook 

daadwerkelijk is opgetreden. In 2018 worden de eerste opbrengsten verwacht. Daarnaast is ook de 

begroting 2018 op dit punt bijgesteld.  

 

 

Dit resulteert in een geactualiseerde weerstandsratio van 0,87 (in de begroting 2018 was een 

weerstandsratio van 0,85 gepresenteerd). 

 
Middelen Stichting Beheer Nationaal Park 

U bent tijdens de vorige bestuursvergadering geïnformeerd over het opheffen van de Stichting 

Beheer Nationaal Park. Het opheffen van de Stichting is opgeheven en ontbonden per 31-8-2017. 

Op de rekening courant met het Groenfonds stond nog bijna € 49.000 aan middelen. 

 

Volgens de gangbare systematiek werd elke tranche van het Bestedingenplan financieel volledig 

afgehecht (dit is bevestigd door de voormalige accountant van het programma, dhr. Lavreijsen van 

Stroeken accountants). Na subsidievaststelling en bijbehorende accountantsverklaring werden de 

resterende middelen van die tranche teruggestort naar de betreffende financier.  

Het bedrag wat nu op de rekening staat, heeft voornamelijk betrekking hebben op rentebaten uit 

de periode dat het rentepercentage nog enige omvang had. 

 

Geheel in lijn met het gegeven dat de middelen vanuit het Rijk en de provincies werden besteed 

aan projecten en uitvoeringsbudgetten voor de uitvoering van Beheer en inrichtingsplannen (BIP) 

van de nationale parken, in dit geval NP De Biesbosch, kunnen de middelen worden ingezet ten 

behoeve van de inrichting en het beheer van het NP De Biesbosch. SBB en Parkschap zullen aan de 

stand AR 31-12-2016 694.345

onttrekking onderzoek waterkeringen -10.000

onttrekking resultaatsbestemming '05/'06 -2.606

onttrekking t.b.v. groot onderhoud Zuileshoeve -100.000

raming resultaat jrk 2017 -213.100

te onttrekken Waterdriehoek (2017 en verder) -40.000

onttrekking resultaatsbestemming '05/'06 in 2018 -1.509

actueel weerstandsvermogen binnen Parkschap 327.130

Omschrijving risico max.2018-2020 risico x kans

Verdienmodellen 2018 - 2020 488.000 248.000

Volledige doorberekening organisatiekosten 60.000 24.000

Personele kosten (frictie) 15.000 11.000

Vertraging Beheer NDB - p-inzet beheer 30.000 12.000

Gebouwen - dakbedekking Biesboschcentrum 65.000 26.000

Ondernemersrisico Biesboschcentrum PM PM

Extra opbrengsten Biesboschcentrum (verdienmodel) 60.000 45.000

Risico in relatie tot vennootschapsbelasting 23.000 10.000

Totalen 741.000 376.000
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bestuurscommissie een voorstel doen over de besteding, bijvoorbeeld voor een project in de 

Biesbosch gerelateerd aan NL Delta. 

 

De middelen met een precieze omvang van € 48.881,92 zijn voor dat doel overgemaakt op de 

BNG-rekening van het Parkschap in afwachting van een bestemming vanuit het bestuur. 

 

6. BESLUITVORMING  

Ik stel u voor: 

 De onttrekking uit de reserve donaties is conform het eerdere besluit verhoogd met 

€ 5.000 op grond van de uitgaven voor het Beverbos; 

 Een tekort bij jaarrekening ten laste te laten komen van de egalisatiereserve (AR);  

 Een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de AR en toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Zuileshoeve ten behoeve van het benodigde groot onderhoud onder 

het laten vervallen van het betreffende risico in de risicoparagraaf;  

 De afgesproken deelnemersbijdrage voor het governance traject van € 60.000 in 2017 te 

facturen aan de deelnemers met het oog op de per 1/1/2018 uitgetreden partners; 

 De directeur Parkschap de opdracht te geven om in gezamenlijkheid met Staatsbosbeheer 

een voorstel te doen voor de besteding van de resterende middelen van de Stichting 

Beheer NP De Biesbosch; 

 deze marap vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 29 september 2017, 

 

de voorzitter de secretaris 

 

 

 

 

P.J. Heijkoop D.C.H. Verheijen 
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Marap 2017 - Bijlage 1: plussen en minnen in detail 

 
 
Vervolg op volgende pagina 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Bestuursondersteuning -24.500 V

- Salariskosten SBB -50.000 V -50.000 N S

- Accountantskosten 4.000 N I

- Uitwerking governance 15.000 N 15.000 V

- Slotfactuur investeringsprogramma Biesboschdeal 3.500 N 3.500 V I

- Projecten waterdriehoek o.b.v. resultaatsbestemming -33.000 V lagere bijdr.reserve I

- Huisvesting Biesboschmuseum 14.500 N 10.000 V PB Ondergedompeld S?

Subtotaal bestuursondersteuning -46.000 V -21.500 N -24.500 V

Parkschapsbeleid -15.100 V

- Ondergedompeld-projecten -2.000 V -2.000 N I

- Streekfonds / Beleef en Geef 10.500 N 10.500 V I

- Projecten Prijzengeld NL Delta 69.900 N 64.500 V I

Subtotaal Subsidieprojecten 78.400 V 73.000 V 5.400 N

- Exploitatie oplaadpunten -5.000 V -7.750 N ?

- Exploitatie zonnepont -4.000 V -5.750 N

Subtotaal Nieuwe exploitaties -9.000 V -13.500 N 4.500 N

- Coördinatie toezicht & handhaving -11.000 V -3.000 N I?

- Vrijval extra deelnemersbijdrage 2014 17.000 V

Subtotaal overige onderdelen Parkschapsbeleid -11.000 N 14.000 V -25.000 V
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Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid - inkomsten verdienmodellen 238.000 N

- Bedrijfsvrienden -25.000 N 25.000 N I

- Beleef en Geef -6.000 N 6.000 N I

- Natuurbijdrage automobilisten -90.500 V -176.500 N 86.000 N S

- Natuurbijdrage recreatievaart -35.000 N 35.000 N I

- Concessies -10.000 N 10.000 N I

- Ondernemend Biesboschcentrum -20.000 N 20.000 N I

- Biespas 155.000 N 43.000 V I?

- Biespas - aandeel SBB in tekort Biespas 56.000 V I?

Subtotaal Biespas in jaarrekening 2017 Parkschap 155.000 N 99.000 V 56.000 N

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -56.950 V

0. Productoverstijgende afwijkingen

- Kapitaallasten - rente -46.400 V S

- Kapitaallasten - afschrijvingen -20.250 V lagere bijdr.reserve I

Subtotaal productoverstijgende afwijkingen -66.650 V 0 N -66.650 V

1. Recreatie- en Natuurgebieden

- Evenemententerreinen -4.000 N ?

- Legesinkomsten -8.000 N zie coördinatie S

- Onderzoek waterkeringen -30.000 V lagere bijdr.reserve I

- Administratie en beheer - p-lasten/doorberekende uren -3.800 V -34.500 N I

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -33.800 V -46.500 N 12.700 N

2. Bezoekerscentrum

- Algemeen - salariskosten 30.600 N I

- Algemeen - ICT 10.000 N I

- Promotie & marketing - besparing t.b.v. tekort -20.000 V I

- Beverbos 5.000 N hogere bijdr.reserve I

Subtotaal Algemeen 25.600 N 0 N 25.600 N

- Voorlichting en educatie - p-lasten -15.600 V

- Voorlichting en educatie - vrijwilligers 3.000 N ?

- Voorlichting en educatie - schoolprogramma's 3.000 V ?

Subtotaal Voorlichting & educatie -12.600 N 3.000 V -15.600 V

- Rondvaarten - salariskosten 20.000 N ?

- Rondvaarten - opbrengsten 31.000 V S

Subtotaal Rondvaart 20.000 N 31.000 V -11.000 V

- Verhuur - salariskosten 35.000 N ?

- Verhuur - opbrengsten 37.000 V ?

Subtotaal Verhuur 35.000 N 37.000 V -2.000 V

3. Overige baten & lasten

- Huur en erfpacht -14.000 N I

- Onderhoud gebouwen -14.000 V I

- Doorberekende werkzaamheden derden -12.000 V -12.000 N S

Subtotaal overige lasten -26.000 V -26.000 N 0

Mutatie reserves 71.650 N

Onttrekking AR resultaatsbestemming 2015 -63.000 N I

Onttrekking AR t.b.v. groot onderhoud Zuileshoeve 100.000 V

Onttrekking bestemmingsreserve tentoonstelling -13.650 N

Onttrekking Beverbos uit reserve donaties 5.000 V I

Toevoeging bestemmingsreserve Zuileshoeve 100.000 N

Subtotaal mutatie reserves 100.000 N 28.350 V 71.650 N

Totalen 428.450 N 103.350 N 213.100 N

I = incidenteel, S = structureel, ? Afhankelijk van besluitvorming en economisch tij. 
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331.239 133.573 197.666 105.616 25.616 80.000

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 5.225 -5.225

30000 - Vergoeding voor personeel 25.616 25.616 0

34111 - Reis en verblijfkosten 8.136 1.208 6.928

41598 - Bijdrage SBB 50.000 50.000

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 30.000 30.000

62900 - Personeelskosten 273.103 127.137 145.966

62910 - Salariskosten ondersteuning vanuit SBB 50.000 50.000

62920 - Overige personeelskosten 3 -3

72.636 14.629 58.007 -12.263 12.263

34111 - Reis en verblijfkosten 1.017 1.970 -953

34190 - Accountantskosten 13.285 2.850 10.435

34250 - Representatiekosten 3.865 681 3.184

34292 - Diverse waaronder webhosting (algemene kosten 1 ) 3.522 -3.522

34316 - Overige ontvangsten -12.263 12.263

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 51.969 3.107 48.862

34396 - Bijdrage SNP (2) 2.500 2.500 0

110.002 110.002 361.651 161.102 200.549

42550 - BCF Provincie ZH 27.533 27.533

42550 - Bijdrage provincie Zuid-Holland 90.445 67.833 22.612

42560 - BCF Gemeente Dordrecht 33.267 33.267

42560 - Bijdrage gemeente Dordrecht 109.281 81.957 27.324

42570 - BCF Gemeente Sliedrecht 6.796 6.796

42570 - Bijdrage gemeente Sliedrecht 22.624 11.312 11.312

42590 - BCF Prov Noord Brabant 27.533 27.533

42590 - Incid. bijdragen Prov Noord Brabant 90.445 90.445

42600 - BCF Gemeente Drimmelen 7.472 7.472

42600 - Incid bijdragen Gemeente Drimmelen 24.544 24.544

42610 - BCF Gemeente Werkendam 7.401 7.401

42610 - Bijdragen Gemeente Werkendam 24.312 24.312

2.000 2.000 2.000 48.882 -46.882

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 2.000 2.000

38050 - Overige baten - resterende middelen St.Beheer NP 48.882 -48.882

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 2.000 2.000

7.500 8.770 -1.270 7.500 9.045 -1.545

34011 - Overige baten 7.500 9.045 -1.545

34399 - Overige goederen en diensten 2.500 8.770 -6.270

62900 - Personeelskosten 5.000 5.000

17.319 17.319 17.320 3.897 13.423

32530 - Ontheffing vaartuigenverordening 6.600 6.600

34393 - Inkomsten van leges 3.897 -3.897

42560 - Bijdrage gemeente Dordrecht 5.985 5.985

42600 - Incid bijdragen Gemeente Drimmelen 2.354 2.354

42610 - Bijdragen Gemeente Werkendam 2.381 2.381

62900 - Personeelskosten 17.319 17.319

Exploitaties vanuit Ondergedompeld/STEP
17.029 10.764 6.265 15.644 16.014 -370

31200 - Energiekosten 800 800

34170 - Automatisering algemeen 0 1.289 -1.289

34350 - Onderhoudskosten 4.875 731 4.144

34399 - Overige goederen en diensten 0 23 -23

34450 - Verzekeringen 800 767 33

34532 - Betaalde kosten Stayokay 6.695 5.160 1.535

34533 - Boekingskosten derdengelden 75 41 34

34544 - Opbrengst Overig BTW Hoog 3.037 48 2.990

34545 - Opbrengst Overing btw Laag 12.607 15.967 -3.360

60000 - Storting onderhoudsfondsen 2.267 2.267 0

61920 - Kapitaallasten 517 486 31

62900 - Personeelskosten 1.000 1.000

13.560 8.938 4.622 7.500 1.247 6.253

31200 - Energiekosten 110 110

32524 - Opbrengsten Veerverbindingen 1.247 -1.247

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 500 949 -449

34290 - Diversen 350 -350

U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Bestuursondersteuning

51101000 - Personeelskosten

52101000 - Algemene kosten

53101000 - BCF exploitatie /Bijdrage deelnemers

Parkschapsbeleid

54101000 - Compartiment Parkschapsbeleid

54241000 - Gastheerschap

54211000 - Ecolodge

54221000 - Zonnepont "Grienduil"

54301000 - Coördinatie toezicht & handhaving 
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U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

34350 - Onderhoudskosten 2.000 3.019 -1.019

34399 - Overige goederen en diensten 500 120 380

34450 - Verzekeringen 1.450 1.450

34545 - Opbrengst Overing btw Laag 7.500 7.500

60000 - Storting onderhoudsfondsen 4.500 4.500 0

62900 - Personeelskosten 4.500 4.500

10.950 2.248 8.702 8.750 459 8.291

31200 - Energiekosten 2.000 206 1.794

32526 - Opbrengsten oplaadpunt Biesboschcentrum 45 -45

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 3.000 708 2.293

34350 - Onderhoudskosten 3.000 1.335 1.665

34399 - Overige goederen en diensten 1.500 1.500

34450 - Verzekeringen 450 450

34544 - Opbrengst Overig BTW Hoog 8.750 415 8.335

62900 - Personeelskosten 1.000 1.000

Opbrengsten vanuit verdienmodellen
20.000 20.000

41595 - Donaties 20.000 20.000

0 4.115 -4.115 0 7.500 -7.500

33399 - Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 0 1.245 -1.245 7.500 -7.500

