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Inleiding  

 

En voort zullen we gaan 

Terugkijkend naar 2017 kunnen we vaststellen dat er wederom veel werk is verzet en in het 

bijzonder veel werk dat achter de schermen heeft plaats gevonden. Geen bijzondere hoogtepunten 

of dieptepunten. Toch kunnen we met enige trots de broedparen van de visarenden (2 nesten met 

ieder 3 jongen) en een toename van het aantal buitenlandse bezoekers (voornamelijk uit België, 

Duitsland en Spanje) vermelden. Maar ook noemenswaardig zijn de lancering van de Biespas onder 

het grote publiek en de directiewisseling van het Parkschap. Dick Verheijen nam op 1 november 

2017 onder veel dankzeggingen afscheid en Gerard de Baaij nam het stokje over. 

 

Toekomstvisie 

Het meeste werk waar 2017 zich in kenmerkte, zijn alle voorbereidende en uitvoerende 

maatregelen die zijn getroffen voor de verdienmodellen, de nieuwe governance, nieuwe 

ontwikkelingen (Bezoekerscentrum Dordrecht 2.0, Nieuwe Dordtse Biesbosch, Coördinator 

Handhaving, Waterbus-waterverbindingen, Zuileshoeve) en NLDelta. Deze belangrijke uitvoerende 

maatregelen geven inhoud aan en dragen bij aan de Toekomstvisie Biesbosch 2021. 

 

Verdienmodellen 

Met diverse projecten en activiteiten is gewerkt aan het programma “De Biesbosch verdient het” 

(DBVH). De resultaten zijn vooralsnog teleurstellend en stimuleren het Parkschap om zich te gaan 

herbezinnen over de gekozen methoden en projecten. De ervaringen leren ons dat de 

grondbeginselen van DBVH in principe wel goed zijn, maar dat er meer en beter nagedacht moet 

worden over de technieken, de boodschap, de communicatie en vooral de tijd die het nodig heeft 

om het te kunnen realiseren.  

 

Nieuwe governance 

Per 1-1-18 hebben we te maken met een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met drie deelnemers 

(Drimmelen, Werkendam, Dordrecht). Dit heeft impact op de governance en slag- en daadkracht 

van het Parkschap. Op 1 december 2017 vond de laatste Algemeen Bestuur vergadering van de zes 

partners plaats, waarbij afscheid is genomen van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en 

de gemeente Sliedrecht. Uiteraard met veel dankzeggingen maar ook met het uitgesproken 

vertrouwen dat de uittredende partijen zich verbonden blijven voelen en met raad en daad zullen 

blijven meewerken aan het Nationaal Park De Biesbosch (en NLDelta). Ze blijven niet in de GR, 

maar blijven wel belangrijke partners in projecten, op thema’s en bij nieuwe ontwikkelingen. Er zijn 

in 2017 eerste stappen gezet om de nieuwe governance uit te werken. 
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Meer betrokkenheid 

In 2017 hebben we veel nieuwe ervaringen opgedaan. We hebben gewerkt aan een versterkte 

relatie en meer betrokkenheid van ondernemers, burgers, onderwijs, belangengroepen, etc. We 

hebben geleerd dat het delen van verantwoordelijkheden kansen biedt, maar niet vanzelfsprekend 

is. Het vraagt veel overleg, overtuiging en geduld maar vooral ook goed nadenken over wat we zelf 

willen, hoe wij onze governance willen en kunnen organiseren, wat we willen en kunnen bieden, 

enzovoort.  

 

NLDelta 

In 2017 hebben we flink doorgepakt met het NLDelta programma. We hebben projecten opgestart 

om daarmee de eerste invulling te kunnen geven aan de ambities die in het bidboek “Dit is onze 

natuur” zijn geformuleerd. De samenwerkingen met de partners (NLDeltafel) en in het kernteam 

zijn goed en we zijn in staat om in vertrouwen met elkaar samen te werken. NLDelta wordt een 

Nationaal Park van Wereldklasse waarin veel regionale partijen (in de triple helix) een leidende rol 

zullen vervullen. Het leggen van de verbindingen vraagt nog veel aandacht. 

De rijksoverheid doorloopt een soortgelijk proces waarin een weg gevonden moet worden voor de 

positie die het rijk (lees ministeries) zelf inneemt bij de Nationale Parken Nieuwe stijl. Het 

Nationale Parken Bureau is in opdracht van het ministerie van LNV samen met het SNP en de grote 

Nationale Parken van Nederland bezig hieraan invulling te geven. De Commissie van Vollenhoven 

levert begin 2018 een door het ministerie gevraagd advies en heeft NLDelta intensief betrokken bij 

de bouwstenen voor dit advies. Het Parkschap is actief betrokken bij Nationale Parken Nieuwe Stijl 

(SNP, Nationale Parken Bureau, Commissie Van Vollenhoven), waarmee er op diverse niveaus 

wordt samengewerkt aan NLDelta. 

 

Reguliere werkzaamheden 

Tegelijk dendert de trein door en is in 2017 stevig doorgewerkt aan de reguliere werkzaamheden 

om de kwaliteit te kunnen blijven bieden aan natuur, beleving en bescherming.  

 

Het Parkschap werkt planmatig. De kernopgaven zijn gericht op bescherming, beleving en 

benutting. De organisatie draagt zorg voor: 

 natuurontwikkeling; 

 een goede bereikbaarheid (ontsluiting, openbaar vervoer, bebording, waterverbindingen en 

voorzieningen); 

 een gastvrije ontvangst van bezoekers (bezoekerscentra, gastheren, gastheerschap, 

vrijwilligers);  

 educatie (schoolprogramma’s en onderzoek); 

 aanbod van diensten en producten (routes, bootverhuur, rondvaarten, excursies, evenementen 

en activiteiten, informatie, programma’s); 

 verblijf en arrangementen; 

 marketing. 

 

Daarnaast heeft het Parkschap beheeropdrachten en verzorgt exploitaties: 

 terreinbeheer, natuurbeheer, beheer recreatieve voorzieningen; 

 exploitaties Bezoekerscentrum Dordrecht en de ecolodge. 

 

Het Parkschap geeft uitvoering aan het bouwen en onderhouden van het netwerk en relatiebeheer, 

inclusief de contractpartners, omgevingspartners, coalitiepartners en samenwerkingspartners. 
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PROGRAMMAREKENING 
 

Het jaarverslag bevat een algemeen deel en een specifieke verantwoording van de hoofdstukken in 

de begroting. Deze hoofdstukken zijn (inclusief verdeelsleutel deelnemersbijdragen):  

 Bestuursondersteuning: de bijdrage per provincie bedraagt 25% van het exploitatietekort, 

gemeenten dragen het resterende deel naar omvang van het inwoneraantal per 1 januari van 

het verslagjaar bij; 

 Parkschapsbeleid: uitvoering van gezamenlijk beleid, zoals de uitwerking van de 

verdienmodellen, NL Delta en coördinatie toezicht en handhaving. In principe is dit hoofdstuk 

budgetneutraal, omdat de bijdragen hiervoor grotendeels vervat zijn in subsidies en bijdragen 

van derden. 

 Natuur- en Recreatiegebieden Hollandse Biesbosch: 25% provincie Zuid-Holland, 87,5% van 

het resterende deel door Dordrecht en 12,5% van het resterende deel door Sliedrecht. 

 

Saldo van baten en lasten en resultaat 2017 

Het saldo van baten en lasten was begroot op 74.923 negatief; na de afgesproken mutaties op 

reserves, waaronder een resultaatsbestemming van € 80.000 uit 2015, sloot deze uiteraard op 0. 

 

Het werkelijke saldo van baten en lasten is € 130.534 negatief; na de afgesproken mutaties op de 

reserves, waarbij van de resultaatsbestemming uit 2015 slechts € 18.688 werd onttrokken, 

resteert een tekort van € 170.982.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

Het nadeel over 2017 bedraagt € 170.982. Het bestuur wordt voorgesteld dit nadeel bij 

jaarrekening ten laste te brengen van de algemene reserve (AR). Dit nadeel is voornamelijk te 

relateren aan het ontbreken van inkomsten verdienmodellen (bedrijfsvrienden, natuurbijdrage 

automobilisten, natuurbijdrage recreatievaart, concessies) en vanwege het gegeven dat bijdragen 

Beleef en Geef niet aan in de begroting opgenomen posten zijn besteed, 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), 

aan de extra opbrengsten voor de verhuur en aan een bezuinigingsmaatregel in de vorm van 

minder uitgaven voor marketing en promotie.  

In het overzicht hieronder is het resultaat per begrotingsonderdeel weergegeven.   

 

Tabel: Gerealiseerd resultaat per begrotingsonderdeel – plussen & minnen 

 

 

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking Sub-afwijking

Bestuursondersteuning -29.400 N

Parkschapsbeleid -105.100 N

Subtotaal Subsidieprojecten -4.500 N

Subtotaal Nieuwe exploitaties -11.300 N

Subtotaal overige onderdelen Parkschapsbeleid -89.300 N

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -36.000 N

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -25.100 N

Subtotaal toezicht en handhaving recreatie- en natuurgebieden 3.500 V

Subtotaal verdienmodel Natuurbijdrage automobilisten -86.000 N

Subtotaal Bezoekerscentrum Algemeen 12.800 V

Subtotaal Voorlichting & educatie 8.700 V

Subtotaal Rondvaart en verhuur 45.600 V

Subtotaal Recreatieobjecten -6.700 N

Subtotaal Overige lasten 11.200 V

Overige mutaties reserves 170.500 V

Totaal Parkschap 0 N
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Een verantwoording op hoofdlijnen per hoofdstuk en een tabel met de plussen en minnen staat in 

de komende pagina’s.  

 

Bestuursondersteuning  

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd en er zijn een aantal themabijeenkomsten 

geweest. Voorafgaand aan de AB-vergaderingen hebben Bestuurscommissie vergaderingen 

plaatsgevonden. De Parkschap organisatie heeft ondersteuning geleverd in de vorm van het 

secretariaat, de inhoudelijke voorbereidingen, planning & control en verslaglegging.  

De meest belangrijke thema’s van 2017 waren: governance, regionale gebiedsontwikkelingen, 

basiskwaliteit Nationaal Park De Biesbosch, verdienmodellen, samenwerkingen, financiën. 

 

Parkschapsbeleid  

De lasten van de projecten onder Parkschapsbeleid worden veelal gecompenseerd door 

(subsidie)baten, op de exploitaties resteert een beperkt tekort. Het tekort heeft echter 

hoofdzakelijk betrekking op Bedrijfsvrienden en de Biespas. 

 

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch  

In de begroting 2017 stonden (per saldo) opbrengsten geraamd voor de verdienmodellen 

natuurbijdrage automobilisten, concessies en recreatievaart. Er was geen sprake van opbrengsten, 

waardoor tekorten zijn ontstaan.  

Het Biesboschcentrum kent een positief resultaat, het exploitatietekort van het centrum is gedaald! 

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. 
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Mutatie reserves  

De mutatie reserves is € 170.500 nadelig, dat nagenoeg geheel kan worden verklaard door het 

nadelige resultaat over 2017 (een onttrekking van €170.982 uit de algemene reserve).  

Het ontstane tekort wordt aangezuiverd uit de algemene reserve, die voornamelijk uit positieve 

resultaten in het verleden bij het beheer en exploitaties van de Hollandse Biesbosch is opgebouwd. 