34399 - Overige goederen en diensten 2.870 -2.870

0 102.311 -102.311 0 0

33399 - Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 0 46.593 -46.593

34399 - Overige goederen en diensten 0 60.619 -38.969

61920 - Kapitaallasten 16.749 -16.749

Projecten prijsvraag NL Delta
0 840 -840 0 300.000 -300.000

34290 - Diversen 840 -840

43120 - Inkomstenoverdrachten van het rijk - Prijzengeld NL Delta 300.000 -300.000

426 -426

34399 - Overige goederen en diensten 426 -426

2.755 -2.755

38130 - Drukwerk en reproductiekosten 738 -738

38138 - Advertentie/promotiekosten 541 -541

38157 - Overige niet duurzame goederen en diensten 1.476 -1.476

2.000 -2.000

35145 - Inhuur extra werkzaamheden (projecten) 2.000 -2.000

Uitwerking verdienmodellen
30.000 5.780 24.220 30.000 1.222 28.778

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 30.000 4.888 25.112

34399 - Overige goederen en diensten 892 -892

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 30.000 1.222 28.778

19.200 19.200 19.200 19.200

34250 - Representatiekosten 500 500

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 18.700 18.700

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 19.200 19.200

35.900 2.650 33.250 35.900 35.900

33399 - Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen -151 151

34111 - Reis en verblijfkosten 151 -151

34250 - Representatiekosten 500 500

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 35.400 35.400

34399 - Overige goederen en diensten 2.650 -2.650

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 35.900 35.900

20.500 6.593 13.907 20.500 20.500

34296 - Representatiekosten 500 500

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 20.000 6.593 13.407

42200 - Overige Inkomstoverdrachten v Overheid (niet Rijk) 20.500 20.500

0 4.356 -4.356 0 0

34330 - Uitgaven kosten Arken o.a. Taxatie 0 4.356 -4.356

Kredieten en onderhoudsvoorziening
2.355 2.355

34350 - Onderhoudskosten 2.355 2.355

6.845 6.845

34350 - Onderhoudskosten 6.845 6.845

2.500 2.500

54251000 - Bedrijfsvrienden

54261000 - Projecten Streeknetwerk en/of beleef en geef

54311000 - Publicitaire uitingen

54312000 - NL Delta - governance

54316000 - NL Delta - Verbindingen over water

54401000 - Verdienmodellen

54411000 - Beleef en Geef

54421000 - Concessies

10561540 - Airco Groepsruimte

10561570 - Accu's Spindotter

54451000 - Ondernemend Bezoekerscentrum

54231000 - Oplaadpunten

Biesboschcentrum

54441000 - Natuurbijdrage recreatievaart

10561192 - Koffieautomaat bc

54271000 - Donateursprogramma Biespas

54313000 - NL Delta - communicatie en branding
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U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

34350 - Onderhoudskosten 2.500 2.500

9.500 6.750 2.750

34350 - Onderhoudskosten 9.500 6.750 2.750

2.500 2.500

34350 - Onderhoudskosten 2.500 2.500

0 11.774 -11.774 0 0

60016 - Groot onderhoud 0 11.774 -11.774

Exploitatie
164.476 104.448 60.028 26.040 17.156 8.884

31200 - Energiekosten 25.001 16.438 8.563

32517 - Huur groepsruimte 9.264 4.626 4.638

32520 - Opbrengst pont 16.776 12.530 4.246

34100 - Inventarisaanschaffingen 8.236 977 7.259

34120 - Onderhoud inventaris/gebouwen 6.501 -6.501

34130 - Telefoonkosten 323 -323

34131 - Bank/girokosten 526 2.562 -2.036

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 1.500 1.354 146

34170 - Automatisering algemeen 47.189 14.972 32.217

34350 - Onderhoudskosten 5.757 5.767 -10

34367 - Onderhoud horeca voorziening 1.806 1.806

34368 - Onderhoud Groepsruimte 598 740 -142

34370 - Schoonmaakkosten/artikelen 4.068 4.303 -235

34450 - Verzekeringen 15.264 14.782 482

34803 - niet zakelijke maaltijd op de de werkplek (WKR) 17 -17

34990 - Onderhoud beverobservatorium 500 4.016 -3.516

34991 - milieu-kosten (afvalverwerking) 2.702 3.696 -994

34995 - Kasverschillen 0 -0

61911 - Kapitaallasten kasregister 16.575 15.570 1.005

61920 - Kapitaallasten 34.754 12.431 22.323

491.464 282.285 209.179 111.146 52.753 58.393

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 152.555 -152.555

34011 - Overige baten 20.000 124 19.876

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 5.085 2.680 2.405

34210 - Drukwerk/ Kantoorbehoeften 1.014 1.014

34211 - Kantoorbehoeften 2.385 774 1.611

34220 - Abonnementen/brochures en boeken 817 1.548 -731

34250 - Representatiekosten 216 -216

34290 - Diversen 470 -470

34296 - Representatiekosten 195 -195

34390 - Reclame en promotiekosten 71.355 22.175 49.180

34399 - Overige goederen en diensten 277 277

34466 - Opbrengst balie-artikelen (laag) 11.300 9.394 1.906

34467 - Opbrengst balie-artikelen (0) 0 25 -25

34470 - Kostprijs balieartikelen 28.986 28.986

34470 - Verkoop balieartikelen 31.846 20.994 10.852

34471 - Kosten lentefeest 1.005 589 416

34490 - Kostprijs catering 30.000 16.411 13.589

34491 - Opbrengst catering btw laag 32.000 17.870 14.130

34492 - Opbrengst catering btw hoog 1.000 674 326

34801 - Zakelijke maaltijden met relaties & collega's WKR 0 167 -167

34803 - niet zakelijke maaltijd op de de werkplek (WKR) 0 2.213 -2.213

34804 - Maaltijden i.v.m. overwerk (WKR) 0 308 -308

34806 - Personeelsfeesten, teamb. afscheidsb.etc (WKR) 0 490 -490

34808 - Cursus congr. seminars studies opleid.  end (WKR) 0 1.600 -1.600

34820 - Geschenken uit pieteit (WKR) 0 99 -99

34840 - ter beschikkng gestelde arbo voorzieningen(WKR) 0 1.034 -1.034

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 1.992 -1.992

34890 - Overige personeelskosten voor medewerkers (WKR) 0 7 -7

34900 - vergoeding bhv (wkr) 576 -576

34995 - Kasverschillen 0 224 -224

41595 - Donaties 15.000 15.000

41601 - Beleef en Geef 1.872 -1.872

41601 - Doorbetaling beleef en geef 901 -901

41602 - Inkomsten Biespas 1.800 -1.800

62900 - Personeelskosten 340.342 43.082 297.260

62920 - Overige personeelskosten 10.198 662 9.536

10561640 - Fluisterbootje (waterteunisbloem)

10561650 - Accu's tbv Fluisterbootje

10911680 - go Sterling

56303000 - Bezoekerscentrum

56313000 - Algemeen

3 / 7
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U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

62925 - Personeel inhuur 0 31.317 -31.317

64.124 38.005 26.119 12.669 9.856 2.813

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 29.612 -29.612

34140 - Kosten lesmateriaal 1.508 427 1.081

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 3.221 3.183 38

34165 - Scholing vrijwilligers 1.500 1.500

34210 - Drukwerk/ Kantoorbehoeften 728 728

34399 - Overige goederen en diensten 1.061 162 899

34460 - Tentoonstellingskosten 2.034 1.510 524

34540 - Opbrengst schoolboot 4.602 1.486 3.116

34541 - Opbrengst Schoolprogramma's 8.067 8.371 -304

34803 - niet zakelijke maaltijd op de de werkplek (WKR) 0 15 -15

34808 - Cursus congr. seminars studies opleid.  end (WKR) 0 147 -147

34840 - ter beschikkng gestelde arbo voorzieningen(WKR) 0 29 -29

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 689 -689

34900 - vergoeding bhv (wkr) 160 -160

62900 - Personeelskosten 54.072 2.105 51.967

62920 - Overige personeelskosten 0 -35 35

79.834 61.295 18.539 108.135 99.440 8.695

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 21.328 -21.328

34011 - Overige baten 0 150 -150

34100 - Inventarisaanschaffingen 1.017 158 859

34130 - Telefoonkosten 126 126

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 3.051 456 2.596

34160 - Vergoeding vrijwilligers Rondvaart/Wandel 4.623 1.468 3.155

34161 - Vergoeding vrijwilligers rondvaart 3.051 1.271 1.780

34210 - Drukwerk/ Kantoorbehoeften 102 102

34260 - Consumptie personeel 102 102

34351 - Onderhoud Sterling 1.526 417 1.109

34352 - inkomsten werk derden 6% 545 -545

34399 - Overige goederen en diensten 102 716 -614

34450 - Verzekeringen 5.085 949 4.136

34535 - Opbrengst charters Sterling 32.874 16.949 15.925

34541 - Opbrengst kaartverkoop Sterling 68.583 78.306 -9.723

34543 - Opbrengst Reserveringskosten 2.055 1.525 530

34544 - Opbrengst Overig BTW Hoog 498 -498

34803 - niet zakelijke maaltijd op de de werkplek (WKR) 0 3 -3

34808 - Cursus congr. seminars studies opleid.  end (WKR) 0 147 -147

34840 - ter beschikkng gestelde arbo voorzieningen(WKR) 0 66 -66

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 15 -15

34900 - vergoeding bhv (wkr) 224 -224

60000 - Storting onderhoudsfondsen 6.891 6.891 0

62900 - Personeelskosten 57.735 2.105 55.630

62920 - Overige personeelskosten 1.046 118 928

62925 - Personeel inhuur 0 26.432 -26.432

131.270 101.721 29.549 143.100 191.550 -48.450

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 40.411 -40.411

31200 - Energiekosten 254 254

32516 - Opbrengst verhuur 70.155 74.004 -3.849

32520 - Opbrengst pont 7.334 9.919 -2.585

34011 - Overige baten 0 1.504 -1.504

34160 - Uitgaven t.b.v. vrijwilligers 1.233 356 878

34160 - Vergoeding vrijwilligers Rondvaart/Wandel 306 -306

34210 - Drukwerk/ Kantoorbehoeften 1.511 1.511

34260 - Consumptie personeel 304 304

34350 - Onderhoudskosten 10.470 5.669 4.801

34365 - Onderhoud Bedrijfswoning bij(BC) 1.107 1.089 18

34450 - Verzekeringen 3.605 53 3.552

34518 - Omzet kano-excursies o.l.v. vrijwilligers 4.456 4.472 -16

34521 - Kosten vervanging verhuurmateriaal 3.832 3.823 9

34525 - Omzet fluisterbootjes 61.155 101.346 -40.191

34806 - Personeelsfeesten, teamb. afscheidsb.etc (WKR) 0 37 -37

34808 - Cursus congr. seminars studies opleid.  end (WKR) 0 293 -293

34830 - Ter beschikking gestelde werkkleding (WKR) 0 158 -158

34840 - ter beschikkng gestelde arbo voorzieningen(WKR) 0 61 -61

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 9 -9

56323000 - Voorlichting en educatie

56333000 - Rondvaarten en wandeltochten

56353000 - Exploitatie pontje en verhuring
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U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

34900 - vergoeding bhv (wkr) 213 -213

61920 - Kapitaallasten 17.068 15.112 1.956

61930 - Kapitaallasten managerswoning/botenhuis 3.164 2.677 487

62900 - Personeelskosten 85.792 6.316 79.476

62920 - Overige personeelskosten 2.930 -110 3.040

62925 - Personeel inhuur 0 25.553 -25.553

Kredieten en onderhoudsvoorziening
7.237 -7.237

34350 - Onderhoudskosten 7.237 -7.237

4.327 -4.327

34350 - Onderhoudskosten 4.327 -4.327

17.000 9.815 7.185 17.000 17.000

60010 - Onttrekking reserves 17.000 17.000

60011 - Groot onderhoud (Gras/Ruigte/Rietvegetatie) 17.000 9.815 7.185

11.000 15.004 -4.004 11.000 11.000

60010 - Onttrekking reserves 11.000 11.000

60012 - Groot onderhoud (infrastructuur) 11.000 15.004 -4.004

9.800 9.006 794 9.800 9.800

60010 - Onttrekking reserves 9.800 9.800

60013 - Groot onderhoud (Recreatieve voorzieningen) 9.800 9.006 794

81.000 30.162 50.838 81.000 81.000

60010 - Onttrekking reserves 81.000 81.000

60014 - groot onderhoud Gebouwen 81.000 30.162 50.838

57.850 20.157 37.693 57.850 57.850

60010 - Onttrekking reserves 57.850 57.850

60014 - groot onderhoud Gebouwen 0 0

60015 - groot onderhoud Waterwegen 57.850 20.157 37.693

Exploitatie
494.581 338.527 156.054 28.421 15.899 12.522

32503 - Pachten Hel en Zuilespolder 4.955 4.789 166

32519 - Vergoeding gebruik van manifestatieterrein 11.539 7.183 4.356

32590 - Gebruiksvergoeding grond 8.001 8.001

34290 - Diversen 31.391 19.539 11.852

34350 - Onderhoudskosten 426.455 283.944 142.511

34353 - Onderhoudskosten Gras, Ruigte & Riet 5.824 6.900 -1.076

34403 - Pacht 3.281 3.955 -674

41100 - Inkomstenoverdrachten van het rijk (SNL) 3.926 3.926 -0

60000 - Storting onderhoudsfondsen 11.500 11.500 0

61920 - Kapitaallasten 16.130 12.689 3.441

131.516 94.078 37.438 4.282 4.282

32502 - Pacht wielercircuit 4.282 4.282

34350 - Onderhoudskosten 25.413 11.457 13.956

34399 - Overige goederen en diensten 490 490

60000 - Storting onderhoudsfondsen 29.854 29.854 0

61920 - Kapitaallasten 75.759 52.768 22.991

34.896 23.980 10.916 6.000 6.000

34011 - Overige baten 6.000 6.000

34350 - Onderhoudskosten 17.831 8.995 8.836

60000 - Storting onderhoudsfondsen 7.165 7.165 0

61920 - Kapitaallasten 9.900 7.819 2.081

141.611 75.651 65.960 39.000 39.000

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 65.405 -65.405

30000 - Vergoeding voor personeel 39.000 39.000

34170 - Automatisering algemeen 8.000 2.672 5.328

34210 - Drukwerk/ Kantoorbehoeften 1.080 53 1.027

34350 - Onderhoudskosten 4.298 941 3.357

34801 - Zakelijke maaltijden met relaties & collega's WKR 0 117 -117

34830 - Ter beschikking gestelde werkkleding (WKR) 0 68 -68

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 31 -31

34890 - Overige personeelskosten voor medewerkers (WKR) 0 83 -83

62900 - Personeelskosten 127.526 6.316 121.210

62920 - Overige personeelskosten 707 -35 742

178.950 125.820 53.130 39.735 39.735

31200 - Energiekosten 6.030 3.084 2.946

32240 - liggeld boten 35.000 35.000

56131000 - Infrastructuur

56141000 - Receatieve Voorzieningen

56151000 - Administratie en Beheer

56161000 - Water en Oevers

Beheer Natuur- en Recreatiegebieden Hollandse Biesbosch, Gebouwen en overig

10561620 - Speelobjecten rondom zwemplas

10561630 - Verlichting naar restaurant

10911610 - go Grasvegetatie/Beplanting

10911620 - go Infrastructuur

10911630 - go Recreatieve voorzienigen

10911660 - go Gebouwen

10911670 - go Water & Oevers

56101000 - Groen 
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34301 - Bijdrage exploitatiekosten gemalen 4.735 4.735