 

TABEL plussen en minnen jaarrekening ten opzichte van begroting 

 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultaat I/S

Bestuursondersteuning -29.400 N

- Personeel SBB -50.000 V -50.000 N S

- (Gedetacheerd) personeel Parkschap 4.100 N -13.900 N I

- Projecten waterdriehoek o.b.v. resultaatsbestemming -30.800 V lagere bijdr.reserve I

- Accountantskosten 4.400 N I

- Uitwerking governance 3.700 N 3.700 V I

- Slotfactuur investeringsprogramma Biesboschdeal 3.500 N 3.500 V I

- Huisvesting Biesboschmuseum 14.500 N 10.000 V PB Ondergedompeld S?

- Overige kostenposten 2.500 N I

- mutatie reserves -30.800 N lagere bijdr.reserve I

Subtotaal bestuursondersteuning -48.100 V -77.500 N -29.400 N

Parkschapsbeleid -105.100 N

- Ondergedompeld-projecten -2.000 V 46.900 V I

- Subsidie uitwerking verdienmodellen -40.700 V -42.300 N I

- Subsidies NL Delta 85.800 N 82.900 V I

- mutatie reserves 48.900 N

Subtotaal Subsidieprojecten 92.000 N 87.500 V -4.500 N

- Exploitatie oplaadpunten -5.100 V -13.400 N S

- Gastheren 10.900 N 7.900 V I?

Subtotaal Nieuwe exploitaties 5.800 N -5.500 N -11.300 N

- Streekfonds / Beleef en Geef 7.100 N 8.700 V S

- Donateursprogramma Biespas 131.700 N 36.100 V I?

- Bedrijfsvrienden -20.000 N ?

- Coördinatie toezicht & handhaving -10.400 V -2.700 N I

- Vrijval extra deelnemersbijdrage 2014 -17.000 V I

Subtotaal overige onderdelen Parkschapsbeleid 111.400 N 22.100 V -89.300 N
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Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultaat I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -36.000 V

1. Recreatie- en Natuurgebieden

- Administratie en beheer - p-lasten/doorberekende uren -15.900 V -30.400 N I

- Onderzoek waterkeringen -30.500 V lagere bijdr.reserve I

- Kapitaallasten -29.300 V I

- Energiekosten pompen en gemalen -3.600 V S?

- Evenemententerreinen en pachten -2.500 N I?

- Bijdrage Beleef en geef voor recreatieve voorz. -6.000 N I

- Bijdrage recreatievaart voor watervoorzieningen -35.000 N I?

- mutatie reserves -30.500 N lagere bijdr.reserve I

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -79.300 V -104.400 N -25.100 N

- inzet BOA's -5.100 V I

- overige kosten, waaronder onderhoudskosten Castor -6.600 V I

- Legesinkomsten -8.200 N S

Subtotaal toezicht recreatie- en natuurgebieden -11.700 V -8.200 N 3.500 V

Subtotaal Natuurbijdrage automobilisten -90.400 V -176.400 N -86.000 N I

2. Bezoekerscentrum

- Promotie & marketing - besparing t.b.v. tekort -41.200 V I

- Kapitaallasten -23.300 V geen bijdrage reserve S

- Overige kosten (m.n. ICT) 9.300 N S

- Beverbos 4.000 N hogere bijdr.reserve I

- Opbrengsten verdienmodellen en donaties -33.700 N I

- Mutatie reserve donaties -5.000 V -9.700 N lagere bijdr.reserve

Subtotaal Algemeen incl. gebouw -56.200 V -43.400 N 12.800 V

- Voorlichting en educatie - p-lasten -10.900 V I

- Voorlichting en educatie - schoolprogramma's -2.200 V I?

Subtotaal Voorlichting & educatie -10.900 V -2.200 V 8.700 V

- Rondvaarten - salariskosten 25.900 N S?

- Rondvaarten - opbrengsten 19.400 V S?

- Verhuur - salariskosten 37.500 N S

- Onderhoud en verzekeringen -7.500 V I

- Kapitaallasten -3.400 V I

- Verhuur - opbrengsten 78.700 V S?

Subtotaal Rondvaart en verhuur 52.500 N 98.100 V 45.600 V

3. Recreatieobjecten

- Erfpacht Skihelling en golfbaan 3.300 V S

- Concessies (verdienmodel) -10.000 N I?

Subtotaal Recreatieobjecten -6.700 V -6.700 N

4. Overige baten & lasten

- Onderhoud gebouwen en energiekosten -16.200 V I

- Kapitaallasten -5.500 V I

- Doorberekende werkzaamheden derden -12.000 V -9.400 N S

- Huur en erfpacht -13.200 N I

- Mutaties reserves 100.000 N 100.000 V

Subtotaal overige lasten 66.300 N 77.400 V 11.200 V

Overige mutaties reserves 170.500 V

Onttrekking AR resultaatsbestemming 2005/2006 -500 N

Onttrekking AR resultaat 2017 171.000 V

Subtotaal mutatie reserves 170.500 V 170.500 V

Totalen 31.400 N 31.400 N 0 N

I = incidenteel, S = structureel, ? Afhankelijk van besluitvorming en economisch tij. 
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a. JAARVERSLAG 
 

 Ontwikkeling Nationaal Park 

 

Nationale Parken van wereldklasse / NLDelta 

In 2016 won NLDelta Biesbosch-Haringvliet met het ambitieuze bidbook 'Dit is onze natuur' de 

juryprijs in de wedstrijd van het Programma Nationale Parken. De prijs bestaat uit: 

1. een geldbedrag van € 300.000 (incl. BTW) in de vorm van een subsidie van Economische 

Zaken; 

2. begeleiding in de ontwikkeling van NLDelta als Sterk Merk als onderdeel van een campagne 

'Holland National Parks'; 

3. een landschapsbiografie van het gebied (start 2018). 

 

 

Ad 1.  

Met de partners Droomfondsproject Haringvliet, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is in 2017 

een start gemaakt met een aantal projecten om de ambities uit het bidbook waar te maken. Er is 

een regietafel ('NLDeltafel') ingericht bestaande uit de voorzitters van de 6 netwerken die samen 

NLDelta vormen + de twee terreinbeheerders + de beide provincies. Directeur Nationaal Park Hoge 

Kempen en voorzitter Europarcs Ignace Schops heeft het voorzitterschap van de NLDeltafel op zich 

genomen.   

 

Voor 7 projecten werd subsidie aangevraagd en toegekend door EZ (samen € 300.000):  

1. inrichting governance structuur; 

2. communicatie en merkontwikkeling ; 

3. herstel zoet-zoutverbindingen (Natuurmonumenten i.s.m. Staatsbosbeheer); 

4. ontwikkeling meerdaagse arrangementen; 

5. prijsvraag om ideeën op te halen om NLDelta zichtbaar/beleefbaar/vindbaar te maken;  

6. bevorderen elektrisch varen (Staatsbosbeheer); 

7. waterverbindingen.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft een aanvullende subsidie van € 200.000 ex BTW ter beschikking 

gesteld voor verdere invulling van de governance, de marketing en de oprichting van een 

programmabureau. Sinds september is een projectsecretaris aangesteld voor twee dagen per week 

tot eind 2018. 

Alle projecten zijn in 2017 opgestart en moeten in 2018 tot resultaten leiden.  

 

Ad 2. 

Voor NLDelta is een merkontwikkelingstraject gestart dat onderdeel vormde van de prijs 'Mooiste 

natuurgebied van Nederland'. Bij dit traject waren naast directe NLDelta-partners ook ruim 

70 stakeholders uit het hele Biesbosch-Haringvliet gebied betrokken. Het resultaat is een 

merkprofiel en een digitale merkgids, die de basis vormen voor de verdere ontwikkeling en 

toepassing van het merk NLDelta. Dit heeft verder vorm gekregen in een beeldmerk, een website 

www.nldelta.nl en kaders voor het gebruik van het merk NLDelta. Verder werd in september een 

succesvolle excursie-dag georganiseerd voor NLDelta stakeholders. De zogenaamde NLDelta-on-

Tour leidde bijna 100 deelnemers per bus en boot door Biesbosch en Haringvliet. Diverse 

gebiedspartners en iconen deelden daarbij hun verhaal over hun betrokkenheid bij NLDelta.  

 

 
 

Governance 

Al enige jaren is het governance vraagstuk voor het Parkschap een belangrijk onderwerp. 

Terugtredende overheden, de financiële gevolgen van de afname van structurele 

basisfinancieringen, de wens om meer in de samenleving te staan en samenwerkingen op te 

zoeken, cofinanciering van nieuwe partners, zeggenschap en medeverantwoordelijkheden zijn 

http://www.nldelta.nl/
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daarin de meest voorkomende thema’s die alles met elkaar te maken hebben en tegelijk ieder op 

zich aandacht vragen. Tegelijkertijd bereidt het Parkschap zich voor op NLDelta als nieuw robuust 

Nationaal Park van Wereldklasse waarin de Biesbosch is opgenomen. Ook hierbij spelen 

indringende governance vraagstukken die inhoud moeten gaan krijgen.  

 

De directeur van het Parkschap is belast met het proces en de inhoud van deze ontwikkelingen en 

werkt hierbij samen met het bureau Over Morgen, dat zorg draagt voor koers, inbedding en 

implementaties bij de in de GR deelnemende partijen en gemeenteraden. Daarnaast is het 

Parkschap (bestuurlijk en ambtelijk) intensief betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van de 

Nationale Parken Nieuwe Stijl door deelname en samenwerkingen met het SNP, Bureau Nationale 

Parken en door intensieve communicatie, advisering en ondersteuning met en voor de Commissie 

Van Vollenhoven. Daarnaast onderhoudt het Parkschap veel contacten met stakeholders, 

coalitiepartners en belanghebbenden bij het NP de Biesbosch en bij NLDelta. 

 

Al met al is in 2017 het netwerk stevig uitgebreid en zijn er veel nieuwe relaties en verbindingen 

gelegd om zorg te dragen voor de nieuwe governance. Eind 2017 heeft een bespreeknotitie “Op 

weg naar een nieuwe governance” vorm gekregen, die begin 2018 in diverse geledingen besproken 

zal worden. Deze notitie beoogt versnelling te brengen in het proces. 
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 De partners 

 

Staatsbosbeheer 

Het natuurbeheer van de Biesbosch ligt voornamelijk in handen van de grootste eigenaar: 

Staatsbosbeheer. Maar ook Rijkswaterstaat, het Parkschap zelf en anderen eigenaren zijn actieve 

natuurbeheerders. 

De natuurbeheerders richten zich op het beheer van de natuur, de ecosystemen, 

leefgemeenschappen, de flora en fauna en op het beheer van recreatieve basisvoorzieningen en 

goed gastheerschap. 

 

Het Parkschap richt zich op samenhang in het Nationaal Park waarin natuur, cultuur, samenleving 

en economische activiteiten samenkomen in een robuust, veerkrachtig en flexibel systeem. Het 

Parkschap voert de regie, anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en zorgt voor inbedding van 

gebiedsontwikkelingen en maatschappelijke bewegingen en draagt zorg voor een goede balans. 

Daarbij ondersteunt het Parkschap de natuurbeheerders van de Biesbosch. 