34350 - Onderhoudskosten 75.798 26.382 49.416

60000 - Storting onderhoudsfondsen 92.171 92.171 0

61920 - Kapitaallasten 4.951 4.183 768

Toezicht en handhaving
128.846 61.627 67.219 13.118 5.002 8.116

 -- Loonkosten gecomprimeerd -- 57.368 24.930 32.438

31200 - Energiekosten 1.623 0 1.623

31300 - Brandstofkosten 755 -755

32530 - Ontheffing vaartuigenverordening 13.118 5.002 8.116

34130 - Telefoonkosten 432 106 326

34211 - Kantoorbehoeften 1.511 85 1.426

34260 - Consumptie personeel 1.526 0 1.526

34350 - Onderhoudskosten 4.858 160 4.698

34356 - Onderhoud bedrijfsauto t.b.v. Beheer 967 -967

34450 - Verzekeringen 1.943 647 1.296

34801 - Zakelijke maaltijden met relaties & collega's WKR 0 589 -589

34830 - Ter beschikking gestelde werkkleding (WKR) 0 548 -548

34840 - ter beschikkng gestelde arbo voorzieningen(WKR) 0 622 -622

34882 - Reiskosten zakelijk (WKR) 0 29 -29

34890 - Overige personeelskosten voor medewerkers (WKR) 0 59 -59

42588 - Toezicht bijzondere opsporingsambtenaar 53.342 27.085 26.257

42589 - Boa-registratiesysteem 2.629 2.047 582

61920 - Kapitaallasten 3.614 3.067 547

62920 - Overige personeelskosten 0 -70 70

Opbrengsten vanuit verdienmodellen
90.413 90.413 176.439 176.439

31200 - Energiekosten 6.000 6.000

32240 - liggeld boten 176.439 176.439

34354 - Kosten werk derden 25.000 25.000

34357 - Kosten parkschap 9.000 9.000

34399 - Overige goederen en diensten 7.000 7.000

61920 - Kapitaallasten 23.413 23.413

62900 - Personeelskosten 20.000 20.000

Gebouwen en overig
108.507 5.886 102.621

32220 - Concessievergoeding 10.000 10.000

32501 - Erfpacht skihelling 10.511 5.886 4.625

32515 - Erfpacht golfbaan 87.996 87.996

144.964 106.614 38.350 65.610 35.113 30.497

31200 - Energiekosten 9.114 6.897 2.217

32580 - Huur dienstwoning 13.930 9.993 3.937

32585 - Huur Baanhoekweg 63A 37.680 25.120 12.560

32586 - Erfpacht Zuileshoeve 14.000 14.000

34130 - Telefoonkosten 1.576 640 936

34350 - Onderhoudskosten 44.606 14.210 30.396

34365 - Onderhoud Bedrijfswoning bij(BC) 0 150 -150

34450 - Verzekeringen 14.319 14.825 -506

60000 - Storting onderhoudsfondsen 43.505 43.505 0

61920 - Kapitaallasten 31.844 26.388 5.456

38.154 7.143 31.011 43.196 10.156 33.040

32500 - Erfpacht horecavoorziening 8.196 6.147 2.049

34351 - Netto opbrengst doorberekend werk 35.000 3.864 31.136

34352 - inkomsten werk derden 6% 0 145 -145

34354 - Kosten werk derden 35.000 5.037 29.963

62900 - Personeelskosten 3.154 2.106 1.048

Deelnemersbijdragen en onttrekking reserves
208.561 208.561 1.559.593 1.133.137 426.456

42550 - BCF Provincie ZH 52.140 52.140

42550 - Bijdrage provincie Zuid-Holland 389.898 292.422 97.476

42560 - BCF Gemeente Dordrecht 136.868 136.868

42560 - Bijdrage gemeente Dordrecht 1.023.483 767.610 255.873

42570 - BCF Gemeente Sliedrecht 19.553 19.553

42570 - Bijdrage gemeente Sliedrecht 146.212 73.105 73.107

98.256 2.098 96.158

60005 - Onttrekking reserve donaties 2.000 2.000

56627000 - BCF-exploitatie

56535000 - Diversen

56620970 - Resultaat voor bestemming

56202000 - Toezicht en handhaving

56203000 - Natuurbijdrage automobilisten

56424000 - Recreatie - objecten

56505000 - Overige lasten
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3b Bijlage Budgetbewaking marap 2017

U I T G A V E N I N K O M S T E N

Begrotings-

onderdeel

GRB Kostensoort Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2017

Restant

2017

60006 - Onttrekking reserve tentoonstelling 13.650 13.650

60008 - Onttrekking tlv resultaat 82.606 82.606

60010 - Onttrekking reserves 2.098 -2.098

23.333 18.333 5.000

60005 - Donatie reserve donaties 5.000 5.000

60006 - Donatie reserve onderhoud tentoonstelling 18.333 18.333 0

56620980 - Bestemming resultaat reserve
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Vergadernotitie 
voor het Dagelijks Bestuur d.d. 29 september 2017 

 
Onderwerp:  
Verlengen contract met de accountant 
 
 
De controleverordening van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch voorziet in de benoeming 
van een accountant voor een periode van 5 jaar.  
Deze periode eindigt voor de huidige accountant met ingang van het jaar 2018.  
 
Dit betekent dat formeel op korte termijn een aanbesteding dient plaats te vinden.  
Een dergelijke aanbesteding kan leiden tot de benoeming van een nieuwe accountant, die onbekend 
is met het Parkschap.  
Het Parkschap bevindt zich in een ingrijpende veranderingsfase met mogelijk vergaande wijzigingen, 
ook op financieel terrein. Het uittreden van partners, de governance discussie, de verdienmodellen 
en de NLDelta aanhaking vereisen grote alertheid in de administratieve verwerking, nog los van op 
handen zijnde systeemwijzigingen.  
 
Voorstel 
Ik stel het bestuur voor om voor de periode van één jaar de relatie met de huidige accountant 
(Verstegen) te verlengen, gezien de genoemde omstandigheden. 
 
Besluit 
Het Algemeen Bestuur stemt in met dit voorstel.  
 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park  

De Biesbosch d.d. 29 september 2017,  

 

de voorzitter de secretaris 

 

 

 

 

 

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

 
 
Bijlage: controleverordening 

Agendapunt 

5. 
datum 
12 september 2017 

opsteller 
D.C.H. Verheijen 

doorkiesnummer 
078-770 4140 

e-mail 
dch.verheijen@dordrecht.nl 
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 29 september 2017 

 
Onderwerp:  
3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

 
 
 
Hierbij zenden wij u ter informatie het wijzigingsbesluit voor de derde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Tevens voegen wij 

een geconsolideerde tekst van de regeling bij waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en een 

'schone' geconsolideerde versie. 

 

Besluiten tot wijziging van een gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld door de 

deelnemers aan de regeling. In het geval van uw regeling zijn dat vanaf 1 januari 2018 

de colleges en raden van Dordrecht, Drimmelen en Werkendam. 

Om die reden hebben wij het wijzigingsbesluit opgesteld dat u hierbij aantreft. Uiteraard 

wordt met het wijzigingsbesluit de regeling zodanig aangepast dat nu nog slechts de 

colleges en raden van Dordrecht, Drimmelen en Werkendam de deelnemers aan de 

regeling zijn. 

 

Het feit dat de provincies geen deelnemer meer zijn aan de regeling heeft ook nog 

andere gevolgen. Het toezicht op de regeling verschuift van de Minister naar de 

provincie. Dat leidt ook tot aanpassingen in de tekst. Tot slot wordt nog een aantal 

redactionele verbeteringen doorgevoerd. 

 

Het wijzigingsbesluit wordt, nadat het door alle bestuursorganen is vastgesteld, door de 

gemeente Dordrecht bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarna treedt het besluit op 

1 januari 2018 in werking. 

 

 

 

29 september 2017 

Het Dagelijks Bestuur van Parkschap NP De Biesbosch 

Agendapunt 

6. 
datum 
12 september 2017 

opsteller 
A.P.E. Jaquet/R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 



1 6b Toelichting op wijzigingsbesluit GR Parkschap.pdf 

Toelichting bij het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch  

 

Per 1 januari 2018 treden de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, alsmede de gemeente 

Sliedrecht uit de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

Met Partijen zijn afspraken gemaakt over de uittreedkosten. 

Om de uittreding te effectueren moet de tekst van de gemeenschappelijke regeling worden 

aangepast. Na 1 januari 2018 blijven er nog drie deelnemers over, namelijk Dordrecht, Drimmelen en 

Werkendam. Dat heeft o.a. gevolgen voor de financiële afspraken en voor de samenstelling van AB 

en DB. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

A. De aanhef geeft aan welke bestuursorganen deelnemer zijn aan de regeling. Aangezien 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Zuid-Holland alsmede het 

college en de raad van Sliedrecht uittreden moeten die worden verwijderd. 

B. Doordat de beide provincies uittreden is de regeling nu gebaseerd op een ander artikel in de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. 

C. In artikel 1 worden de uittredende partijen verwijderd uit de definities. 

e. Bij een regeling waar provincies aan deelnemen is de Minister toezichthouder. Bij een 

regeling waar uitsluitend gemeenten aan deelnemen is de provincie toezichthouder. 

f. Het tweede lid is aangepast aan de nieuwe situatie dat alleen gemeenten deelnemen. 

D. Voorheen was 's Hertogenbosch de vestigingsplaats van het Parkschap. Nu de provincies geen 

deelnemer meer zijn is ervoor gekozen om Dordrecht de vestigingsplaats te laten zijn. 

E. a. Redactionele aanpassing 

b. Redactionele aanpassing  

F. Door het uittreden van drie deelnemers verandert de samenstelling van het algemeen bestuur. 

G. Redactionele aanpassingen 

H. Redactionele aanpassingen 

I. Aangezien het bestuur bestaat uit drie leden hebben, naast de voorzitter, de beide andere leden 

het recht om een vergadering van het algemeen bestuur bijeen te roepen. 

J. a. redactionele aanpassing 

b. redactionele aanpassing 

c. redactionele aanpassing 

d. het bestuur van het Parkschap wil verdienmodellen ontwikkelen. Om een verdienmodel in te 

voeren kan het nodig zijn een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten of daar in deel te 

nemen. De regeling moet daar de bevoegdheid toe bieden. De bevoegdheid tot het oprichten 

van of deelnemen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon is een bevoegdheid van het 

algemeen bestuur die alleen uitgeoefend kan worden met toestemming van de gemeenteraden 

van de deelnemers. 

K. Redactionele aanpassing 

L. Door het uittreden van drie deelnemers verandert ook de samenstelling van het dagelijks 

bestuur. Hierbij doet zich een juridische complicatie voor. Op grond van artikel 14, eerste lid 

bestaat een dagelijks bestuur uit de voorzitter en twee of meer leden. Dat betekent dat een 

dagelijks bestuur uit tenminste drie leden moet bestaan. 

Op grond van artikel 14, derde lid echter, mag een dagelijks bestuur uit niet meer dan de helft 

van het aantal leden van het algemeen bestuur bestaan. Bij een regeling met drie deelnemers is 

dat een niet te realiseren combinatie. 



Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om het AB voortaan uit 6 personen te laten bestaan. 

Het DB kan dan uit drie personen bestaan. 

M. Alle bevoegdheden die het openbaar lichaam heeft moeten in de tekst van de regeling worden 

vermeld. Het is niet uitgesloten dat ook het Parkschap met verzoeken om informatie op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur te maken krijgt, zeker als het schap met verdienmodellen 

gaat werken. Als die bevoegdheid niet expliciet in de regeling is opgenomen is het schap niet 

bevoegd om een besluit te nemen op dat Wob-verzoek, maar moet een van de deelnemers dat 

doen. Dat ligt niet voor de hand en daarom wordt deze bevoegdheid opgenomen in de tekst van 

de regeling. 

N. Redactionele aanpassing 

O. Redactionele aanpassing 

P. Redactionele aanpassing 

Q. Redactionele aanpassingen 

R. Redactionele aanpassing 

S. Door het uittreden van de provincies is de provincie nu de toezichthouder. 

T. Redactionele aanpassingen 

U. Redactionele aanpassing 

V. Artikel 44 regelt de financiële afspraken tussen Partijen. Het uittreden van de helft van de 

deelnemers heeft consequenties voor die afspraken. 