 

De samenwerking met Staatsbosbeheer vindt zowel op managementniveau als in de uitvoering van 

activiteiten plaats. Staatsbosbeheer is vertegenwoordigd in de Bestuurscommissie en er zijn 

reguliere overlegmomenten tussen de gebiedsmanager Staatsbosbeheer en de directeur van het 

Parkschap. Eind 2017 is een nieuw overleg ingevoerd voor de medewerkers van Staatsbosbeheer 

samen met die van de Parkschap-organisatie om een betere afstemming en meer samenwerking 

van de activiteiten te bewerkstellingen. Doel is om gezamenlijk tot kwaliteitsverbetering te komen. 

 

Gebruikersraad 

Het Parkschap heeft een Gebruikersraad waaraan diverse groeperingen en gebruikers van de 

Biesbosch deelnemen en het Parkschap van raad voorziet bij haar activiteiten en het beleid. 

Met deze grote groep gebruikers is in 2017 één keer overlegd over Biesboschontwikkelingen. 

Hoofdonderwerpen waren NLDelta en governance.  

 

Coalities 

Het Parkschap heeft diverse coalitiepartners. Dit zijn partners waarmee thematisch wordt 

samengewerkt aan gemeenschappelijke en gedeelde ambities en doelen. Denk hierbij aan 

educatie, vrijwilligers, marketing, financiering, toegankelijkheid, enzovoort. Het Parkschap werkt 

samen met: 

 Biesbosch Museumeiland 

 Gastheren (ondernemers) 

 IVN 

 Biesbosch Streeknetwerk  

 Biesbosch Streekfonds  

 Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch 

 Waterdriehoek 

 

De samenwerkingen zijn in 2017 voortgezet en waar mogelijk versterkt en verbeterd. Het 

Parkschap is tevreden over de samenwerkingen en de bereikte resultaten. Er is veelal projectmatig 

gewerkt, waarbij diverse projecten tot realisatie zijn gekomen. 

 

 De Biesbosch verdient het 

Het programma 'De Biesbosch verdient het' zal na de aanloop in 2015/2016 in 2017 en verder een 

beoogde financiële opbrengst (inclusief besparingen) van € 264.000 dienen te genereren in relatie 

tot de begroting van het Parkschap. Met de realisatie vanuit de projecten: 

• concessies, 

• recreatievaart, 

• Beleef- en Geeffonds, 

• Biespas/parkeren, 

• Ondernemerschap in bezoekerscentrum,  
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• en de marketing impulsen,  

zal de unieke Biesbosch in stand blijven, zich ontwikkelen en van grote betekenis blijven met 

betrekking tot topnatuur, bezoek en beleving en het maatschappelijk klimaat in de regio.  

Het programma en de projecten worden met professionals uitgevoerd, in samenspraak met 

belanghebbenden. Wij geven zo volledig mogelijk inzicht in opbrengsten, kosten en bestedingen 

met betrekking tot de verdienmodellen en de argumentatie in de besluitvorming.  

 

Het project 'recreatievaart' richt zich op een geaccepteerd model voor de invoering van een 

natuurbijdrage door de recreatievaarders. Met betrekking tot de concessies gaat het om de 

(hogere) bijdrage vanuit belanghebbende ondernemers aan de instandhouding en kwaliteit  van 

‘hun’ Nationaal Park. 

De stimulering van het Beleef- en Geeffonds richt zich op het vergroten van de bijdrage die 

ondernemers via hun gasten werven ten behoeve van projecten voor voorzieningen in de 

Biesbosch.  

 

Welke voortgang is hierop in 2017 geboekt? 

 

Marketing van 'De Biesbosch verdient het' 

Bureau Nassau ontwikkelde in opdracht van Parkschap en Staatsbosbeheer een marketingplan met 

als doel het programma “De Biesbosch verdient het’ de noodzakelijke eenduidige communicatieve 

ondersteuning te geven. Voor de ontwikkeling van het marketingplan was een subsidie door de 

Provincie Zuid-Holland toegezegd. Het plan werd in het voorjaar opgeleverd. De voornaamste actie 

was het maken van één communicatieplatform van alle projecten van De Biesbosch verdient Het. 

Naast informatie over de voortgang van de projecten en transparantie over de financiële 

verantwoording, zou via dit platform worden opgeroepen om bij te dragen aan de Biesbosch, via 

één van deze projecten of via eigen initiatieven.   

Het verschil in voortgang van de diverse projecten maakte een gezamenlijk communicatieplatform 

echter niet mogelijk. Voortschrijdend inzicht in o.a. het project Biespas en Beleef en Geef de 

Biesbosch, leidde daarnaast tot alternatieve samenwerkingsvormen met partners, zoals het 

Streekfonds, die al via een eigen platform communiceren. Een apart overkoepelend 

communicatieplatform voor enkele projecten van 'De Biesbosch Verdient het' zou niet effectief zijn. 

De boodschappen en doelgroepen zijn te verschillend en daarom wordt op dit moment gekozen om 

via bestaande kanalen (Streekfonds, Biespas, NP De Biesbosch) te communiceren. Er zal in 2018 

een vervolgaanpak worden bepaald over de communicatie van 'De Biesbosch Verdient Het' in lijn 

met de besluiten over het vervolg van het totale programma.  

 

Recreatievaart/vaantjes:  

Met het doel om watersportverenigingen mede verantwoordelijk te maken voor de watersport 

voorzieningen voor de gebruikers van de Biesbosch en zich loyaal op te stellen bij het meebetalen 

aan de onderhoudskosten voor deze voorzieningen, is in 2017 een uitvoerige communicatie 

opgestart. Er hebben veel gesprekken met betrokken partijen plaatsgevonden. Het heeft nog niet 

geleid tot overeenstemming. Dit proces zal na evaluaties in 2018 een vervolg krijgen.  

 

Concessies:  

Binnen het 'De Biesbosch Verdient Het' programma is in 2017 gewerkt aan het realiseren van meer 

concessies met commerciële gebruikers en benutters van de Biesbosch. Er zijn veel gesprekken 

gevoerd, waaruit blijkt dat er meer behoefte is aan duidelijkheid over de te maken afspraken. 

Begin 2018 zal dit proces worden voortgezet. 
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Beleef- en Geeffonds:  

Het Beleef & Geef De Biesbosch Fonds, opgericht voor en door ondernemers, is in 2017 

ondergebracht bij het Biesbosch Streekfonds. Parkschap en Staatsbosbeheer kunnen net als andere 

partijen uitgewerkte projectvoorstellen indienen. Het Streekfonds beslist over toezegging van 

middelen. Met de opbrengst uit het fonds over 2016 konden zes bankjes langs populaire 

wandelroutes worden geplaatst en werden de strandjes in de Aakvlaai schoongemaakt.  

 

 

 

 

 

Biespas en Natuurbijdrage automobilisten  

Het project Natuurbijdrage Automobilisten is, zoals bekend, stilgelegd, nadat is gebleken dat er 

onvoldoende politiek bestuurlijk draagvlak is voor een vorm van betaald parkeren in de Biesbosch. 

De Biespas, die zijn oorsprong kent in dit project, is als zelfstandig donateursprogramma wel van 

start gegaan. De Biespas richtte zich in de oorspronkelijke opzet op zowel de frequent bezoekers, 

die met de Biespas voordeliger zouden kunnen parkeren, als op de sympathisanten van de 

Biesbosch die graag steun geven aan behoud van de voorzieningen. 

2017 blijkt een teleurstellend eerste jaar te zijn voor de Biespas als donateursprogramma. 

Ondanks de vele interessante 'voorrechten' die voor de pashouders werden ontwikkeld werd nog 

niet de helft van het aantal geprognotiseerde Biespassen verkocht. Het gevolg is dat het verwachte 

tekort in het eerste jaar hoger is dan verwacht. 

De verklaring voor het achterblijven van de verkopen bij de prognoses is niet goed te geven, 

omdat veel factoren van invloed zijn. Zo is de vraag of de aannames over de steunbereidheid juist 

zijn geweest. Het is partijen niet gelukt de Biespas te vermarkten.     

Ten aanzien van de Biespas is vooraf afgesproken dat er een evaluatie gedaan wordt die ertoe kan 

leiden dat het project na twee jaar wordt gestopt of voortgezet. Verder is met het ondersteunende 

bureau Dunck de afspraak gemaakt dat een korting op hun fee wordt toegepast indien de verkopen 

meer dan 20% zouden achterblijven op de prognose, hetgeen nu het geval is. Dunck vindt (de 

steun bij) de promotie aan de kant van de partners van het Parkschap onvoldoende voor het 

toepassen van een malus. Dit issue wordt meegenomen in de evaluatie, welke moet leiden tot een 

beter perspectief van de Biespas. 
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Ondernemend bezoekerscentrum 

In 2017 is een Europees aanbestedingstraject gestart dat tot doel had een private investeerder te 

vinden die bereid is om te investeren in het Biesboschcentrum Dordrecht en de directe omgeving, 

zodat er een actueel en toekomstbestendig bezoekerscentrum ontstaat dat functioneert met 

minder of geen overheidssteun. Het aanbestedingstraject heeft enkele geïnteresseerde 

investeerders opgeleverd, waarmee in het eerste kwartaal 2018 'onderhandelingsgesprekken' 

plaats zouden vinden op basis van een ingediend plan met financiële onderbouwing. Helaas 

voldeden beide partijen niet volledig aan de gestelde eisen en is het aanbestedingstraject gestaakt. 

Dit betekent dat wordt teruggegrepen op het initiële plan dat er voor de start van de aanbesteding 

lag. Met betrokkenheid van medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen zal aan dat plan 

worden verder gewerkt. Drie elementen staan daarin nog steeds centraal: 1. Het Biesboschcentrum 

moet een toegangspoort van 'wereldklasse' worden, 2. Het ondernemerschap zal een grote impuls 

krijgen en 3. De exploitatielast zal in balans moeten komen met de opbrengsten. 

 

 

Samenvattend 'De Biesbosch verdient het  

Op alle onderdelen van het programma De Biesbosch verdient het zijn de doelen niet behaald. Daar 

liggen diverse redenen aan ten grondslag. De medewerking van shareholders en het draagvlak bij 

stakeholders zijn onvoldoende gebleken of te hoog ingeschat en de verwachting dat binnen het 
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tijdsplan resultaten geboekt konden worden, blijkt niet haalbaar. Ondanks 

haalbaarheidsonderzoeken en risicoanalyses die bij aanvang van het programma zijn uitgevoerd 

hebben de programmaonderdelen van De Biesbosch verdient het toch niet de beoogde resultaten 

opgeleverd. Deze ervaringen hebben ertoe geleid om het gehele programma opnieuw te evalueren 

en structurele aanpassingen door te gaan voeren. Dit zal begin 2018 worden opgestart. 

 

Wat heeft het gekost? 

De uitgaven voor de uitwerking van de verdienmodellen wordt bekostigd door de provincies Noord-

Brabant en Zuid-Holland. De aanverwante kosten voor programmamanagement verdienmodellen 

(zie bestuursondersteuning) en de vermarkting van de verdienmodellen wordt voor 50% 

gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. De cofinanciering vindt plaats door het Parkschap 

(programmamanagement) of door het Parkschap en Staatsbosbeheer samen (marketing). In het 

overzicht hieronder is de financiële voortgang weergegeven. De 1e tranche is per 31-12-2017 

afgerond. De 2e tranche eindigt per 31-12-2018, voor het ondernemend bezoekerscentrum is 

langer uitstel verleend. In de tabel hieronder is de voortgang weergegeven:  

 

 

 

 

 

Wat heeft het opgebracht? 