W. Dit betreft een aanpassing aan de nieuwe situatie. 

X. Door het uittreden van de provincies is nu de gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor de 

bekendmaking van wijzigingen van de regeling. 

Y. Redactionele aanpassing. 

 

Artikel II 

Regelt de datum van inwerkintreding van dit besluit. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 

2018 omdat dat de datum is waarop de regeling verder gaat met drie eigenaren, in plaats van zes. 

 

Artikel III 

Regelt de citeertitel. 



1 6c GR Parkschap ontwerp wijzigingsbesluit (def.).pdf 

Versie def. 

 

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dordrecht, 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Drimmelen, 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Werkendam,  

 

Gelet op artikel 1, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

Overwegende: 

 dat op 1 januari 2011 de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch in werking is getreden; 

 dat Gedeputeerde en Provinciale Staten van zowel de provincie Noord-Brabant als de 

provincie Zuid-Holland alsmede het college en de raad van de gemeente Sliedrecht 

hebben besloten per 1 januari 2018 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling 

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch; 

 dat de regeling daarop moet worden aangepast; 

 dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om enkele redactionele verbeteringen 

aan te brengen; 

 

besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, vast te stellen het 

navolgende: 

wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (derde 

wijziging): 

 

Artikel I 

A. In de aanhef van de regeling vervalt: 

"Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,  

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Sliedrecht". 

 

B. De zin "Gelet op artikel 51, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen" 

komt te luiden: Gelet op artikel 1, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

C. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid onderdeel a vervalt ", Sliedrecht"; 

b. In het eerste lid onderdeel a vervalt na Werkendam "en Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland"; 

c. In het eerste lid onderdeel b vervalt "Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant en"; 

d. In het eerste lid onderdeel c vervalt ", Sliedrecht"; 

e. Onder vernummering van de onderdelen g tot en met j tot e tot en met h, 

vervallen de onderdelen e en f; 

f. In het eerste lid vervalt onderdeel h (nieuw). 

g. Het tweede lid komt te luiden: Waar in deze regeling artikelen van de 

Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige 

toepassing worden verklaard, dient voor gemeente, gemeenteraad of college van 

burgemeester en wethouders, gelezen te worden openbaar lichaam, algemeen 

bestuur of dagelijks bestuur. 



Versie def. 

 

D. Artikel 2, tweede lid komt te luiden: Het openbaar lichaam is rechtspersoon op grond 

van 8, eerste lid van de wet en is gevestigd in Dordrecht ten kantore van de 

gemeente Dordrecht. 

E. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

a. Het eerste lid komt te luiden: Ter uitvoering van de in artikel 3 omschreven 

belangen en taken heeft het bestuur van het openbaar lichaam alle 

bevoegdheden van regeling en bestuur binnen de grenzen van de wet en de in 

deze regeling op- en overgedragen bevoegdheden en binnen de grenzen van het 

rechtsgebied.  

b. In het tweede lid onder l wordt "222c en 223" gewijzigd in "222 en 225" en 

wordt "Provinciewet" gewijzigd in Gemeentewet. 

F. Artikel 7 komt te luiden: 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit:  

a. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Dordrecht uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

b. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Drimmelen uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen;  

c. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Werkendam uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

2. Elk lid van het algemeen bestuur brengt één stem uit.  

G. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt lid a tot en met f, gewijzigd in eerste lid, onder a tot en 

met c; 

b. In het vijfde lid vervalt "52, eerste lid, onderdeel g, juncto artikel"; 

c. In het zesde lid vervalt "Provinciale Staten van de deelnemende provincies en". 

H. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid vervalt "van Provinciale Staten respectievelijk"; 

b. In het tweede lid vervalt "Provinciale Staten, respectievelijk" en wordt "de 

gemeenteraden" gewijzigd in De gemeenteraden; 

c. In het vierde lid vervalt "Provinciale Staten, respectievelijk"; 

d. In het vijfde lid vervalt "geven Provinciale Staten, respectievelijk"; 

e. In het zesde lid vervalt "Provinciale Staten, respectievelijk" en wordt "de 

gemeenteraden" gewijzigd in De gemeenteraden. 

I. In artikel 10 wordt "drie" gewijzigd in twee. 

J. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 

a. Onder b vervalt "artikel 52, eerste lid, onderdeel g, juncto" en vervalt de komma 

na 24; 

b. Onder c vervalt "artikel 52, eerste lid, onderdeel g, juncto" en vervalt de komma 

na 24; 

c. Onder d wordt "54" gewijzigd in 30; 

d. Na onderdeel f wordt een nieuw onderdeel g toegevoegd, luidende: 

h. de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen. 

K. In artikel 14, tweede lid vervalt "Gedeputeerde Staten, respectievelijk" en wordt "de 

colleges" gewijzigd in De colleges. 

L. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

a. Het eerste lid komt te luiden: Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, aan te 

wijzen door en uit het algemeen bestuur. 

b. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en het vierde lid tot 

het tweede en het derde lid. 

M. Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste lid wordt na onderdeel s een nieuw onderdeel t toegevoegd, 

luidende: t.  Het in behandeling nemen en afdoen van verzoeken om informatie 

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

b. In het tweede lid vervalt "Provinciale Staten en aan". 

N. artikel 28 wordt als volgt gewijzigd: 



Versie def. 

 

a. in het eerste lid vervalt "aan Gedeputeerde Staten en"; 

b. in het derde lid vervalt "Gedeputeerde Staten en" en wordt "ontwerp-verordening" 

gewijzigd in ontwerpverordening. 

O. In artikel 35, eerste lid wordt "provinciale" gewijzigd in gemeentelijke. 

P. In artikel 38 vervalt "en aan provinciale staten van de deelnemende provincies". 

Q. Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid wordt "ontwerp-begroting" 

gewijzigd in ontwerpbegroting; 

b. In het eerste en tweede lid wordt "59" gewijzigd in 35; 

c. In het eerste lid vervalt "en aan provinciale staten van de deelnemende 

provincies"; 

d. In het vierde en vijfde lid vervalt "Provinciale staten en" en wordt "de raden" 

gewijzigd in De raden; 

e. In het achtste lid wordt "Onze Minister" gewijzigd in Gedeputeerde Staten. 

R. In artikel 40, tweede lid wordt "ontwerp-begroting" gewijzigd in ontwerpbegroting. 

S. In artikel 41, derde lid wordt "de Minister" gewijzigd in Gedeputeerde Staten. 

T. In artikel 42, eerste lid vervalt "De Minister," en wordt "burgemeester en 

wethouders" gewijzigd in Burgemeester en Wethouders. 

U. In artikel 43, tweede lid vervalt "respectievelijk een verzoek aan de Minister tot 

toepassing van art. 198 en 199 Provinciewet". 

V. Artikel 44 komt te luiden: 

1. De procentuele verdeling van baten en lasten van een door het algemeen bestuur 

vastgestelde rekening komt ten laste van de deelnemende gemeenten naar rato 

van het aantal inwoners van die gemeenten, waarbij als inwonertal van een 

gemeente wordt gehanteerd het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

bekend gemaakte cijfer per 1 januari van het verslagjaar. 

2. Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor het programma van Natuur- en 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld voor 1 januari 2011. 

3. Het programma als bedoeld in het tweede lid wordt als afzonderlijk programma 

gefinancierd door de Gemeente Dordrecht.  

4. In afwijking van het eerste lid kan het algemeen bestuur zelf of op voorstel van 

een of meer deelnemers besluiten dat het nadelig exploitatiesaldo van een of 

meer daartoe in de programmabegroting aangewezen voorzieningen of 

onderdelen van de exploitatie geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste van een 

of meer deelnemers wordt gebracht op basis van een afwijkende verdeelsleutel. 

5. Een besluit als bedoeld in het vierde lid, kan slechts worden genomen nadat alle 

daarbij betrokken deelnemers daarmee hebben ingestemd. 

6. Op een voorstel als bedoeld in het vierde lid, inhoudende een begroting voor 

tenminste de eerste vier jaar en een verdeelsleutel wordt door de betrokken 

deelnemers binnen drie maanden na toezending beslist.  

7. Een batig saldo van een door het algemeen bestuur vastgestelde rekening wordt 

in de algemene reserve gestort. 

W. In artikel 46, eerste lid wordt "drievierde" gewijzigd in tweederde. 

X. In artikel 53 wordt "Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn" gewijzigd in Het 

college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht is. 

Y. Bij de ondertekening vervallen de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de 

gemeente Sliedrecht en vindt eerst de ondertekening namens het college plaats en 

vervolgens namens de raad. 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. 

 

Artikel III 

Dit besluit kan worden aangehaald als wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (derde wijziging). 

 

 



Versie def. 

 

Aldus besloten in de vergaderingen van: 

Dordrecht, … …...     Dordrecht, … …...  

Het college van de gemeente Dordrecht,  de raad van de gemeente Dordrecht, 

 

 

 

de voorzitter,      de voorzitter, 

 

 

 

 

de secretaris,      de griffier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drimmelen, … …...     Drimmelen, … …... 

Het college van de gemeente Drimmelen,  de raad van de gemeente Drimmelen, 

 

 

 

de voorzitter,      de voorzitter, 

 

 

 

de secretaris,      de griffier, 

 

 

 

 

Werkendam, … …...     Werkendam, … …...  

Het college van de gemeente Werkendam,  de raad van de gemeente Werkendam, 

 

 

 

de voorzitter,      de voorzitter, 

 

 

 

 

de secretaris,      de griffier, 
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Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 

 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, 

 
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dordrecht, 

 
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Drimmelen, 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Sliedrecht, 
 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Werkendam,  

 

Gelet op artikel 51, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

Overwegende dat op 6 november 2006 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en 
recreatieschap De Hollandse Biesbosch is vastgesteld. 

 
Overwegende dat op 9 november 2007 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en 

recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch is vastgesteld. 

 

Overwegende dat het van groot belang is deze gemeenschappelijke regelingen in stand 

te houden ten behoeve van de bovenregionale bescherming en ontwikkeling van de 
natuur, de bewaring en ontwikkeling van het landschap en de zorg voor en de 

ontwikkeling van de recreatie; 

 

Overwegende dat er uit efficiencyoverwegingen voor gekozen is om het openbaar 

lichaam Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch op te heffen en de 

uittredende leden van dit openbaar lichaam te laten toetreden tot het openbaar lichaam 

van het Natuur- en recreatieschap De Hollandsche Biesbosch; 
 

Overwegende dat het openbaar lichaam van het Natuur- en recreatieschap De 

Hollandsche Biesbosch in verband met deze uitbreiding haar naam wenst te wijzigen in 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

Overwegende dat het om deze redenen tevens gewenst is de Gemeenschappelijke 

regeling Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch in te trekken, alsmede 
de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Hollandse 

Biesbosch te wijzigen; 

 
Overwegende dat ter voorkoming van misverstanden, die een groot aantal 

tekstwijzigingen met zich mee kan brengen, er voor gekozen is een geheel nieuwe tekst 

van de regeling vast te stellen, waarin alle wijzigingen integraal zijn verwerkt. 
 

 

besluiten, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft, vast te stellen de 

volgende regeling : 
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HOOFDSTUK I Algemene bepalingen  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. deelnemer: de colleges en raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen, 

Sliedrecht en Werkendam en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de 

provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland; 

b. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland;  

c.b. gemeenteraden: raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en 

Werkendam; 

d.c. invloedsgebied: gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en 

als zodanig gewaarmerkte tekening A; 

e.d. openbaar lichaam: het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;  

f. Provinciale Staten: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en 

Provinciale Staten van de provincie Zuid Holland;  

g.e. rechtsgebied: gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en als 

zodanig gewaarmerkte tekening B; 

h.f. werkgebied: rechtsgebied en het invloedsgebied tezamen; 

i.g. wet:  Wet gemeenschappelijke regelingen. 

j.h. Minister: minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGedeputeerde 
Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 

2.  Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of van de Gemeentewet of van 

enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden 

verklaard, dient voor provincie, provinciale staten of gedeputeerde staten, 

respectievelijk gemeente, gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders, 

gelezen te worden openbaar lichaam, algemeen bestuur of dagelijks bestuur. 

 

Artikel 2 Instelling 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

2. Het openbaar lichaam is rechtspersoon op grond van artikel de artikelen 528, eerste 

lid, juncto 8, eerste lid,  van de wet en is gevestigd in ’s-HertogenboschDordrecht ten 

kantore van de provincie Noord-Brabantgemeente Dordrecht. 

3. Het rechtsgebied van het openbaar lichaam is aangegeven op de bij deze regeling 

behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening B. 

 

Hoofdstuk II Belangen, taken en bevoegdheden 

 

Artikel 3 Belangen en taken  

Gemeenschappelijke belangen en taken van het openbaar lichaam zijn: 

a. het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden; 

b. het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter; 

c. de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie, 

in het rechtsgebied. 

 
Artikel 4 Bevoegdheden 

1. Ter uitvoering van de in artikel 3 omschreven belangen en taken heeft het bestuur 

van het openbaar lichaam alle bevoegdheden van regeling en bestuur binnen de 

grenzen van artikel 54 van de wet en de in deze regeling op- en overgedragen 

bevoegdheden en binnen de grenzen van het rechtsgebied.  

2. Het bestuur van het openbaar lichaam heeft in ieder geval de bevoegdheid tot:  

a. het opmaken en vaststellen van beleids- en inrichtingsplannen;  

b. het op basis van beleids- en inrichtingsplannen ontwerpen en ter aanvaarding aan 

partijen aanbieden van werk- en investeringsplannen met bijbehorende 

kostenbegrotingen; 

c. het voeren van overleg met betrekking tot maatregelen op het gebied van natuur, 

recreatie, het milieu, openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en rust; 
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d. het adviseren over en meewerken aan de uitvoering van bestemmingsplannen van 

de deelnemende gemeenten en andere regelingen aangaande de ruimtelijke 

ordening waarbij het rechtsgebied is betrokken; 

e. het verlenen van medewerking, waaronder subsidiering, bij de uitvoering van 

werken aangaande natuurbescherming, landschapsbewaring en zorg voor 

recreatie; 

f. het verwerven van de eigendom van, of het vestigen van andere zakelijke of 

persoonlijke rechten op daarvoor in aanmerking komende, van belang zijnde 

gronden, wateren en opstallen, voor zover dit voor de verwezenlijking van zijn 

doelstelling noodzakelijk moet worden geacht; 

g. het onderhouden en exploiteren van tot stand gebrachte of overgenomen werken 

en inrichtingen, verworven eigendommen en goederen; 

h. het verkrijgen van financiële middelen uit overheidsbijdragen of anderszins; 

i. het aangaan van geldleningen; 

j. het vaststellen van al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven 

verordeningen binnen het rechtsgebied; 

k. zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving, bedoeld onder j; 

l. het vaststellen van verordeningen tot het heffen van belastingen, als bedoeld in 

artikelen 222c en 2235 van de Provinciewet Gemeentewet binnen het 

rechtsgebied; 

m. het vestigen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2:24 onder a van de 

Aanbestedingswet 2012. 

 

Artikel 5 Afbakening  

De in artikel 4, tweede lid bedoelde plannen vormen voor de deelnemers het 

uitgangspunt bij de vaststelling van ruimtelijke plannen en regels. 

 

Artikel 6 Organen 

Het openbaar lichaam kent de volgende organen:  

a. het algemeen bestuur;  

b. het dagelijks bestuur;  

c. de voorzitter.  

 

HOOFDSTUK III  Algemeen bestuur  

 
Artikel 7 Samenstelling 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit:  

a. één lid te benoemen door Provinciale Staten van Noord-Brabant uit hun midden, 

de voorzitter en gedeputeerden inbegrepen; 

b. één lid te benoemen door Provinciale Staten van Zuid-Holland uit hun midden, de 

voorzitter en gedeputeerden inbegrepen;  

c.a. ééntwee lieden te benoemen door de raad van de gemeente Dordrecht uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

d.b. ééntwee lieden te benoemen door de raad van de gemeente Drimmelen uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen;  

e.c. ééntwee lieden te benoemen door de raad van de gemeente Werkendam uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

f. één lid te benoemen door de raad van de gemeente Sliedrecht uit hun midden, de 

voorzitter en wethouders inbegrepen. 

2. Elk lid van het algemeen bestuur brengt één stem uit.  

 

Artikel 8 Plaatsvervangende leden, adviseurs en commissies 

1. De in artikel 7, eerste lid onder a tot en met fdc, genoemde bestuursorganen kunnen 

plaatsvervangende leden aanwijzen, die de door hen benoemde leden bij ontstentenis 

of verhindering vervangen.  

2. De leden en plaatsvervangende leden mogen niet in dienst van het openbaar lichaam 

werkzaam zijn.  
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3. Het algemeen bestuur kan adviseurs benoemen en ontslaan.  

4. De besluiten tot benoeming of ontslag van leden, plaatsvervangende leden en 

adviseurs van het algemeen bestuur worden in afschrift aan de deelnemers van deze 

regeling toegezonden.  

5. Het algemeen bestuur kan commissies instellen conform het bepaalde in de artikelen 

5224, eerste lid, onderdeel g, juncto artikel 24 en 25 van de wet, en regelt daarbij de 

bevoegdheden, werkwijze en samenstelling.  

6. Het algemeen bestuur gaat, overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de wet, niet 

over tot de instelling van de in het vijfde lid bedoelde commissies, dan nadat 

Provinciale Staten van de deelnemende provincies en de raden van de deelnemende 

gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van 

het algemeen bestuur te brengen.  

 

Artikel 9 Aanwijzing en ontslag 

1. De in artikel 7 bedoelde leden worden aangewezen voor de zittingsperiode van 

Provinciale Staten respectievelijk van de gemeenteraad.  

2. Provinciale Staten, respectievelijk dDe gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten beslissen zo mogelijk in de eerste vergadering van elke zittingsperiode 

over de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur.  

3. De in artikel 7 bedoelde leden behouden het lidmaatschap totdat in hun opvolging is 

voorzien.  

4. Een lid kan te allen tijde door Provinciale Staten, respectievelijk de raad die hem 

heeft aangewezen worden ontslagen, dan wel zelf ontslag nemen.  

5. Van het ontslag, bedoeld in het vierde lid, geven Provinciale Staten, respectievelijk 

geeft de raad of het desbetreffende lid onmiddellijk kennis aan de voorzitter.  

6. Provinciale Staten, respectievelijk dDe gemeenteraden wijzen in hun eerstvolgende 

vergadering, nadat de plaats door ontslag of anderszins is opengevallen, een nieuw 

lid aan.  

7. Het nieuwe lid, bedoeld in het zesde lid, treedt af op het tijdstip waarop degene in 

wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.  

 

Artikel 10 Vergaderfrequentie 

Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of indien ten minste drie twee leden 

dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken.  

 

Artikel 11 Vergaderorde 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.  

2. Indien, overeenkomstig artikel 22 van de wet, wordt besloten met gesloten deuren te 

vergaderen, is artikel 24 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  

3. Plaats en uur van de openbare vergaderingen worden door de secretaris ter algemene 

kennis gebracht en aan de deelnemers ten minste veertien dagen tevoren 

medegedeeld, met uitzondering van spoedeisende gevallen. 

4. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.  

5. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:  

a. het vaststellen of wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening;  

b. het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen;  

c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen door straf of 

bestuursdwang te handhaven; 

d. het wijzigen van deze regeling; 

e. het vaststellen van het opheffingplan; 

 

 

Artikel 12 Reglement van orde 

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling 

een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.  
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2. Het reglement, bedoeld in het eerste lid, wordt ter kennis gebracht van de 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.  

 

Artikel 13 Taken en bevoegdheden 

Tot de bevoegdheid van het algemeen bestuur behoort in ieder geval:  

a. het vaststellen van instructies en reglementen ter bevordering van doelmatig 

beheer;  

b. het instellen van commissies van advies als bedoeld in artikel 52, eerste lid, 

onderdeel g, juncto artikel 24, van de wet;  

c. het instellen van commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen 

als bedoeld in artikel 52, eerste lid, onderdeel g, juncto artikel 25, van de wet;  

d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen met inachtneming 

van artikel 5430 van de wet;  

e. het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel van het lichaam;  

f. de vaststelling van de regeling als bedoeld in artikel 21 van de wet; 

f.g. de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen..  

 

 

 

 

 

Artikel 14 Verantwoording 

1. Het algemeen bestuur regelt in het reglement van orde, bedoeld in artikel 12 van 

deze regeling, de wijze waarop zij informatie verstrekt aan de deelnemers. 

2. Gedeputeerde Staten respectievelijk dDe colleges van burgemeester en wethouders 

van de deelnemende gemeenten regelen op welke wijze verantwoording bedoeld in 

artikel 16, derde lid, van de wet wordt afgelegd.  

 

HOOFDSTUK IV Dagelijks bestuur  

 

Artikel 15 Samenstelling 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie drie leden, aan te wijzen door en uit het 

algemeen bestuur. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en uit het algemeen bestuur 

aangewezen.  

3.2. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur zijn 

tevens voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks 

bestuur.  

4.3. Het dagelijks bestuur kan personen aanwijzen en toelaten tot zijn vergaderingen 

als adviseur of waarnemer.  

 

Artikel 16 Zittingsperiode 

1. De zittingsperiode van een lid van het dagelijks bestuur valt samen met de 

zittingsperiode als lid van het algemeen bestuur. 

2. Een lid dat ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het 

dagelijks bestuur te zijn. 

3. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing. 

4. De leden van het dagelijks bestuur blijven hun functie waarnemen totdat in hun 

opvolging is voorzien.   
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Artikel 17 Vergaderorde 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of 

indien ten minste twee leden dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed 

verzoeken.  

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

3. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.  

4. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.  

5. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.  

 

Artikel 18  Verantwoording 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het 

algemeen bestuur verantwoording verschuldigd over het door hen gevoerde bestuur.  

2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur informatie die voor een juiste 

beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig 

is.  

3. Zij verstrekken, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur alle 

inlichtingen die door het algemeen bestuur dan wel een of meer leden daarvan hetzij 

mondeling in een vergadering van het algemeen bestuur, hetzij schriftelijk worden 

verlangd.  

 

Artikel 19 Reglement van orde 

1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast in 

overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.  

2. Het dagelijks bestuur legt het door hem opgestelde reglement ter kennisneming aan 

het algemeen bestuur over.  

 

Artikel 20 Taken en bevoegdheden 

1. Het dagelijks bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

a. voortdurend toezicht houden op al wat het openbaar lichaam aangaat; 

b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en 

beslissing zal worden voorgelegd;  

c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;  

d. het afkondigen van de besluiten waarvan de afkondiging bij wet, bij deze 

gemeenschappelijke regeling of bij besluit van het algemeen bestuur is 

voorgeschreven; 

e. het desgevraagd indienen van bericht en raad over alle zaken het lichaam 

betreffende aan het algemeen bestuur, aan het provinciaal bestuur en de 

deelnemende gemeenten, tenzij zulks bepaaldelijk van het algemeen bestuur 

wordt verlangd;  

f. het beheren van de inkomsten en uitgaven, voor zover dit niet bij of krachtens 

deze regeling aan anderen is opgedragen;  

g. de dagelijkse zorg voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;  

h. de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en het beheer van de 

archiefbescheiden;  

i. het toezicht op het beheer van het onderhoud van alle werken, inrichtingen en 

eigendommen;  

j. het vaststellen van de voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken 

en leveranties, waarvan de vaststelling niet aan het algemeen bestuur is 

voorbehouden;  

k. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het 

doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 

bezit;  

l. het stellen van nadere regels voor zover deze dienen ter behartiging van de in 

artikel 3 genoemde belangen en taken; 
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m. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, verpachten of in 

erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken of rechten;  

n. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden of het aangaan van 

rekening-courantovereenkomsten;  

o. het aanbesteden van werken of leveranties;  

p. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de 

beslissing van scheidsmannen;  

q. het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of 

cassatie of het instellen van administratieve beroepen;  

r. het berusten in een tegen het lichaam ingestelde rechtsvordering;  

s. het aanvaarden van aan het lichaam gemaakte erfstellingen, legaten of gedane 

schenkingen.;  

s.t. Het in behandeling nemen en afdoen van verzoeken om informatie op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk de volgende door het algemeen 

bestuur vastgestelde stukken ter kennisneming aan Provinciale Staten en aan de 

raden;  

a. de begroting, de begrotingswijziging en de jaarrekening, alle met toelichting;  

b. het jaarverslag;  

c. de verordeningen en reglementen.  

 

Artikel 21 Verantwoording 

1. De deelnemers plegen met het dagelijks bestuur overleg over de bij hen in 

voorbereiding zijnde besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de 

bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.  

2. De deelnemers geven het dagelijks bestuur terstond kennis van door hen genomen 

besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de bevoegdheden van 

het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.  

3. Onder besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden in ieder geval 

gerekend besluiten ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, voor zover betrekking 

hebbend op het rechtsgebied van de deelnemers.  

 

HOOFDSTUK V De voorzitter  

 

Artikel 22  Aanwijzing 

1. De voorzitter van het lichaam wordt door en uit de leden van het algemeen bestuur 

benoemd.  

2. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die 

tevens plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur is. 

3. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 23 Taken en bevoegdheden 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het dagelijks en 

algemeen bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur 

en het dagelijks bestuur naar behoren worden uitgevoerd. 

2. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in rechtsgedingen en bij alle 

buitengerechtelijke rechtshandelingen.  

3. De voorzitter kan de vertegenwoordiging bij buitenrechtelijke rechtshandelingen na 

overleg met het dagelijks bestuur aan een door hem schriftelijk gemachtigde 

opdragen.  

4. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen bestuur of van het dagelijks 

bestuur uitgaan.  

 

HOOFDSTUK VI  De secretaris en het overig personeel  

 

Artikel 24 De secretaris 
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1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter worden bijgestaan door 

een secretaris, tevens directeur van het Parkschap. 

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris en kan instructies 

voor hem vaststellen.  

3. De instructies, bedoeld in het tweede lid, worden aan de deelnemers ter kennis 

gebracht.   

4. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op een door het 

algemeen bestuur te bepalen wijze. 

 

 Artikel 25 Taken en bevoegdheden 

1. De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks 

bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.  

2. Alle van het algemeen bestuur of dagelijks bestuur uitgaande stukken worden door 

de secretaris meeondertekend.  

3. Aanstelling of indienstneming, schorsing en ontslag van het overig personeel in vaste 

en tijdelijke dienst of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschiedt door de 

secretaris. 

 

Artikel 26 Rechtspositie 

Op de secretaris en het overig personeel is een door het algemeen bestuur te bepalen 

rechtspositieregeling van toepassing.  

 

HOOFDSTUK VII Verordeningen  

 

Artikel 27 Verordenende bevoegdheid 

Het algemeen bestuur is bevoegd ten behoeve van de uitoefening van de taak van het 

lichaam verordeningen te maken.  

 

Artikel 28 Procedure 

1. Voordat een verordening wordt vastgesteld, zendt het dagelijks bestuur het ontwerp 

daarvan ter beoordeling toe aan Gedeputeerde Staten en aan burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten. 

2. Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes weken 

na de datum van verzending van het ontwerp. 

3. Gedurende deze termijn kunnen Gedeputeerde Staten en burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerp-

verordeningontwerpverordening ter kennis brengen van het algemeen bestuur. 