Enkele verdienmodellen liepen al (Beleef en geef) of zijn geïmplementeerd (november 2016, 

Biespas). Van andere verdienmodellen was de verwachting dat deze reeds zouden leiden tot 

inkomsten. Hieronder is aangegeven welke opbrengsten werden begroot en wat werd gerealiseerd. 

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

PARKSCHAPSBELEID als onder NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN HOLLANDSE BIESBOSCH).  

 

 

 

1e tranche

Subsidiabele 

kosten

realisatie 

2015

realisatie 

2016

realisatie 

2017

Som 

realisatie

Onder-

uitputting

Herkomst subsidies

Programma management

150.000 41.369 50.306 32.297 123.972 26.028 50% subsidie PZH, cofinanciering Parkschap 

(p-budget)

Verdienmodel Concessies

121.000 21.781 24.201 4.250 50.232 70.768 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB, 15.000 

budget overgeheveld naar Recreatievaart

Verdienmodel Recreatievaart 

85.000 19.598 18.750 34.176 72.524 12.476 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB, 15.000 

extra budget van Concessies

Verdienmodel Beleef en Geeffonds

63.000 8.181 14.277 3.442 25.899 37.101 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB. 

419.000 90.929 107.533 74.165 272.627 146.373

2e tranche

Subsidiabele 

kosten

realisatie 

2015

realisatie 

2016

realisatie 

2017

Som 

realisatie

Nog te 

besteden

Herkomst subsidies

Marketing 'De Biesbosch verdient het'

95.000 0 4.112 5.780 9.892 85.108 50% subsidie PZH, cofin. Parkschap & cofin. 

Staatsbosbeheer (t/m 2017)

Verdienmodel Natuurbijdrage automobilisten

90.000 3.966 0 0 3.966 86.035 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB

Verdienmodel Biespas

45.000 28.931 18.500 0 47.431 -2.431 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB

Verdienmodel Ondernemend bezoekerscentrum

60.000 0 7.625 17.213 24.838 35.163 50% subsidie PZH, 50% subsidie PNB

290.000 32.896 30.237 22.993 86.126 203.874

Verdienmodel Begroot   

U

Begroot     

I

Saldo 

begroot

Werkelijk 

U

Werkelijk 

I

Saldo 

werkelijk

Concessies 0 10.000 10.000 0 0 0

Recreatievaart 0 35.000 35.000 0 0 0

Beleef en Geef 0 6.000 6.000 3.700 3.700 0

Natuurbijdrage automobilisten 90.413 176.439 86.026 0 0 0

Biespas 0 0 0 131.738 36.141 -95.597

Ondernemend Biesboschcentrum 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000

Bedrijfsvrienden 0 25.000 25.000 0 0 0

SOM 2017 90.413 272.439 182.026 135.438 59.841 -75.597
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Toelichting: 

Per saldo was € 182.000 aan netto inkomsten uit de verdienmodellen geraamd; in werkelijkheid 

heeft dit per saldo € 75.600 gekost. Het verschil bedraagt € 257.600 nadelig. Voor enkele 

verdienmodellen nog een aanvullende toelichting op de eerder beschreven situatie: 

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

en Geef voor reeds in de begroting geraamde uitgaven. De bijdrage vanuit Beleef en Geef 

is voor nieuwe c.q. extra investeringen ingezet;  

 Het project Natuurbijdrage automobilisten is in 2016 beëindigd. In de begroting 2017 werd 

nog rekening gehouden met doorgang van dit verdienmodel; 

 Hoewel het aanbestedingstraject zonder succes is beëindigd, heeft het Biesboschcentrum 

door online boeken de begrote extra inkomsten gerealiseerd (Rondvaart en Verhuur); 

 De inzet naar het bedrijfsleven is beperkt geweest en heeft nog niet geleid tot een 

daadwerkelijke bijdrage.  

 

 

 Parkschap Beleidsuitvoering  

 

De hierna opgesomde beleidsuitvoering inclusief enkele exploitaties is mede voortgevloeid vanuit 

de projecten uit de beleidsvisie ‘Ondergedompeld’ en het Interreg IVA 2 Zeeën-project STEP. In de 

Toekomstvisie Biesbosch 2021 staat op hoofdpunten de ontwikkeling beschreven naar beleefbare 

topnatuur in relatie tot natuurontwikkeling, bezoekers, duurzame recreatieve ontwikkeling. 

Onderstaande projecten zijn daarvan mede invulling. Het onderwerp Toezicht en handhaving staat 

los van genoemde beleidsvisie, en is een belangrijk onderwerp voor het Nationaal Park en haar 

partners. 

 

 Recreatiemonitor 

Sinds 2012 worden op verschillende invalswegen naar de Biesbosch tellingen verricht. Dit 

gebeurt met 3 telkasten die jaarlijks in het zomerseizoen op belangrijke invalswegen naar de 

Biesbosch worden geplaatst: Bandijk, Nathalsweg en Baanhoekweg. Zij registreren fiets-, auto- 

en vrachtverkeer apart. Analyse van deze gegevens kunnen trends en veranderingen in 

bezoekersgedrag over meerdere jaren laten zien, waarmee beleid hierop kan worden aangepast. 

In 2017 heeft geen analyse plaatsgevonden.   

 

 Marketing & Communicatie Biesbosch  

Er is een actieplan uitgevoerd om de online marketing en communicatie NP De Biesbosch te 

optimaliseren. Daartoe werd eerst een enquête gehouden onder de marketingpartners. De 

websites www.np-debiesbosch.nl en www.beleefdebiesbosch.nl zijn aangepast op basis van de 

resultaten van de enquête en in lijn met de doelstellingen in het marketingplan. Daarnaast is 

gestuurd op zichtbaarheid op toeristische platforms. Hierbij werd vooral gericht op fietsers en 

wandelaars en op kort verblijfstoeristen zoals in de marketingdoelstellingen stond. Om nog beter  

http://www.np-debiesbosch.nl/
http://www.beleefdebiesbosch.nl/
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te kunnen inspelen op de wensen van wandelaars en fietsers is door studenten van de NHTV een 

onderzoek naar deze doelgroepen gestart. De resultaten zullen in 2018 tot acties leiden.  

NP De Biesbosch was in 2017 voor de tweede maal één van de iconen in de BrabantNacht van 

Visit Brabant. Voor dit evenement met bijbehorende internationale promotiecampagne 

organiseerden Biesbosch MuseumEiland, Parkschap, Streeknetwerk en Staatsbosbeheer 

gezamenlijk een avond- en nachtprogramma.  

Er is sinds 2016 een marketingteam Biesbosch. Hierin nemen Biesbosch Streeknetwerk, 

Biesboschlinie, Staatsbosbeheer en Parkschap deel. Parkschap is trekker. 

In samenwerking met NBTC en Dordrecht Marketing zijn diverse keren buitenlandse journalisten 

ontvangen. Dit heeft geleid tot online en offline artikelen in met name Vlaanderen en het 

westelijke deel van Duitsland, Scandinavië en Engeland  

In 2017 is één gezamenlijke folder ontwikkeld en verspreid over de educatieve programma's in 

NP De Biesbosch. Deze kwam tot stand door samenwerking tussen Parkschap, Staatsbosbeheer, 

Biesbosch MuseumEiland en IVN. 

 

 Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme 

In 2012 kreeg de Biesbosch het Handvest voor Duurzaam toerisme. Hiervoor werd een 

Strategie- en actieplan voor 5 jaar opgesteld. In verband met de discussie rond Nationale Parken 

van Wereldklasse werd in 2016 is uitstel gevraagd voor het aanvragen van een verlenging van 

het Handvest. Gezien de ontwikkelingen rond Nationale Parken van Wereldklasse zou een 

dergelijke status niet meer moeten worden aangevraagd door de Biesbosch, maar door NLDelta. 

Daarvoor moet echter eerst duidelijkheid zijn over de nieuwe criteria voor nationale parken.  

 

 Gastheren 

Het netwerk van recreatieondernemers, de Biesbosch gastheren, bestond in 2017 uit 

69 ondernemers. Elke bedrijf heeft een individuele overeenkomst met het Parkschap. De cursus 

Gastheerschap die voor het 7e achtereenvolgende jaar werd georganiseerd leverde vijf nieuwe 

bedrijven op. Zes bedrijven zegden hun overeenkomst op, de meesten vanwege beëindiging van 

het bedrijf. In april werd een vaartocht georganiseerd met een boswachter, waarbij nieuwe en  

 bestaande gastheren met elkaar konden kennismaken en bijgepraat werden over ontwikkelingen 

in het gebied. Uit een peiling onder de gastheren naar hun wensen en behoeften kwam naar 

voren dat het gastherennetwerk gewaardeerd wordt om op de hoogte te blijven van actuele 

zaken en om de contacten met andere gastheren.  

 

 Grienduil 

De Grienduil vaart tussen april en oktober in de weekenden tussen de Ottersluis en het 

Biesboschcentrum. De verbinding wordt geleidelijk bekender bij het (fietsend) publiek. Knelpunt 

in 2017 was nog wel dat de toegang tot de steiger bij de Ottersluis lastig vindbaar was. Er was 

een verwijzingsbord geplaatst, maar dat is al na enkele dagen weggenomen. Er zullen nieuwe 

wegwijzerborden worden geplaatst. Het is evident dat een verbindingspont voor maximaal 12 te 

allen tijde een exploitatietekort zal houden, ook als vrijwillige schippers de verbinding verzorgen.  

 

 Coördinatie toezicht en handhaving  

In 2017 is er eveneens als vorige jaren gewerkt aan de doelstellingen uit de in 2015 

geformaliseerde Nota Handhavingsbeleid Nationaal Park De Biesbosch: 

- periodiek vaststellen van prioriteiten; 

- regelen van een goede bevoegdheidstoedeling (Biesbosch BOA); 

- regelen van voldoende inzet in de piekperioden; 

- regelen van heldere samenwerkingsovereenkomsten/convenanten; 

- regelen van adequate voorlichting en communicatie; 

- zichtbaar maken van resultaten. 

Eind 2017 hebben de burgemeesters van 4 gemeentes welke verantwoordelijk zijn voor de 

openbare orde in het Nationaal Park hun financiële toezegging geformaliseerd om 

Staatsbosbeheer een coördinator handhaving en toezicht aan te laten trekken. Genoemde 
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coördinator zal zich in 2018 voor 20 uur wijden aan bovengenoemde activiteiten, welke door 

een eenduidige en minder versnipperde manier van werken een kwaliteitsimpuls zullen moeten 

ondergaan.     
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Wat heeft het gekost? 

 

 

Toelichting 

Het saldo van baten en lasten is (-) € 56.200 nadelig, het resultaat (-)€ 105.100 nadelig. Het 

verschil betreft het storten van de middelen St. Beheer NP in de reserve conform besluit. De lasten 

van de projecten onder Parkschapsbeleid worden veelal gecompenseerd door (subsidie)baten, op 

de exploitaties resteert een beperkt tekort; het tekort heeft echter hoofdzakelijk betrekking op de 

Biespas. 