 

Artikel 29 Nadere regels 

Het algemeen bestuur kan in de verordeningen van het openbaar lichaam het dagelijks 

bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen met betrekking tot bepaalde in de 

verordening aangewezen onderwerpen.  

 

Artikel 30 Afbakening 

1. Voor zover een verordening van het openbaar lichaam voorziet in hetzelfde 

onderwerp als een verordening van een deelnemer, regelt eerstgenoemde 

verordening de onderlinge verhouding, overeenkomstig artikel 30, derde lid van de 

wet.  

2. De verordening, bedoeld in het eerste lid, kan bepalen, dat de verordening van een 

deelnemer voor het gehele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan, geheel of 

gedeeltelijk ophoudt te gelden.  

3. Voor zover een verordening van een deelnemer in hetzelfde onderwerp voorziet als 

een eerder in werking getreden verordening van het lichaam, geldt eerstbedoelde 

verordening niet voor het binnen het rechtsgebied gelegen deel van de deelnemer.  

 

Artikel 31 Sancties 
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Op overtreding van bij of krachtens verordening van het openbaar lichaam gegeven 

voorschriften kan  straf of bestuursdwang worden gesteld.  

 

Artikel 32 Toezicht en opsporing 

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens verordening bepaalde zijn belast 

de bij besluit van het openbaar lichaam aangewezen ambtenaren. 

 

HOOFDSTUK VIII Financiële bepalingen  

 

Artikel 33 Algemeen 

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de 

financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen, met inachtneming van 

de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet.  

 

Artikel 34 Leges 

Het algemeen bestuur kan een verordening vaststellen met betrekking tot de heffing van 

leges voor het op aanvraag leveren van diensten. 

 

Artikel 35 Invordering 

1. De invordering van de door het lichaam te heffen belastingen geschiedt op gelijke 

wijze als die van de provinciale gemeentelijke belastingen. 

2. De secretaris is belast met de invordering, bedoeld in het eerste lid.  

3. De betekening van stukken betreffende vervolging ter invordering van belastingen 

van het lichaam en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen geschieden door een 

daartoe door het dagelijks bestuur aan te wijzen deurwaarder.  

 

Artikel 36 Boekjaar 

Het boekjaar van het lichaam is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 37 Vijfjarenplan 

1. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een financieel vijfjarenplan vast.  

2. De cijfers van het eerste jaar van het vijfjarenplan gelden als begrotingscijfers.  

3. De cijfers van de overige jaren geven de maximaal in die jaren te besteden gelden 

aan, gebaseerd op het prijspeil van het eerste jaar van het vijfjarenplan.  

 

Artikel 38 Algemene kaders en voorlopige jaarrekening 

Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 

jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten 

van de deelnemende provincies. 

 

Artikel 39  Vaststelling 

1. Het dagelijks bestuur zendt, overeenkomstig artikel 5935, eerste lid, van de wet, een 

ontwerp-begrotingontwerpbegroting van het openbaar lichaam voor het komende 

kalenderjaar, voorzien van een toelichting, tenminste acht weken voordat zij aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende 

gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.  

2. De ontwerp-begrotingontwerpbegroting wordt, overeenkomstig artikel 5935, tweede 

lid, van de wet, door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen 

betaling, algemeen verkrijgbaar gesteld.  

3. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling, bedoeld in het tweede lid, wordt 

openbaar kennis gegeven.  

4. Provinciale staten en dDe raden beraadslagen over de ontwerp-

begrotingontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de openbare 

kennisgeving.  

5. Provinciale staten en dDe raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over 

de ontwerp-begrotingontwerpbegroting naar voren brengen.  
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6. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij 

de ontwerp-begrotingontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden.  

7. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli van het jaar, voorafgaande 

aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen, met tweederde van het aantal 

stemmen.  

8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch 

in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, aan Onze MinisterGedeputeerde Staten.  

9. Na de vaststelling van de begroting wordt een exemplaar aan elk van de deelnemers 

toegezonden. Daarbij wordt inzicht gegeven in de ingediende zienswijzen en de 

reactie daarop. 

10. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot 

wijziging van de begroting.  

 

Artikel 40 Overschrijding begroting 

1. De begroting wordt onderverdeeld in twee onderdelen, te weten een algemeen deel 

en een deel dat betrekking heeft op het programma van Natuur- en recreatieschap 

De Hollandse Biesbosch dat is opgesteld voor 1 januari 2011. 

2. In de ontwerp-begrotingontwerpbegroting wordt als uitgavenplafond aangehouden 

het voor dat jaar in het laatst vastgestelde vijfjarenplan opgenomen bedrag aan 

uitgaven. 

3. Het uitgavenplafond, bedoeld in het tweede lid, mag door de wijziging van de 

begroting niet worden overschreden.  

4. Indien een overschrijding, als bedoeld in het derde lid, van de vastgestelde begroting 

in een geval van dringende spoed onontkoombaar is, is voor de vaststelling van de 

desbetreffende begrotingswijziging een tweederde meerderheid van het totaal aantal 

uit te brengen stemmen in het algemeen bestuur vereist.  

5. Een begrotingstekort in het algemene deel van de begroting wordt over de 

deelnemers omgeslagen volgens de procentuele verdeling van baten en lasten als 

bedoeld in artikel 44, eerste lid. 

6. Een begrotingstekort van het deel van de begroting dat betrekking heeft op het 

programma van Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld 

voor 1 januari 2011, wordt over de deelnemers omgeslagen volgens de procentuele 

verdeling van baten en lasten als bedoeld in artikel 44, derde lid. 

7. De bedragen volgend uit het gestelde in het vijfde en zesde lid worden bij wijze van 

voorschot voldaan in vier gelijke termijnen, vervallende respectievelijk 1 maart, 1 

juni, 1 september en 1 december van het desbetreffende begrotingsjaar.  

 

Artikel 41 Jaarrekening 

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk op 1 juli volgend op het jaar 

waarop deze betrekking heeft.  

2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij het verslag van een onderzoek naar de 

deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een niet in dienst van het openbaar 

lichaam of van een van de deelnemers staande, door het algemeen bestuur aan te 

wijzen deskundige.  

3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, 

doch in ieder geval voor 15 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, 

aan de MinisterGedeputeerde Staten.  

4. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens 

later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 

 

Artikel 42 Onderzoek 

1. De Minister, Gedeputeerde Staten N.B. De Minister als toezichthouder wordt nu 

Gedeputeerde staten als toezichthouder. Dus m.i. moet Gedeputeerde sStaten 

worden gehandhaafd en bBurgemeester en Wwethouders van de deelnemende 
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gemeenten kunnen het geldelijke beheer en de boekhouding van het openbaar 

lichaam te allen tijde aan een onderzoek onderwerpen.  

2. Aan de daartoe door hen aan te wijzen ambtenaren moeten desgevraagd alle voor dit 

onderzoek nodige inlichtingen worden verstrekt.  

 

Artikel 43 Garantie ten aanzien van financiële verplichtingen 

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen 

tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te 

kunnen voldoen.  

2. Indien het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer 

weigert de noodzakelijke middelen om te kunnen voldoen aan de in het eerste lid 

bedoelde verplichting in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur 

onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van art. 

194 en 195 Gemeentewet respectievelijk een verzoek aan de Minister tot toepassing 

van art. 198 en 199 Provinciewet.  

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een 

liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 

rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen 

op een in het plan te bepalen wijze.  

 

Artikel 44 Bijdragen in het nadelige saldo 

1. De procentuele verdeling van baten en lasten van een door het algemeen bestuur 

vastgestelde rekening komt ten laste van de deelnemers overeenkomstig de volgende 
bepalingen: 

2. van het tekort komt 25% voor rekening van de provincie Noord-Brabant en 25% voor 

rekening van de Provincie Zuid-Holland; 

3.1. van het tekort komt 50% voor rekening van de deelnemende gemeenten naar 

rato van het aantal inwoners van die gemeenten, waarbij als inwonertal van een 
gemeente wordt gehanteerd het door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend 

gemaakte cijfer per 1 januari van het verslagjaar. 

4.2. Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor het programma van Natuur- en 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld voor 1 januari 2011. 

5.3. Het programma als bedoeld in het tweede lid wordt als afzonderlijk programma 

gefinancierd door degenen die voor 1 januari 2011 deelnamen aan dit programma, 

waarbij het nadelige saldo van de rekening van baten en lasten als volgt over de 

deelnemers wordt verdeeld: 

- ten laste van de provincie Zuid Holland                                                    25% 

- van het restant ten laste van de Gemeente Dordrecht.                                87,5% 

- en ten laste van de Gemeente Sliedrecht                                                 12,5% 

6. Wijzigingen in het programma, bedoeld in het tweede lid, kunnen alleen plaatsvinden 

met instemming van degenen die voor 1 januari 2011 deelnamen aan dat 

programma. 

7.4. In afwijking van het eerste lid kan het algemeen bestuur zelf of op voorstel van 

een of meer deelnemers besluiten dat het nadelig exploitatiesaldo van een of meer 

daartoe in de programmabegroting aangewezen voorzieningen of onderdelen van de 

exploitatie geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste van een of meer deelnemers 

wordt gebracht op basis van een afwijkende verdeelsleutel. 

8.5. Een besluit als bedoeld in het vijfde vierde lid, kan slechts worden genomen 

nadat alle daarbij betrokken deelnemers daarmee hebben ingestemd. 
9.6. Op een voorstel als bedoeld in het vijfde vierde lid, inhoudende een begroting 

voor tenminste de eerste vier jaar en een verdeelsleutel wordt door de betrokken 

deelnemers binnen drie maanden na toezending beslist.  
10.7. Een batig saldo van een door het algemeen bestuur vastgestelde rekening wordt 

in de algemene reserve gestort.  

 

HOOFDSTUK IX Archief  
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Artikel 45 Archief  

De bepalingen van de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsvoorschriften, 

voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van de deelnemers zijn van 

overeenkomstige toepassing op het openbaar lichaam.  

 

HOOFDSTUK X Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing  

 

Artikel 46 Toetreding 

1. Toetreding van een nieuwe deelnemer behoeft de instemming van ten minste 

drievierde tweederde van de deelnemers aan de regeling.  

2. Naast het besluit tot instemming, bedoeld in het eerste lid, stellen de deelnemers 

tevens een wijzigingsregeling vast, waarin de toetreding van de nieuwe deelnemer 

wordt verwerkt. 

 

Artikel 47 Uittreden 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van een 

daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen.  

2. Het algemeen bestuur stelt met tweederde van het aantal stemmen de voorwaarden 

vast waaronder de uittreding, bedoeld in het eerste lid, geëffectueerd kan worden en 

regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.  

3. Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet 

eerder plaatsvinden dan 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de 

datum van het in het eerste lid bedoelde uittredingsbesluit.  

 

Artikel 48 Wijziging, intrekking en opheffing 

1. Zowel het Dagelijks Bestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers aan deze 

regeling kunnen voorstellen doen tot wijziging, intrekking of opheffing van de 

regeling. 
2. Deze regeling kan worden gewijzigd of ingetrokken bij besluit van tenminste 

tweederde van het aantal deelnemers.  

3. Het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij besluit van tenminste tweederde 

van het aantal deelnemers. 

4. Het besluit tot opheffing, bedoeld in het derde lid, regelt de financiële en andere 

gevolgen daarvan voor de deelnemers en het overige personeel. 

5. Tenzij het algemeen bestuur anders bepaalt, is het algemeen bestuur belast met de 

uitvoering van de opheffing van het lichaam.  

 

HOOFDSTUK XI Slot- en overgangsbepalingen  

 

Artikel 49 Benoeming 

De eerste benoeming van de leden van het algemeen bestuur, alsmede van de 

plaatsvervangende leden wordt geacht te zijn ingegaan met ingang van de dag waarop 

deze regeling in werking treedt.  

 

Artikel 50 Intrekking 

De Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch 

wordt ingetrokken. 

 

Artikel 51 Overgangsrecht 

Het openbaar lichaam van deze regeling treedt in de rechten en plichten van de regeling, 

genoemd in artikel 50 voor wat betreft de daarin omschreven taken en bevoegdheden. 

 

Artikel 52 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. 

 

Artikel 53 Bekendmaking 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijnHet college van Burgemeester en 

Wethouders van Dordrecht is verantwoordelijk voor de bekendmaking van wijzigingen 

van deze regeling. 

 

Artikel 54 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch. 

 

 

‘s-Hertogenbosch, … …...  (datum)    ‘s-Hertogenbosch, … …...

 (datum) 

Provinciale Staten van Noord-Brabant    Gedeputeerde Staten van Noord-

Brabant 

 

de voorzitter,         de voorzitter, 

 

de griffier,          secretaris, 

 

 

Den-Haag, … …...   (datum)    Den-Haag, … …...   (datum) 

Provinciale Staten van Zuid-Holland    Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland 

 

de voorzitter,         de voorzitter, 

 

de griffier,          secretaris, 

 

 

Dordrecht, … …...   (datum)     Dordrecht, … …...  

 (datum) 

de raadhet college van de gemeente Dordrecht,    het college van B&Wde 

raad van de gemeente Dordrecht 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de griffiersecretaris,          de secretarisgriffier, 

 

 

 

Drimmelen, … …...   (datum)    Drimmelen, … …...   (datum) 

de raadhet college van de gemeente Drimmelen,    het college van B&W de 

raad van de gemeente Drimmelen 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de griffiersecretaris,          de secretarisgriffier, 
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Sliedrecht, … …...   (datum)     Sliedrecht, … …...  

 (datum) 

de raad van de gemeente Sliedrecht,    het college van B&W van Sliedrecht 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

de griffier,           de secretaris, 

 

 

Werkendam, … …...   (datum)    Werkendam, … …...   (datum) 

de raad het college van de gemeente Werkendam,    het college van B&W de 

raad van de gemeente Werkendam, 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de griffiersecretaris,          de secretarisgriffier, 

 

Met opmaak: Markeren
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Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dordrecht, 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Drimmelen, 

 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Werkendam,  

 

Gelet op artikel 1, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

Overwegende dat op 6 november 2006 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch is vastgesteld. 