 

Subsidieprojecten – saldo baten en lasten ad. € 44.000 voordelig door resterende 

middelen St. Beheer NP, resultaat ad. € 4.500 nadelig. 

 Ondergedompeld – de geraamde baten en lasten voor de monitor ad. € 2.000 zijn niet 

gerealiseerd; wel zijn de resterende middelen van de St. Beheer NP ad. € 48.900 als baat 

geboekt. 

 Verdienmodellen – aan de uitwerking van verdienmodellen is € 40.700 minder 

uitgegeven dan begroot; de baten zijn bijna evenredig lager met € 42.300. Het verschil 

betreft de eigen bijdrage van het Parkschap op marketing verdienmodellen (door 

onderbesteding van het promotiebudget). 

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

NLDelta in de prijsvraag 'Mooiste natuurgebied van Nederland' van Nationale Parken van 

Wereldklasse is ontvangen. Parkschap NP De Biesbosch fungeert hierbij als penvoerder 

voor de 4 betrokken partijen: Parkschap NP De Biesbosch, Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en Droomfondsproject Haringvliet. Het nog niet bestede prijzengeld 

staat op een tussenrekening. Het Parkschap levert de projectleider voor de deelprojecten 

governance, communicatie en merkontwikkeling, arrangementen, prijsvraag en 

verbindingen over water. Voor een deel van de inzet ten behoeve van deze projecten is op 

14 december 2017 subsidie door de provincie Zuid-Holland verleend, met een omvang van 

€ 200.000. Een ander deel van de personele inzet wordt door de partners zelf geleverd, 

zonder dat hier subsidie tegenover staat. In 2017 was sprake van € 85.800 aan uitgaven 

waartegenover subsidie staat; er is € 82.900 aan prijzengeld en/of provinciale subsidie 

Parkschapsbeleid Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Subsidie Ondergedompeld 18.209 2.000 0

Subsidie Uitwerking verdienmodellen 87.465 105.600 64.861

Subsidie NL Delta (2016: opblaasbare Bever) 36.846 0 85.784

Ecolodge, oplaadpunten en Grienduil 33.667 41.539 36.468

Gastheerschap 19.661 7.500 18.398

Streeknetwerk en/of Beleef & Geef 54 0 7.044

Donateursprogramma Biespas 16.757 0 131.738

Coördinator veiligheid en handhaving 6.750 17.319 -10.044

219.408 173.958 334.249 -160.300

Baten

Subsidie Ondergedompeld 32.540 2.000 48.882

Subsidie Uitwerking verdienmodellen 86.350 105.600 63.279

Subsidie NL Delta (2016: opblaasbare Bever) 68.157 0 82.926

Ecolodge, oplaadpunten en Grienduil 15.760 31.894 18.544

Gastheerschap 14.384 7.500 15.363

Streeknetwerk en/of Beleef & Geef 0 0 8.674

Donateursprogramma Biespas 8.374 0 36.141

Bedrijfsvrienden 0 20.000 0

Coördinator veiligheid en handhaving 16.270 17.319 14.617

241.833 184.313 288.426 104.100

Totaal saldo der baten en lasten -22.426 -10.355 45.823 -56.200

Mutaties reserve 34.500 0 48.882

Geraamd en gerealiseerd resultaat 12.074 -10.355 94.705 -105.100
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geboekt. Het verschil wordt grotendeels verklaard door een niet begrote bijdrage aan de 

oprichting van de Dutch Delta Cruiseport.   

De middelen van de St. Beheer NP zijn conform bestuursbesluit in de algemene reserve geboekt 

(€ 48.900 nadelig).  

 

Exploitaties ad. (-)€ 11.300 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 lager, met per saldo een nadeel van ca. € 8.300.  

 Het gastheerschap loopt goed, de extra kosten worden grotendeels gecompenseerd door 

de extra bijdragen. De inzet is echter hoger dan geraamd, per saldo € 3.000 nadelig.  

 

Nieuwe verdienmodellen en overig ad. (-) € 89.200 nadelig 

 Streekfonds / Beleef en Geef - Vanuit een bijdrage vanuit het Streekfonds worden 

informatiepanelen geplaatst. 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 out of 

pocket uitgaven ad. € 7.100 en inkomsten van € 8.700; het verschil betreft de inzet van 

het Parkschap.  

 De kosten voor de Biespas hebben betrekking op de database (kapitaallasten), beheerfee, 

extra kosten voor extra acties en inzet van het Parkschap. Staatsbosbeheer heeft eenmalig 

€ 35.000 bijgedragen aan het tekort. De opbrengsten van de verkochte Biespassen zijn 

ondergebracht bij het Streekfonds; deze zullen in 2018 naar verwachting worden 

aangewend voor diverse projecten. De lasten zijn € 131.700 (nadelig) en de baten 

€ 36.100 (voordelig); een negatief saldo van € 95.600. 

 Voor bijdragen vanuit het bedrijfsleven (Bedrijfsvrienden) was € 20.000 begroot, maar 

niet gerealiseerd (nadelig).  

 Coördinatie toezicht en handhaving - binnen Parkschapsbeleid - € 24.700 voordelig. De 

legesinkomsten voor 2017 zijn als gevolg van het invoeren van de legesverordening lager 

dan begroot voor 2017 (zowel voor de Brabantse- als de Hollandse Biesbosch; de laatste is 

binnen het programma NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN HOLLANDSE BIESBOSCH is 

begroot). Deze verlaging is gecompenseerd door lagere uitgaven voor coördinatie toezicht 

en handhaving in 2017. 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. 

 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.  

 Gebiedsontwikkelingen en voorzieningen 

Het Parkschap (gezamenlijk met Staatsbosbeheer) draagt bij aan deze ontwikkelingen door 

gevraagde en ongevraagd te adviseren en daar waar mogelijk de ontwikkeling positief te 

beïnvloeden (consistentie met het gevoerde NP-beleid). Dit gebeurt met beleids- en 

beheercapaciteit (zie onder bestuursondersteuning). De volgende ontwikkelingen en voorzieningen 

zijn actueel: 
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 Wandel- en fietsverbindingen 

Met de ingebruikname van het elektrische fietspontje Lage Zwaluwe – Jacominaplaat 

(opdrachtgever Gemeente Drimmelen) is een van de laatste schakels voor een fietsrondje 

Biesbosch verwezenlijkt. Mede door de nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden die de Noordwaard 

biedt en de twee broedende visarenden maakten het eerste seizoen meer dan 10.000 mensen 

de oversteek.  

In de Noordwaard werden door de Gemeente Werkendam twee informatiepanelen geplaatst in 

de nieuwe Biesbosch huisstijl. De informatie op de borden kwam tot stand met medewerking van 

een groot aantal stakeholders. Voor dergelijke panelen in recreatiegebied De Hollandse 

Biesbosch en in de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn in 2017 eveneens bijeenkomsten met 

stakeholders geweest. Deze borden zijn in 2018 gereed.  

 

 

 Nieuwe Dordtse Biesbosch 

De gemeente Dordrecht, welke heeft zorggedragen voor het ontwerp, aanleg en beheer- en 

onderhoudsplannen voor de verschillende deelgebieden van de nieuwe Dordtse Biesbosch heeft  

afspraken gemaakt met Nationaal Park de Biesbosch, Staatsbosbeheer en het Waterschap 

Hollandse Delta over het eigendom en het beheer en onderhoud van de deelgebieden van de 

Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

De gefaseerde overdracht met de daarbij behorende onderhoudsbudgetten start in 2018. 

 

 Biesbosch MuseumEiland 

Het Biesbosch MuseumEiland is hét visitekaartje van het Nationaal Park. Nu de Noordwaard 

gereed is heeft het museum ook als bezoekerscentrum een belangrijke functie gekregen. Het 

aantal niet betalende bezoekers is een veelvoud van het aantal betalende bezoekers. Voor de 

ontvangst van diverse gasten van het Parkschap is regelmatig gebruik gemaakt van het 

Biesbosch MuseumEiland. Dat het Parkschap een kantoorruimte met overlegtafel heeft in het 

gebouw is een bijkomend voordeel. Overigens wordt van deze ruimte minder gebruik gemaakt 

dan voorzien, omdat de reisafstand in combinatie met overleggen op andere locaties een 

drempel opwerpt voor zowel medewerkers als externen.  
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Het Parkschap is met de stichting in gesprek om de levendigheid, ontmoetingen en presentaties 

naast de museale presentatie op niveau te houden. 

 

 Natura 2000 

Het beheerplan Biesbosch is in oktober vastgesteld door gedeputeerde staten in Brabant. Het ligt 

nu voor instemming bij andere bevoegde gezagen zoals provincie Zuid-Holland en de ministeries 

van LNV en I&M. Na instemming volgt publicatie en treedt het in werking. Er wordt gekoerst op 

januari 2018. Het handhavingsplan zal hierop afgestemd worden. 

 

 Polder Stededijk  

In 2017 heeft Rijkswaterstaat de gesaneerde 'Stort van Troost' en de omliggende polder 

Stededijk overgedragen aan het Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. Het Parkschap voert 

hier in opdracht van het Grondbedrijf onderhoudswerkzaamheden uit om het gebied enigszins 

toegankelijk te maken voor wandelaars. Voor een definitieve invulling van het gebied is de 

gemeente Dordrecht als grondeigenaar in nauw overleg met het Parkschap. 

 

 Merwedeheuvel  

Om de geplande gefaseerde ingebruikname als recreatieterrein vanaf januari 2023 mogelijk te 

maken zijn de werkzaamheden uit het goedgekeurde inrichtingsplan op plekken waar het 

gestorte materiaal voldoende is ingeklinkt in 2017 opgestart. Het Parkschap als toekomstig 

beheerder van het gebied wordt hierbij intensief betrokken. 

 

 

 

 Bestuursondersteuning GR 

 

Voor 2017 zullen de Gemeenschappelijke regeling en de Bestuurscommissie de reguliere 

ondersteuning voor 5 vergaderingen per jaar, alsmede de reguliere processen rond de planning & 

control cyclus verzorgen. De bestuurscommissie van het Parkschap heeft aangegeven een 

werkbestuur te willen zijn, ook in 2017 vroeg dat een adequate voorbereiding en ondersteuning. 

 

Een groot deel van de inzet van het personeel onder bestuursondersteuning heeft echter 

betrekking op de ontwikkeling van het nationaal park (Parkschapsbeleid) en de nationale en 

regionale gebiedsontwikkelingen en projecten. Ook het programmamanagement verdienmodellen is 

onderdeel van de bestuursondersteuning 

De uitwerking hiervan staat in de hoofdstukken 1 t/m 5. Daarnaast neemt het Parkschap actief 

deel in het landelijk samenwerkingsverband van Nationale Parken in de personen van de voorzitter 

en de directeur.  
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Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Toelichting: 

Saldo baten en lasten € 1.400 voordelig en resultaat (-)€ 29.400 nadelig 

 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. Dit verklaart het voordeel op personeel en het nadeel op de baten (1) 

nagenoeg geheel.  

 De hogere lasten voor personeel ad. € 4.100 kunnen worden verklaard door een lagere 

inzet van de programmamanager verdienmodellen dan begroot en extra inzet voor NL 

Delta. De bijdragen voor personeel zijn lager dan begroot vanwege een lagere subsidie (-) 

€ 13.900 voor programmamanagement verdienmodellen vanwege de lagere inzet.  

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

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

maar werden niet geheel uitgegeven. Het betreft onder andere een bijdrage voor de 

planuitwerking in de periode 2016-2019 (meerjarenprogramma Waterdriehoek 2016-

2019). De beperkte uitgaven voor de Waterdriehoek resulteren in een voordeel van 

€ 30.833. Als gevolg hiervan is ook minder onttrokken aan de reserve (zie mutaties 

reserves). Op het niveau van de totale Parkschapsbegroting is deze onderuitputting dus 

budgetneutraal. Voorgaande betekent echter dat de overige algemene kosten hoger zijn 

dan begroot (in totaal € 28.700), zie hierna. 

 De hogere bijdragen van de deelnemers (baten (2)) ad. € 3.700 zijn gerelateerd aan de 

uitgaven voor het onderzoek naar een nieuwe governance door Over Morgen. Dit verklaart 

ook het feit dat het voordeel op de lasten geen € 50.000 bedraagt (zie voorgaande 

bolletje).  

 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 (€ 10.000 hogere baten (1)). Daarnaast is sprake 

van ca. € 4.500 aan servicekosten voor dit kantoor, hogere accountantskosten onder 

andere wegens meerwerk voor de controle van 2016 van in totaal ad. € 4.400, de laatste 

uitgave van € 3.500 voor het Waterdriehoek-project Ontsluiting in de Biesbosch (extern 

gefinancierd ad. € 3.500, extra baat (1)) en extra overige kosten van € 2.500. 

Bestuursondersteuning Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Personeel 295.212 281.240 285.292

Personeel Staatsbosbeheer 0 50.000 0

Algemene kosten 111.404 72.635 70.480

Algemene kosten - uitwerking verdienmodellen 0 0 0

406.616 403.875 355.771 48.100

Baten (1)

Bijdragen inzake personeel 50.769 55.616 41.765

Staatsbosbeheer 0 50.000 0

Bijdragen algemene kosten 52.263 0 13.501

Subsidie - uitwerking verdienmodellen 0 0 0

103.031 105.616 55.265 -50.400

Baten (2) bijdragen deelnemers in nadelig saldo

Provincie Zuid Holland 62.912 62.912 63.833

Gemeente Dordrecht 76.077 76.014 77.128

Gemeente Sliedrecht 15.722 15.828 16.059

Provincie Noord Brabant 62.912 62.912 63.833

Gemeente Drimmelen 17.095 17.072 17.322

Gemeente Werkendam 16.931 16.911 17.159

251.649 251.649 255.334 3.700

Totaal saldo der baten en lasten 51.935 46.610 45.173 1.400

Mutatie algemene reserve 0 -40.000 -9.167

Geraamd en gerealiseerd resultaat 51.935 6.610 36.006 -29.400



 

 Jaarrekening Parkschap NP De Biesbosch 2017      25 

 

N.B.  

 De begrote baten en lasten verdienmodellen staan onder bestuursondersteuning, de werkelijke 

uitgaven en (subsidie)baten staan onder uitvoering Parkschapsbeleid (hfst.3)  

 

 Natuur- en recreatiegebied de Hollandse Biesbosch 

 

Wat willen we bereiken? 

Naast het beheer en onderhoud van en toezicht en handhaving in het natuur- en recreatiegebied 

de Hollandse Biesbosch bevat dit programma de exploitatie van het Biesboschcentrum Dordrecht.  

 

Wat hebben we gedaan? 

Beheer en onderhoud natuur- en recreatiegebied de Hollandse Biesbosch 

 

Voorziening dag- en verblijfsrecreatie 

Voor een hoge waardering van bezoekers aan het gebied is het van belang dat de 

basisvoorzieningen op orde zijn.  

Bij de zwemplas is een speelobject weggehaald omdat het niet meer aan de 

veiligheidsvoorschriften voldeed. Er is een ontwerp voor een vervangend object gemaakt. Er wordt 

gezocht naar aanvullende externe financiering om het in 2018 te kunnen plaatsen.  

Met externe partijen wordt de optie verkend of een belevingsattractie passend bij de Biesbosch kan 

worden ontwikkeld. Deze verkenning wordt in 2018 gecontinueerd.  

 

Jaarlijks regulier onderhoud 

Ook in 2017 zijn de werkzaamheden welke vastgelegd zijn in een onderhoudsbestek en nodig zijn 

om het natuur- en recreatiegebied de Hollandse Biesbosch "heel, schoon en veilig" aan haar  

gebruikers te kunnen aanbieden, uitgevoerd door DWGroen-Drechtwerk. Niet in te plannen 

werkzaamheden welke daardoor niet in een bestek kunnen worden opgenomen, maar wel nodig 

zijn om het gebied "heel, schoon en veilig" te kunnen aanbieden, worden in regie (specifieke 

opdracht tot meerwerk op het bestek) uitgevoerd. De contractperiode van bovengenoemd 

onderhoudsbestek eindigt op 31 december 2017. 

Om ook in 2018 e.v. in het kader van social return on investment gebruik te kunnen blijven maken 

van inzet van mensen met een beperking uit de regio, heeft het Dagelijks Bestuur op 7 april 2017 

de verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch vastgesteld. Invulling van 

de vastgestelde verordening heeft op 21 december 2017 geleid tot een marktconforme inschrijving 

van DWGroen tot uitvoering van Raamovereenkomst Biesbosch 2018 e.v. voor een bedrag van 

ruim € 1.1 miljoen (exclusief BTW). De werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst vangen 

aan op 1 januari 2018 en de  beëindiging is uiterlijk op 31 december 2020 (3 jaar) met een 

optionele verlenging van maximaal 1 jaar. 
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Opvallend dit jaar waren; 

 Ondanks de vorige jaren genomen maatregelen welke toen wel resulteerden in het 

terugdringen van blauwalg (verbeteren waterdoorstroming, uitbaggeren zwemplas en aanpak 

ganzenoverlast) is er in 2017 twee maal een overschrijding gemeten van de blauwalgen-

fluorwaarde. Op de door het waterschap in afspraak met de provincie Zuid-Holland gemaakte 

melding van aanwezigheid van blauwalgen wordt door het Parkschap direct actie ondernomen. 

Op en rond de zwemplas wordt dan op verschillende manieren kenbaar gemaakt dat de 

kwaliteit van het zwemwater een waarschuwing behoeft. Een algeheel verbod tot zwemmen is 

in 2017 niet afgekondigd; 

 Met behulp van Handhaving Drechtsteden is er op projectmatige basis getracht de hoeveelheid 

zwerfvuil door dumping van bouw- en sloopafval en restafval van wietplantages in te dammen. 

Door hun aanwezigheid van projectmatig 200 uur - boven op de ingekochte reguliere 

handhavingsuren – mag er voorzichtig geconstateerd worden dat er een kentering is ontstaan 

in de jaarlijkse toename van de hoeveelheid gedumpt vuil. Recreanten die hun geproduceerde 

afval niet meenemen of opruimen worden hierop aangesproken door BOA's. Op verschillende 

momenten in 2017 heeft het Parkschap met behulp van de media aandacht gevraagd voor 

bovenstaand niet te tolereren gedrag; 

 Na afloop van de  tiende editie van het Keltfest heeft de organisator besloten om het 

evenement te verhuizen naar een andere locatie. Wanneer het niet lukt een vervangend 

evenement aan ons te binden, is hiermee het laatste grote evenement en dito inkomsten voor 

het gebied verloren gegaan; 

 Meldingen van gebreken en ongemakken in natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 

zoals bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom 

worden slagvaardig afgehandeld. Doordat veel bezoekers het gebied beschouwen als de 

achtertuin van de gemeente Dordrecht komen veel meldingen via het digitale loket (Wijklijn) 

van de gemeente Dordrecht binnen, ter afhandeling bij het Parkschap. 

 

Onderhoudsfondsen 

Daarnaast zijn er diverse onderhoudsfondsen welke jaarlijks worden geactualiseerd. Voor de 

periode 2017-2026 is daarin het groot onderhoud omschreven en afgeprijsd. 

 Onderhoudsfonds water & oevers: de belangrijkste activiteiten waren het afronden van de in 

2016 opgestarte werkzaamheden 

o afrondende renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan steigers; 

o het voltooien van in 2016 opgestarte revisie en vervanging van de gemalen nabij golfbaan, 

Sterrenwacht, Sionsluis en Helsluis; 

o afronden baggerwerkzaamheden en verwerken van uitgerijpte bagger welke in de 

voorgaande jaren is vrij gekomen. Herinrichting van verschillende baggerdepots; 

 Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen: budget is - aan de hand van de resultaten van de 

wettelijke jaarlijkse keuringen van speelwerktuigen - besteed aan vervanging en renovatie van 

over het gehele gebied verspreide speelwerktuigen. De in 2016 opgestarte vervanging van 

terreinmeubilair wat de toets - "heel, schoon en veilig" niet meer kon doorstaan - is eveneens 

afgerond. 

 Onderhoudsfonds infrastructuur: afronding van in 2016 opgestarte onderhoudsactiviteiten aan 

parkeerplaatsen, wandel- en fietspaden. Ten laatste van het onderhoudsfonds 2017 hebben er 

renovatiewerkzaamheden aan straatverlichting, bewegwijzering en klinkerbestrating 

plaatsgevonden; 

 Onderhoudsfonds groen (gras & beplanting): afronding van de in 2016 nog niet opgeleverde 

drainage van het manifestatieterrein. Ten laatste van 2017 is er planmatig snoeihout om en 

rond het manifestatieterrein geruimd en heeft de toplaag een renovatie ondergaan; 

 Onderhoudsfonds gebouwen: voornamelijk het opstarten of afronden van doorgeschoven 

renovatiewerkzaamheden uit 2016: 

o Biesboschcentrum, vervangen dakbeschot; 
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o Dienstwoning Hel- en Zuilespolder, vervangen schuifpui; 

o werkplaats, vervangen keuken en kozijnen; 

o dienstwoning/kanoloods, groot onderhoud bestrating kanoloods + omheining dienstwoning; 

Ten laste van 2017 hebben er naast het vervangen van de screens van het 

Biesboschcentrum planmatige schilderwerkzaamheden aan diverse opstallen van het 

Parkschap plaatsgevonden. De voor 2017 geplande werkzaamheden aan de schuur en de 

woning van de Zuileshoeve worden door het ontbreken van een bestemming voor deze 

opstal doorgeschoven. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Toelichting 

Lasten ad. € 79.300 voordelig 

 Voor een bedrag € 9.500 is er een "Quickscan Waterveiligheid" uitgevoerd. Hiervoor was 

€40.000 begroot; per saldo een voordeel van € 30.500. 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 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.  

 De kapitaallasten zijn € 29.300 lager dan begroot; dit wordt veroorzaakt door een 

rentevoordeel en vanwege het feit dat kapitaallasten geraamd waren voor een krediet voor 

de fietspaden. Dit krediet is niet volledig uitgeput in afwachting van bouwwerkzaamheden 

aan de Zuileshoeve. 

 Er is een voordeel op personele kosten voor beheer van € 15.900, grotendeels te relateren 

aan de inzet van de beheerder voor uren voor coördinatie toezicht en handhaving; In 2018 

is sprake van een door Staatsbosbeheer aan te stellen coördinator en zijn beheeruren nodig 

voor De Nieuwe Dordtse Biesbosch.  