 

Overwegende dat op 9 november 2007 de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en 

recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch is vastgesteld. 

 

Overwegende dat het van groot belang is deze gemeenschappelijke regelingen in stand 

te houden ten behoeve van de bovenregionale bescherming en ontwikkeling van de 

natuur, de bewaring en ontwikkeling van het landschap en de zorg voor en de 

ontwikkeling van de recreatie; 

 

Overwegende dat er uit efficiencyoverwegingen voor gekozen is om het openbaar 

lichaam Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch op te heffen en de 

uittredende leden van dit openbaar lichaam te laten toetreden tot het openbaar lichaam 

van het Natuur- en recreatieschap De Hollandsche Biesbosch; 

 

Overwegende dat het openbaar lichaam van het Natuur- en recreatieschap De 

Hollandsche Biesbosch in verband met deze uitbreiding haar naam wenst te wijzigen in 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

Overwegende dat het om deze redenen tevens gewenst is de Gemeenschappelijke 

regeling Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch in te trekken, alsmede 

de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Hollandse 

Biesbosch te wijzigen; 

 

Overwegende dat ter voorkoming van misverstanden, die een groot aantal 

tekstwijzigingen met zich mee kan brengen, er voor gekozen is een geheel nieuwe tekst 

van de regeling vast te stellen, waarin alle wijzigingen integraal zijn verwerkt. 
 

 

besluiten, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft, vast te stellen de 

volgende regeling : 
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HOOFDSTUK I Algemene bepalingen  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. deelnemer: de colleges en raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en 

Werkendam; 

b. gemeenteraden: raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Werkendam; 

c. invloedsgebied: gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en 

als zodanig gewaarmerkte tekening A; 

d. openbaar lichaam: het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;  

e. rechtsgebied: gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en als 

zodanig gewaarmerkte tekening B; 

f. werkgebied: rechtsgebied en het invloedsgebied tezamen; 

g. wet:  Wet gemeenschappelijke regelingen. 

h. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 
2.  Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of 

wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, dient voor 

gemeente, gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders, gelezen te 

worden openbaar lichaam, algemeen bestuur of dagelijks bestuur. 

 

Artikel 2 Instelling 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

2. Het openbaar lichaam is rechtspersoon op grond van artikel 8, eerste lid van de wet 

en is gevestigd in Dordrecht ten kantore van de gemeente Dordrecht. 

3. Het rechtsgebied van het openbaar lichaam is aangegeven op de bij deze regeling 

behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening B. 

 

Hoofdstuk II Belangen, taken en bevoegdheden 

 

Artikel 3 Belangen en taken  

Gemeenschappelijke belangen en taken van het openbaar lichaam zijn: 

a. het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden; 

b. het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter; 

c. de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie, 

in het rechtsgebied. 

 

Artikel 4 Bevoegdheden 

1. Ter uitvoering van de in artikel 3 omschreven belangen en taken heeft het bestuur 

van het openbaar lichaam alle bevoegdheden van regeling en bestuur binnen de 

grenzen van de wet en de in deze regeling op- en overgedragen bevoegdheden en 

binnen de grenzen van het rechtsgebied.  

2. Het bestuur van het openbaar lichaam heeft in ieder geval de bevoegdheid tot:  

a. het opmaken en vaststellen van beleids- en inrichtingsplannen;  

b. het op basis van beleids- en inrichtingsplannen ontwerpen en ter aanvaarding aan 

partijen aanbieden van werk- en investeringsplannen met bijbehorende 

kostenbegrotingen; 

c. het voeren van overleg met betrekking tot maatregelen op het gebied van natuur, 

recreatie, het milieu, openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en rust; 

d. het adviseren over en meewerken aan de uitvoering van bestemmingsplannen van 

de deelnemende gemeenten en andere regelingen aangaande de ruimtelijke 

ordening waarbij het rechtsgebied is betrokken; 

e. het verlenen van medewerking, waaronder subsidiering, bij de uitvoering van 

werken aangaande natuurbescherming, landschapsbewaring en zorg voor 

recreatie; 

f. het verwerven van de eigendom van, of het vestigen van andere zakelijke of 

persoonlijke rechten op daarvoor in aanmerking komende, van belang zijnde 
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gronden, wateren en opstallen, voor zover dit voor de verwezenlijking van zijn 

doelstelling noodzakelijk moet worden geacht; 

g. het onderhouden en exploiteren van tot stand gebrachte of overgenomen werken 

en inrichtingen, verworven eigendommen en goederen; 

h. het verkrijgen van financiële middelen uit overheidsbijdragen of anderszins; 

i. het aangaan van geldleningen; 

j. het vaststellen van al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven 

verordeningen binnen het rechtsgebied; 

k. zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving, bedoeld onder j; 

l. het vaststellen van verordeningen tot het heffen van belastingen, als bedoeld in 

artikelen 222 en 225 van de Gemeentewet binnen het rechtsgebied; 

m. het vestigen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2:24 onder a van de 

Aanbestedingswet 2012. 

 

Artikel 5 Afbakening  

De in artikel 4, tweede lid bedoelde plannen vormen voor de deelnemers het 

uitgangspunt bij de vaststelling van ruimtelijke plannen en regels. 

 

Artikel 6 Organen 

Het openbaar lichaam kent de volgende organen:  

a. het algemeen bestuur;  

b. het dagelijks bestuur;  

c. de voorzitter.  

 

HOOFDSTUK III  Algemeen bestuur  

 

Artikel 7 Samenstelling 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit:  

a. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Dordrecht uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

b. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Drimmelen uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen;  

c. twee leden te benoemen door de raad van de gemeente Werkendam uit hun 

midden, de voorzitter en wethouders inbegrepen; 

2. Elk lid van het algemeen bestuur brengt één stem uit.  

 

Artikel 8 Plaatsvervangende leden, adviseurs en commissies 

1. De in artikel 7, eerste lid onder a tot en met c genoemde bestuursorganen kunnen 

plaatsvervangende leden aanwijzen, die de door hen benoemde leden bij ontstentenis 

of verhindering vervangen.  

2. De leden en plaatsvervangende leden mogen niet in dienst van het openbaar lichaam 

werkzaam zijn.  

3. Het algemeen bestuur kan adviseurs benoemen en ontslaan.  

4. De besluiten tot benoeming of ontslag van leden, plaatsvervangende leden en 

adviseurs van het algemeen bestuur worden in afschrift aan de deelnemers van deze 

regeling toegezonden.  

5. Het algemeen bestuur kan commissies instellen conform het bepaalde in de artikelen 

24 en 25 van de wet, en regelt daarbij de bevoegdheden, werkwijze en 

samenstelling.  

6. Het algemeen bestuur gaat, overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de wet, niet 

over tot de instelling van de in het vijfde lid bedoelde commissies, dan nadat de 

raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en 

bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.  

 

Artikel 9 Aanwijzing en ontslag 

1. De in artikel 7 bedoelde leden worden aangewezen voor de zittingsperiode van de 

gemeenteraad.  
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2. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten beslissen zo mogelijk in de 

eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het 

algemeen bestuur.  

3. De in artikel 7 bedoelde leden behouden het lidmaatschap totdat in hun opvolging is 

voorzien.  

4. Een lid kan te allen tijde door de raad die hem heeft aangewezen worden ontslagen, 

dan wel zelf ontslag nemen.  

5. Van het ontslag, bedoeld in het vierde lid geeft de raad of het desbetreffende lid 

onmiddellijk kennis aan de voorzitter.  

6. De gemeenteraden wijzen in hun eerstvolgende vergadering, nadat de plaats door 

ontslag of anderszins is opengevallen, een nieuw lid aan.  

7. Het nieuwe lid, bedoeld in het zesde lid, treedt af op het tijdstip waarop degene in 

wiens plaats hij is aangewezen, zou hebben moeten aftreden.  

 

Artikel 10 Vergaderfrequentie 

Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of indien ten minste twee leden dit 

de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken.  

 

Artikel 11 Vergaderorde 

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.  

2. Indien, overeenkomstig artikel 22 van de wet, wordt besloten met gesloten deuren te 

vergaderen, is artikel 24 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  

3. Plaats en uur van de openbare vergaderingen worden door de secretaris ter algemene 

kennis gebracht en aan de deelnemers ten minste veertien dagen tevoren 

medegedeeld, met uitzondering van spoedeisende gevallen. 

4. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.  

5. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:  

a. het vaststellen of wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening;  

b. het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen;  

c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen door straf of 

bestuursdwang te handhaven; 

d. het wijzigen van deze regeling; 

e. het vaststellen van het opheffingplan; 

 

Artikel 12 Reglement van orde 

1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling 

een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.  

2. Het reglement, bedoeld in het eerste lid, wordt ter kennis gebracht van de 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.  

 

Artikel 13 Taken en bevoegdheden 

Tot de bevoegdheid van het algemeen bestuur behoort in ieder geval:  

a. het vaststellen van instructies en reglementen ter bevordering van doelmatig 

beheer;  

b. het instellen van commissies van advies als bedoeld in artikel 24 van de wet;  

c. het instellen van commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen 

als bedoeld in artikel 25 van de wet;  

d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen met inachtneming 

van artikel 30 van de wet;  

e. het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel van het lichaam;  

f. de vaststelling van de regeling als bedoeld in artikel 21 van de wet; 

g. de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
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Artikel 14 Verantwoording 

1. Het algemeen bestuur regelt in het reglement van orde, bedoeld in artikel 12 van 

deze regeling, de wijze waarop zij informatie verstrekt aan de deelnemers. 

2. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 

regelen op welke wijze verantwoording bedoeld in artikel 16, derde lid, van de wet 

wordt afgelegd.  

 

HOOFDSTUK IV Dagelijks bestuur  

 

Artikel 15 Samenstelling 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, aan te wijzen door en uit het algemeen 

bestuur. 

2. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur zijn tevens 

voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur.  

3. Het dagelijks bestuur kan personen aanwijzen en toelaten tot zijn vergaderingen als 

adviseur of waarnemer.  

 

Artikel 16 Zittingsperiode 

1. De zittingsperiode van een lid van het dagelijks bestuur valt samen met de 

zittingsperiode als lid van het algemeen bestuur. 

2. Een lid dat ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het 

dagelijks bestuur te zijn. 

3. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing. 

4. De leden van het dagelijks bestuur blijven hun functie waarnemen totdat in hun 

opvolging is voorzien.   

 

Artikel 17 Vergaderorde 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of 

indien ten minste twee leden dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed 

verzoeken.  

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

3. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.  

4. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.  

5. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.  

 

Artikel 18  Verantwoording 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het 

algemeen bestuur verantwoording verschuldigd over het door hen gevoerde bestuur.  

2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur informatie die voor een juiste 

beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig 

is.  

3. Zij verstrekken, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur alle 

inlichtingen die door het algemeen bestuur dan wel een of meer leden daarvan hetzij 

mondeling in een vergadering van het algemeen bestuur, hetzij schriftelijk worden 

verlangd.  

 

Artikel 19 Reglement van orde 

1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast in 

overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.  

2. Het dagelijks bestuur legt het door hem opgestelde reglement ter kennisneming aan 

het algemeen bestuur over.  

 

Artikel 20 Taken en bevoegdheden 

1. Het dagelijks bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:  
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a. voortdurend toezicht houden op al wat het openbaar lichaam aangaat; 

b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en 

beslissing zal worden voorgelegd;  

c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;  

d. het afkondigen van de besluiten waarvan de afkondiging bij wet, bij deze 

gemeenschappelijke regeling of bij besluit van het algemeen bestuur is 

voorgeschreven; 

e. het desgevraagd indienen van bericht en raad over alle zaken het lichaam 

betreffende aan het algemeen bestuur, aan het provinciaal bestuur en de 

deelnemende gemeenten, tenzij zulks bepaaldelijk van het algemeen bestuur 

wordt verlangd;  

f. het beheren van de inkomsten en uitgaven, voor zover dit niet bij of krachtens 

deze regeling aan anderen is opgedragen;  

g. de dagelijkse zorg voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;  

h. de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en het beheer van de 

archiefbescheiden;  

i. het toezicht op het beheer van het onderhoud van alle werken, inrichtingen en 

eigendommen;  

j. het vaststellen van de voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken 

en leveranties, waarvan de vaststelling niet aan het algemeen bestuur is 

voorbehouden;  

k. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het 

doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of 

bezit;  

l. het stellen van nadere regels voor zover deze dienen ter behartiging van de in 

artikel 3 genoemde belangen en taken; 

m. het kopen, ruilen, vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, verpachten of in 

erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken of rechten;  

n. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden of het aangaan van 

rekening-courantovereenkomsten;  

o. het aanbesteden van werken of leveranties;  

p. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de 

beslissing van scheidsmannen;  

q. het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger beroep of 

cassatie of het instellen van administratieve beroepen;  

r. het berusten in een tegen het lichaam ingestelde rechtsvordering;  

s. het aanvaarden van aan het lichaam gemaakte erfstellingen, legaten of gedane 

schenkingen;  

t. Het in behandeling nemen en afdoen van verzoeken om informatie op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk de volgende door het algemeen 

bestuur vastgestelde stukken ter kennisneming aan de raden;  

a. de begroting, de begrotingswijziging en de jaarrekening, alle met toelichting;  

b. het jaarverslag;  

c. de verordeningen en reglementen.  

 

Artikel 21 Verantwoording 

1. De deelnemers plegen met het dagelijks bestuur overleg over de bij hen in 

voorbereiding zijnde besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de 

bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.  

2. De deelnemers geven het dagelijks bestuur terstond kennis van door hen genomen 

besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de bevoegdheden van 

het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.  

3. Onder besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid, worden in ieder geval 

gerekend besluiten ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, voor zover betrekking 

hebbend op het rechtsgebied van de deelnemers.  
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HOOFDSTUK V De voorzitter  

 

Artikel 22  Aanwijzing 

1. De voorzitter van het lichaam wordt door en uit de leden van het algemeen bestuur 

benoemd.  

2. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die 

tevens plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur is. 

3. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 23 Taken en bevoegdheden 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het dagelijks en 

algemeen bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur 

en het dagelijks bestuur naar behoren worden uitgevoerd. 

2. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in rechtsgedingen en bij alle 

buitengerechtelijke rechtshandelingen.  

3. De voorzitter kan de vertegenwoordiging bij buitenrechtelijke rechtshandelingen na 

overleg met het dagelijks bestuur aan een door hem schriftelijk gemachtigde 

opdragen.  

4. De voorzitter tekent alle stukken die van het algemeen bestuur of van het dagelijks 

bestuur uitgaan.  

 

HOOFDSTUK VI  De secretaris en het overig personeel  

 

Artikel 24 De secretaris 

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter worden bijgestaan door 

een secretaris, tevens directeur van het Parkschap. 

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris en kan instructies 

voor hem vaststellen.  

3. De instructies, bedoeld in het tweede lid, worden aan de deelnemers ter kennis 

gebracht.   

4. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op een door het 

algemeen bestuur te bepalen wijze. 

 

 Artikel 25 Taken en bevoegdheden 

1. De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks 

bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.  

2. Alle van het algemeen bestuur of dagelijks bestuur uitgaande stukken worden door 

de secretaris meeondertekend.  

3. Aanstelling of indienstneming, schorsing en ontslag van het overig personeel in vaste 

en tijdelijke dienst of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschiedt door de 

secretaris. 

 

Artikel 26 Rechtspositie 

Op de secretaris en het overig personeel is een door het algemeen bestuur te bepalen 

rechtspositieregeling van toepassing.  

 

HOOFDSTUK VII Verordeningen  

 

Artikel 27 Verordenende bevoegdheid 

Het algemeen bestuur is bevoegd ten behoeve van de uitoefening van de taak van het 

lichaam verordeningen te maken.  

 

Artikel 28 Procedure 

1. Voordat een verordening wordt vastgesteld, zendt het dagelijks bestuur het ontwerp 

daarvan ter beoordeling toe aan burgemeester en wethouders van de deelnemende 

gemeenten. 
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2. Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes weken 

na de datum van verzending van het ontwerp. 

3. Gedurende deze termijn kunnen burgemeester en wethouders van de deelnemende 

gemeenten hun zienswijze over de ontwerpverordening ter kennis brengen van het 

algemeen bestuur. 

 

Artikel 29 Nadere regels 

Het algemeen bestuur kan in de verordeningen van het openbaar lichaam het dagelijks 

bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen met betrekking tot bepaalde in de 

verordening aangewezen onderwerpen.  

 

Artikel 30 Afbakening 

1. Voor zover een verordening van het openbaar lichaam voorziet in hetzelfde 

onderwerp als een verordening van een deelnemer, regelt eerstgenoemde 

verordening de onderlinge verhouding, overeenkomstig artikel 30, derde lid van de 

wet.  

2. De verordening, bedoeld in het eerste lid, kan bepalen, dat de verordening van een 

deelnemer voor het gehele gebied, dan wel voor een gedeelte daarvan, geheel of 

gedeeltelijk ophoudt te gelden.  

3. Voor zover een verordening van een deelnemer in hetzelfde onderwerp voorziet als 

een eerder in werking getreden verordening van het lichaam, geldt eerstbedoelde 

verordening niet voor het binnen het rechtsgebied gelegen deel van de deelnemer.  

 

Artikel 31 Sancties 

Op overtreding van bij of krachtens verordening van het openbaar lichaam gegeven 

voorschriften kan  straf of bestuursdwang worden gesteld.  

 

Artikel 32 Toezicht en opsporing 

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens verordening bepaalde zijn belast 

de bij besluit van het openbaar lichaam aangewezen ambtenaren. 

 

HOOFDSTUK VIII Financiële bepalingen  

 

Artikel 33 Algemeen 

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de 

financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen, met inachtneming van 

de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet.  

 

Artikel 34 Leges 

Het algemeen bestuur kan een verordening vaststellen met betrekking tot de heffing van 

leges voor het op aanvraag leveren van diensten. 

 

Artikel 35 Invordering 

1. De invordering van de door het lichaam te heffen belastingen geschiedt op gelijke 

wijze als die van de gemeentelijke belastingen. 

2. De secretaris is belast met de invordering, bedoeld in het eerste lid.  

3. De betekening van stukken betreffende vervolging ter invordering van belastingen 

van het lichaam en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen geschieden door een 

daartoe door het dagelijks bestuur aan te wijzen deurwaarder.  

 

Artikel 36 Boekjaar 

Het boekjaar van het lichaam is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Artikel 37 Vijfjarenplan 

1. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een financieel vijfjarenplan vast.  

2. De cijfers van het eerste jaar van het vijfjarenplan gelden als begrotingscijfers.  
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3. De cijfers van de overige jaren geven de maximaal in die jaren te besteden gelden 

aan, gebaseerd op het prijspeil van het eerste jaar van het vijfjarenplan.  

 

Artikel 38 Algemene kaders en voorlopige jaarrekening 

Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 

jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

Artikel 39  Vaststelling 

1. Het dagelijks bestuur zendt, overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van de wet, een 

ontwerpbegroting van het openbaar lichaam voor het komende kalenderjaar, voorzien 

van een toelichting, tenminste acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur 

wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.  

2. De ontwerpbegroting wordt, overeenkomstig artikel 35, tweede lid, van de wet, door 

de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling, algemeen 

verkrijgbaar gesteld.  

3. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling, bedoeld in het tweede lid, wordt 

openbaar kennis gegeven.  

4. De raden beraadslagen over de ontwerpbegroting niet eerder dan twee weken na de 

openbare kennisgeving.  

5. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting 

naar voren brengen.  

6. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij 

de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.  

7. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli van het jaar, voorafgaande 

aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen, met tweederde van het aantal 

stemmen.  

8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch 

in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.  

9. Na de vaststelling van de begroting wordt een exemplaar aan elk van de deelnemers 

toegezonden. Daarbij wordt inzicht gegeven in de ingediende zienswijzen en de 

reactie daarop. 

10. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot 

wijziging van de begroting.  

 

Artikel 40 Overschrijding begroting 

1. De begroting wordt onderverdeeld in twee onderdelen, te weten een algemeen deel 

en een deel dat betrekking heeft op het programma van Natuur- en recreatieschap 

De Hollandse Biesbosch dat is opgesteld voor 1 januari 2011. 

2. In de ontwerpbegroting wordt als uitgavenplafond aangehouden het voor dat jaar in 

het laatst vastgestelde vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven. 

3. Het uitgavenplafond, bedoeld in het tweede lid, mag door de wijziging van de 

begroting niet worden overschreden.  

4. Indien een overschrijding, als bedoeld in het derde lid, van de vastgestelde begroting 

in een geval van dringende spoed onontkoombaar is, is voor de vaststelling van de 

desbetreffende begrotingswijziging een tweederde meerderheid van het totaal aantal 

uit te brengen stemmen in het algemeen bestuur vereist.  

5. Een begrotingstekort in het algemene deel van de begroting wordt over de 

deelnemers omgeslagen volgens de procentuele verdeling van baten en lasten als 

bedoeld in artikel 44, eerste lid. 

6. Een begrotingstekort van het deel van de begroting dat betrekking heeft op het 

programma van Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld 

voor 1 januari 2011, wordt over de deelnemers omgeslagen volgens de procentuele 

verdeling van baten en lasten als bedoeld in artikel 44, derde lid. 
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7. De bedragen volgend uit het gestelde in het vijfde en zesde lid worden bij wijze van 

voorschot voldaan in vier gelijke termijnen, vervallende respectievelijk 1 maart, 1 

juni, 1 september en 1 december van het desbetreffende begrotingsjaar.  

 

Artikel 41 Jaarrekening 

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk op 1 juli volgend op het jaar 

waarop deze betrekking heeft.  

2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij het verslag van een onderzoek naar de 

deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een niet in dienst van het openbaar 

lichaam of van een van de deelnemers staande, door het algemeen bestuur aan te 

wijzen deskundige.  

3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, 

doch in ieder geval voor 15 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, 

aan Gedeputeerde Staten.  

4. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens 

later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 

 

Artikel 42 Onderzoek 

1. Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de deelnemende 

gemeenten kunnen het geldelijke beheer en de boekhouding van het openbaar 

lichaam te allen tijde aan een onderzoek onderwerpen.  

2. Aan de daartoe door hen aan te wijzen ambtenaren moeten desgevraagd alle voor dit 

onderzoek nodige inlichtingen worden verstrekt.  

 

Artikel 43 Garantie ten aanzien van financiële verplichtingen 

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen 

tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te 

kunnen voldoen.  

2. Indien het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer 

weigert de noodzakelijke middelen om te kunnen voldoen aan de in het eerste lid 

bedoelde verplichting in de begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur 

onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van art. 

194 en 195 Gemeentewet.  

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een 

liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle 

rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen 

op een in het plan te bepalen wijze.  

 

Artikel 44 Bijdragen in het nadelige saldo 

1. De procentuele verdeling van baten en lasten van een door het algemeen bestuur 

vastgestelde rekening komt ten laste van de deelnemende gemeenten naar rato van 

het aantal inwoners van die gemeenten, waarbij als inwonertal van een gemeente 

wordt gehanteerd het door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte 

cijfer per 1 januari van het verslagjaar. 

2. Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor het programma van Natuur- en 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dat is opgesteld voor 1 januari 2011. 

3. Het programma als bedoeld in het tweede lid wordt als afzonderlijk programma 

gefinancierd door de Gemeente Dordrecht.  

4. In afwijking van het eerste lid kan het algemeen bestuur zelf of op voorstel van een 

of meer deelnemers besluiten dat het nadelig exploitatiesaldo van een of meer 

daartoe in de programmabegroting aangewezen voorzieningen of onderdelen van de 

exploitatie geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste van een of meer deelnemers 

wordt gebracht op basis van een afwijkende verdeelsleutel. 

5. Een besluit als bedoeld in het vierde lid, kan slechts worden genomen nadat alle 

daarbij betrokken deelnemers daarmee hebben ingestemd. 
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6. Op een voorstel als bedoeld in het vierde lid, inhoudende een begroting voor 

tenminste de eerste vier jaar en een verdeelsleutel wordt door de betrokken 

deelnemers binnen drie maanden na toezending beslist.  

7. Een batig saldo van een door het algemeen bestuur vastgestelde rekening wordt in de 

algemene reserve gestort.  

 

HOOFDSTUK IX Archief  

 

Artikel 45 Archief  

De bepalingen van de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsvoorschriften, 

voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van de deelnemers zijn van 

overeenkomstige toepassing op het openbaar lichaam.  

 

HOOFDSTUK X Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing  

 

Artikel 46 Toetreding 

1. Toetreding van een nieuwe deelnemer behoeft de instemming van ten minste 

tweederde van de deelnemers aan de regeling.  

2. Naast het besluit tot instemming, bedoeld in het eerste lid, stellen de deelnemers 

tevens een wijzigingsregeling vast, waarin de toetreding van de nieuwe deelnemer 

wordt verwerkt. 

 

Artikel 47 Uittreden 

1. Een deelnemer kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van een 

daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen.  

2. Het algemeen bestuur stelt met tweederde van het aantal stemmen de voorwaarden 

vast waaronder de uittreding, bedoeld in het eerste lid, geëffectueerd kan worden en 

regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.  

3. Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet 

eerder plaatsvinden dan 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de 

datum van het in het eerste lid bedoelde uittredingsbesluit.  

 

Artikel 48 Wijziging, intrekking en opheffing 

1. Zowel het Dagelijks Bestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers aan deze 

regeling kunnen voorstellen doen tot wijziging, intrekking of opheffing van de 

regeling. 

2. Deze regeling kan worden gewijzigd of ingetrokken bij besluit van tenminste 

tweederde van het aantal deelnemers.  

3. Het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij besluit van tenminste tweederde 

van het aantal deelnemers. 

4. Het besluit tot opheffing, bedoeld in het derde lid, regelt de financiële en andere 

gevolgen daarvan voor de deelnemers en het overige personeel. 

5. Tenzij het algemeen bestuur anders bepaalt, is het algemeen bestuur belast met de 

uitvoering van de opheffing van het lichaam.  

 

HOOFDSTUK XI Slot- en overgangsbepalingen  

 

Artikel 49 Benoeming 

De eerste benoeming van de leden van het algemeen bestuur, alsmede van de 

plaatsvervangende leden wordt geacht te zijn ingegaan met ingang van de dag waarop 

deze regeling in werking treedt.  

 

Artikel 50 Intrekking 

De Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch 

wordt ingetrokken. 

 

Artikel 51 Overgangsrecht 
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Het openbaar lichaam van deze regeling treedt in de rechten en plichten van de regeling, 

genoemd in artikel 50 voor wat betreft de daarin omschreven taken en bevoegdheden. 

 

Artikel 52 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. 

 

Artikel 53 Bekendmaking 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht is verantwoordelijk voor de 

bekendmaking van wijzigingen van deze regeling. 

 

Artikel 54 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch. 

 

 

Dordrecht, … …...   (datum)    Dordrecht, … …...  (datum) 

het college van de gemeente Dordrecht,   de raad van de gemeente Dordrecht 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de secretaris,          de griffier, 

 

 

 

Drimmelen, … …...   (datum)    Drimmelen, … …...   (datum) 

het college van de gemeente Drimmelen,   de raad van de gemeente Drimmelen 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de secretaris,          de griffier, 

 

 

 

 

Werkendam, … …...   (datum)    Werkendam, … …...   (datum) 

het college van de gemeente Werkendam,   de raad van de gemeente Werkendam, 

 

 

 

de voorzitter,          de voorzitter, 

 

 

 

de secretaris,          de griffier, 
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