 Het resterende voordeel ad. € 3.600 is te relateren aan lagere energiekosten op pompen en 

gemalen.  

Beheer natuur- en recreatiegebieden - inkomsten - € 73.900 (nadelig) 

 De aanvragen voor evenemententerreinen zijn teruggelopen. Dit verklaart de nadelige 

inkomsten van ca. € 3.000 op Groen. 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.  

RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Groen 482.239 494.581 489.893

Infrastructuur 106.907 131.517 106.973

Recreatieve voorzieningen 33.513 34.896 32.136

Water en Oevers 132.755 178.950 146.036

Administratie / Beheer 122.364 141.610 127.214

877.778 981.555 902.251 79.300

Baten

Groen 24.682 28.421 25.458

Infrastructuur 3.338 4.282 4.478

Recreatieve voorzieningen 0 6.000 0

Water en Oevers 4.735 39.735 4.979

Administratie / Beheer 34.131 39.000 8.600

66.886 117.439 43.515 -73.900

Totaal saldo der baten en lasten 810.892 864.116 858.737 5.400

Mutaties reserve 0 -40.000 -9.521

Geraamd en gerealiseerd resultaat 810.892 824.116 849.216 -25.100
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 Voor 2017 werd rekening gehouden met het kunnen financieren van recreatieve 

voorzieningen met € 6.000 aan bijdragen vanuit het ondernemersfonds Beleef en Geef; dit 

is niet gelukt. Het fonds heeft bijgedragen aan zaken die niet waren begroot.  

 Voor water en oevers werd rekening gehouden met € 35.000 bijdrage vanuit de 

recreatievaart (verdienmodel). Dit verdienmodel is nog niet geïmplementeerd; hetgeen het 

nadeel verklaard. 

 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 

€ 30.400. 

Mutatie reserves voor beheer natuur- en recreatiegebieden (€ 30.500 nadelig) 

 Vanwege minder uitgaven voor het onderzoek naar waterkeringen op grond van de 

resultaatsbestemming 2015 wordt in totaal € 30.500 minder onttrokken uit de algemene 

reserve (nadelig voor de exploitatie). 

Bovenstaande resulteert in een nadelig saldo (na mutatie reserves) van € 25.100. 

 

 Toezicht en handhaving in natuur- en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch 

De handhavende aandacht heeft zich óók in 2017 toegespitst op het 'heel, schoon en veilig' 

aanbieden van het gebied aan onze gebruikers.  

 

Het handhaven wordt bijna volledig uitgevoerd door BOA’s, die óf in dienst zijn, óf zzp'er óf 

worden afgenomen van Toezicht Drechtsteden. Er is nog één parkwacht zonder BOA-

bevoegdheid werkzaam voor enkele uren per week. Vanuit Staatsbosbeheer en het Parkschap 

blijft er aandacht om de Biesbosch BOA status te geven c.q. in te (kunnen) zetten in het gehele 

rechtsgebied van het Parkschap. Waar mogelijk worden er gezamenlijke roosters gemaakt, 

waarbij ook getracht wordt inzet in de avonduren te garanderen. Uitgangspunt is dat een BOA zo 

min mogelijk alleen op pad gaat, maar er in koppels wordt gepatrouilleerd. De verwachting is dat 

dit na het aantrekken van een coördinator in 2018 volledig gestalte krijgt. In 2017 is de 

financiering van de coördinatorfunctie rond gekomen, waardoor het geformuleerde risico kan 

komen te vervallen.   

 

Met de betrokken burgemeesters is overleg gevoerd over de prioriteiten en thema's (o.a. inzet 

drones), ook is er een planning en een resultatenoverzicht ter hand is gesteld. 

 

De samenwerking op de werkvloer met de andere gebiedspartners (Regiopolitie, Toezicht 

Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat en 

Staatsbosbeheer) wordt als constructief ervaren. In 2017 zijn over het gehele rechtsgebied drie 

gezamenlijke handhavingsdagen georganiseerd. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

 

Toelichting 

Het saldo van baten en lasten is (-) € 82.500 nadelig door het verdienmodel 

TOEZICHT EN HANDHAVING Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Toezicht en handhaving 96.248 128.842 117.149

Heffing natuurbijdrage automobilisten 0 90.413 0

96.248 219.255 117.149 102.100

Baten

Toezicht en handhaving 11.987 13.118 4.975

Natuurbijdrage automobilisten 0 176.438 0

11.987 189.556 4.975 -184.600

Totaal saldo der baten en lasten 84.261 29.699 112.174 -82.500
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 De lasten voor toezicht en handhaving zijn € 11.700 lager dan begroot (voordelig) door een 

beperkt lagere inzet van BOA's ad. € 5.100 en € 6.600 overige kostenposten, waaronder 

lagere onderhoudskosten voor het nog nieuwe vaartuig Castor. Hiertegenover staan 

structureel minder legesinkomsten (-€ 8.200, nadelig) als gevolg van het invoeren van de 

legesverordening, per saldo een klein voordeel van € 3.500. De begroting 2018 is 

aangepast op de lagere legesinkomsten. 

 Het verdienmodel natuurbijdrage automobilisten is niet geïmplementeerd; dit betekent dat 

er geen lasten zijn geweest (€ 90.400 voordelig) en geen inkomsten (-€ 176.400 nadelig); 

per saldo een nadeel van (-) € 86.000. 

 

 Biesboschcentrum Dordrecht  

Het bezoekerscentrum kijkt terug op een financieel goed jaar. De verhuur en rondvaart laten 

een zeer gunstig resultaat zien. Dit jaar speelden de weersomstandigheden een minder 

belangrijke rol bij het goede resultaat. Een belangrijke factor in de vergroting van de omzet 

speelde het online boeken dat in 2017 operationeel werd. Online boeken heeft als resultaat dat 

mensen moeite moeten doen om te annuleren en de no-show werd dus aanzienlijk lager. Online 

boeken heeft er in de verhuur voor gezorgd dat wachtrijen oplosten en de uitgifte van materiaal 

soepeler verliep.  

Kijkend naar het resultaat over 2017 dan lijkt op dit moment de personele inzet in balans met de 

te verrichten werkzaamheden. 

Naast een financiële verantwoording kijken we positief terug op een aantal andere onderwerpen:  

 

- PR en marketing 

Het nieuwe ondernemende bezoekerscentrum heeft nog geen vorm gekregen in 2017 en 

daarom is ook de PR hieromtrent en de samenwerking in activiteitenaanbod met ondernemers 

nog niet opgepakt. De activiteitenbrochure van Biesboschcentrum Dordrecht is opnieuw vorm 

gegeven. De informatie in brochure is veel compacter en de brochure daarmee dunner. Er 

wordt nu een duidelijker verbinding gemaakt met de online marketing, die te allen tijde op 

actualiteit is aan te passen.   

Naast een eigen website heeft Biesboschcentrum Dordrecht ook een eigen facebookpagina 

gekregen. Dit biedt mogelijkheden om de activiteiten van het centrum en in de Hollandse 

Biesbosch extra te promoten. 

 

- Educatie 

Jaarlijks maken veel onderwijsinstellingen gebruik van de programma's die worden 

aangeboden en worden gegidste wandelingen en activiteiten goed afgenomen. Het huidige 

bedrijfsvoeringprogramma helpt ons bij het bepalen van wat wel en niet te doen. Activiteiten 

waar te weinig op wordt ingetekend vervallen en gezocht wordt naar vernieuwingen in de 

programma's die nieuwe groepen aanspreken. Vrijwilligers spelen hier een bepalende rol. 
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- Vrijwilligers 

2017 kende zoals gebruikelijk een aantal wisselingen in de groep gidsen. Belangrijk gegeven 

is dat er in 2017 weer meerdere gidsen konden werden beëdigd, die nu zelfstandig activiteiten 

kunnen begeleiden. 
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- Onderhoudsfonds – Sterling, zonnepont 7 en zonnepont Grienduil 

Ten behoeve van de vernieuwing van het accupakket van de Sterling is het onderhoudsfonds 

aangesproken. De uitgaven bleven ver onder het niveau van de raming. Omdat de Sterling 

door zijn leeftijd af en toe slijtageverschijnselen vertoont zijn ook andere noodzakelijke 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

Toelichting 

Het saldo van baten en lasten is € 71.700 voordelig, het resultaat -na mutaties reserves- € 67.000 

voordelig. 

 

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

in de bedrijfsvoering.  

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. De opbrengst van de groepsruimte is opgeklommen naar het begrote niveau. 

 

Gebouw & inrichting, algemeen: lasten € 51.100 voordelig, baten (-)€ 33.700 nadelig 

 Het promotie en marketingbudget wordt ingezet ten behoeve van zowel Biesboschcentrum 

Dordrecht als het hele Nationaal Park De Biesbosch. Het budget kent een onderuitputting van 

(-) € 40.500. De onderuitputting is deels gerelateerd aan extra personele inzet voor online 

marketing (websites en social media) en marketing verdienmodellen. Daarnaast werd in 2017 

besloten het budget niet volledig uit te putten als compensatie voor het niet realiseren van 

inkomsten; 

 De kapitaallasten zijn (-)€ 23.300 lager dan begroot als gevolg van een rentevoordeel en 

vanwege het gegeven dat de tentoonstelling nog niet is vervangen in afwachting van nieuwe 

plannen voor het bezoekerscentrum. 

 De uitgaven voor het Beverbos zijn € 4.000 hoger zijn dan begroot, hiervoor is via een eerder 

bestuursbesluit dekking via een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve donaties van 

maximaal € 5.000 geregeld. Het gaat om extra kosten in de vorm van een dompelpomp, een 

tilbever en het vervangen van een gebroken ruit.  

 De overige uitgaven zijn in totaal € 9.300 hoger dan geraamd nadelig), hetgeen voornamelijk 

betrekking heeft op ICT-kosten. Er is sprake van extra ICT-kosten van het digitaliseren van 

facturen (SCD-kosten) en de kosten van het online boeken;   

BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Gebouw en inrichting 139.125 164.475 158.387

Algemeen 413.386 491.465 446.404

Voorlichting en educatie 58.447 64.124 53.232

Rondvaarten, vnl. Sterling 123.010 79.834 105.771

Exploitatie pontje en Verhuringen 142.604 131.271 157.825

876.572 931.169 921.618 9.600

Baten

Gebouw en inrichting 21.809 26.040 26.161

Algemeen 43.845 111.147 77.371

Voorlichting en educatie 10.862 12.669 10.471

Rondvaarten, vnl. Sterling 158.061 108.134 127.493

Exploitatie pontje en Verhuringen 198.950 143.099 221.751

433.527 401.090 463.246 62.200

Totaal saldo der baten en lasten 443.045 530.079 458.373 71.700

Mutaties bestemmingsreserves 19.450 7.683 12.351

Geraamd en gerealiseerd resultaat 462.495 537.762 470.724 67.000
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 De onder 'Algemeen' geraamde inkomsten zijn fors lager dan begroot (-)€ 33.700. Dit wordt 

veroorzaakt door het ramen van € 20.000 opbrengsten voor het verdienmodel 'ondernemend 

bezoekerscentrum' en € 15.000 aan donaties. Er zijn geen donaties ontvangen, anders dan 

voor Beleef en Geef en verkochte Biespassen. De extra opbrengsten zijn gerealiseerd onder 

Rondvaart en Verhuur en zijn grotendeels worden gerelateerd aan het online boeken.  

 

Voorlichting en Educatie: lasten (-)€10.900 voordelig, baten (-)€2.200 nadelig 

 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. Het voordeel 

op de lasten van (-) € 10.900 wordt verklaard door de lagere personele inzet. Het voordeel op 

de p-lasten is iets getemperd door de extra inzet van vrijwilligers voor de schoolprogramma's. 

 Er komen veel meer scholen die een programma in de Biesbosch doen. De inkomsten voor de 

schoolprogramma's liggen hierdoor op een hoger niveau. De totale inkomsten zijn echter (-) 

€ 2.200 lager; van het programma 'schoolboot' wordt nog maar beperkt gebruik gemaakt.  

 

Rondvaart en verhuur – lasten € 52.500 nadelig, baten € 98.000 voordelig 

 Het netto resultaat van de rondvaart (Sterling) bleef wat achter ten opzichte van de 

begroting, ondanks de grotere omzet. De kosten zijn meer gestegen € 25.900 (inhuur) dan 

de opbrengst € 19.400 deed. 

 Het netto resultaat van de verhuur verbeterde ten opzichte van de begroting, eveneens 

met een grotere omzet. De kosten stegen met € 26.600, terwijl de opbrengsten € 78.700 

hoger waren. De hogere personele lasten werden getemperd door een eenmalig voordeel 

op onderhoud en verzekeringen ad. € 7.500 en iets lagere kapitaallasten € 3.400. 

 

Mutatie reserves: € 4.700 nadelig 

 De uitgaven voor het Beverbos zijn hoger zijn dan begroot, hiervoor is via een eerder 

bestuursbesluit extra dekking via een onttrekking uit de bestemmingsreserve donaties 

geregeld (€ 4.000 voordelig). 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. Er was een donatie van € 5.000 begroot, die zou 

worden toegevoegd aan de reserve donaties; deze is niet ontvangen en hoeft dus ook niet 

in de reserve te worden gestort (voordelig). Daarnaast wordt jaarlijks gedoteerd voor 

vervanging van de tentoonstelling; het gaat om een bedrag van € 18.333, de onttrekking 

uit een reserve afschrijving economisch nut (nieuwe tentoonstelling) ad. € 13.650 heeft 

niet plaatsgevonden; dit betreft een nadeel. De verschillende voor- en nadelen resulteren 

in een nadeel van € 4.700. 

 

Overige onderdelen natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 

 

Wat hebben we gedaan? 

De overige onderdelen hebben betrekking op de recreatieobjecten, overige baten en lasten 

(waaronder gebouwen en woningen) en algemene dekkingsmiddelen.  

 

Eén van de gebouwen in het intensieve recreatiegebied is de Zuileshoeve, een typische 

Biesboschboerderij. In het nieuwe bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch is geregeld dat 

deze boerderij kan worden omgevormd tot een kleinschalige recreatieve bestemming. Genoemde 

invulling heeft na terugtrekking van de enige serieuze kandidaat uit een aanbesteding uit 2014 en 

het niet kunnen voldoen - door een andere geïnteresseerde - aan de voorwaarden uit een met hem 

in 2015 ondertekende intentieovereenkomst, niet plaatsgevonden. Om toch tot een door derden uit 

te voeren exploitatie te komen is het Parkschap medeaanvrager van een toegekende POP3-project 

subsidie van de provincie Zuid-Holland (verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, 
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concept "Heideboerderij") waarin de Zuileshoeve ingezet wordt als kernpunt van het plangebied. 

Momenteel wordt dit project uitgevoerd.  

 

Wat heeft het gekost? 

Het onderdeel recreatie-objecten heeft alleen betrekking op pachtopbrengsten voor de golfbaan en 

de skihelling. De uitgaven zijn conform begroot.  

 

 

 

Toelichting 

 

 

Daarnaast is sprake van zogenaamde overige baten en lasten voor gebouwen en woningen en 

werken voor derden: 

 

 

 

Toelichting 

Het saldo van baten en lasten is € 11.200 voordelig. 

 De pachtopbrengsten zijn € 13.200 lager dan begroot (nadelig); dit wordt bijna volledig 

verklaard doordat nog geen sprake is van pachtopbrengsten Zuileshoeve.  

 Dit is gecompenseerd door minder onderhoudsuitgaven voor gebouwen; samen met lagere 

energiekosten is sprake van € 16.200 voordelig. N.B. er vindt groot onderhoud aan de 

Zuileshoeve plaats op het moment dat de bestemming duidelijk is.  

 Daarnaast is sprake van een voordeel op de kapitaallasten a.g.v. een rentevoordeel ad. 

€ 5.500. 

 De aan derden doorberekende lasten zijn lager als begroot, € 12.000 voordelig op de lasten 

en € 9.400 nadelig op de baten; de begroting 2018 is hierop aangepast.  

 

RECREATIE-OBJECTEN Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Golfbaancomplex en skihelling 0 0 0

0 0 0

Baten

Golfbaancomplex en skihelling 110.268 108.507 101.834

110.268 108.507 101.834 -6.700

Totaal saldo der baten en lasten -110.268 -108.507 -101.834 -6.700

OVERIGE BATEN EN LASTEN Rekening Begroting Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Gebouwen en Woningen 114.999 144.965 123.272

Diversen waaronder kosten werk voor derden 66.672 38.154 26.098

181.671 183.119 149.371 33.700

Baten

Gebouwen en woningen 67.687 65.610 52.390

Diversen waaronder doorberekend werk derden 43.786 43.196 33.860

111.473 108.806 86.250 -22.600

Totaal saldo der baten en lasten 70.198 74.313 63.120 11.200

Mutaties bestemmingsreserves 15.590 0 0

Geraamd en gerealiseerd resultaat 85.788 74.313 63.120 11.200
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Toelichting 

De mutatie reserves is € 170.500 nadelig, dat nagenoeg geheel kan worden verklaard door het 

nadelige resultaat over 2017 (een onttrekking van € 170.982 uit de algemene reserve) voor 

Parkschap NP De Biesbosch. 

 

 Investeringen 

In het meerjarenplan investeringen zijn voor 2017 een aantal investeringen opgenomen. Hieronder 

worden deze besproken incl. eventuele nieuwe investeringen in plaats van de investering uit het 

meerjarenplan investeringen. Ook worden de wijzigingen in het meerjarenplan investeringen 

toegelicht. De kosten van de investeringen uitten zich in kapitaallasten in de (meerjaren)begroting. 

 

 Investeringen waarop inhoudelijke besluitvorming zal plaatsvinden  

 

Het krediet voor een tentoonstelling in het Biesboschcentrum wordt al enkele jaren 

doorgeschoven in afwachting van nieuwe plannen voor een ondernemend Biesboschcentrum. 

De uitwerking van dit plan voor een ondernemend bezoekerscentrum is/wordt gefinancierd 

vanuit de verdienmodellen en vanuit de waterdriehoek (50% wordt medegefinancierd vanuit 

het Parkschap, bestemmingsreserve tentoonstelling).  

Het krediet van € 136.500 (en gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve tentoonstelling) is 

nog niet voorzien van een voorstel aan het bestuur en wordt doorgeschoven.  

 

 Routine investeringen 

Onderstaande investeringen worden gezien als routine-investeringen welke na goedkeuring van 

de begroting konden worden uitgevoerd. Het gaat deels om uit 2016 doorgeschoven 

investeringskredieten:  

 

- De vanuit 2016 doorgeschoven routine investeringen in speelobjecten rond de zwemplas ad. € 

7.433 en de verlichting naar het restaurant De Merwelanden ad. € 4.330 zijn in 2017 binnen 

budget uitgevoerd. 

 

- In 2016 stond een uitvoeringskrediet van € 175.000,- voor fietspaden gepland. Van dit krediet 

is in 2016 € 54.263 besteed aan constructie en deklagen van het fietspad tussen de Helsluis 

en de Zuileshoeve. Er resteert dus nog € 120.737. De aanpak van het fietspad tussen de 

Zuileshoeve en het Biesboschcentrum zal worden uitgevoerd na het vinden van een exploitant 

en de daaropvolgende verbouwingswerkzaamheden aan de Zuileshoeve.  

NB. Als gevolg van de wijzigingen in het BBV zullen toekomstige vervangingen (deklagen en 

constructie) worden geactiveerd (10 en 30-jaar afschrijvingstermijnen). Dit in tegenstelling tot 

hetgeen vermeld stond in de begroting. Om die reden vervalt het krediet en zal de 

onderhoudsvoorziening moeten worden aangepast.  

 

- De geplande investeringen in de airco van de groepsruimte ad. € 6.845 en de koffieautomaat 

ad. € 2.355 van het Biesboschcentrum hebben niet plaatsgevonden; de apparatuur 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Rekening Begroting  Rekening

2016 2017 2017

Lasten

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0

0 0 0

Baten

bijdragen i.h.k.v. 3e Merwedehaven 120.622 0 0

Bijdrage deelnemers in het nadelig saldo 1.351.033 1.351.033 1.351.032

1.471.655 1.351.033 1.351.032

Totaal saldo der baten en lasten -1.471.655 -1.351.033 -1.351.032

Mutaties algemene- en bestemmingsreserves 74.477 -2.606 -173.079

Geraamd en gerealiseerd resultaat -1.397.178 -1.353.639 -1.524.111
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functioneert nog en alle grote investeringen in het gebouw betrokken moeten worden bij de 

vernieuwing van het centrum.  

- Ook was sprake van een krediet ad. € 9.500 voor een fluisterbootje en twee kredieten van elk 

€ 2.500 voor vervanging van accu's. Het fluisterbootje is aangeschaft; vervanging van de 

accu's heeft niet plaatsgevonden.  

 

Vanwege de met ingang van 1-1-2018 gewijzigde financiële verordening kunnen kredieten voor 

investeringen met economisch nut < € 10.000 niet worden doorgeschoven. Dit betekent dat de 

kredieten voor de airco, koffieautomaat en accu's komen te vervallen. Dergelijke vervangingen 

zullen via de exploitatiebudgetten danwel uit de onderhoudsvoorziening (accu's) moeten worden 

bekostigd. In begroting 2019 moet worden bezien in hoeverre de exploitatiebudgetten en dotatie 

aan de onderhoudsvoorziening kunnen en moeten worden opgehoogd (als gevolg van het vervallen 

van de kapitaallasten). 
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PARAGRAFEN 

 Algemene dekkingsmiddelen 

De algemene dekkingsmiddelen betreffen die inkomsten waarvan de besteding niet gerelateerd is 

aan een vooraf bepaald doel en staan zo ter vrije afweging door het bestuur. De besteding is dus 

niet gebonden; er staat geen verplichtingen tegenover. 

 

Algemene uitkeringen 

De deelnemers in het schap staan garant voor het nadelig exploitatiesaldo. De verdeling van het 

negatief saldo over de deelnemers is hierna weergegeven. In de paragraaf compensabele BTW is 

de totale deelnemersbijdrage per deelnemer weergegeven.  

 

Bestuursondersteuning Parkschap inclusief Parkschapsbeleid:  

 Provincie Zuid Holland  25% 

 Provincie Noord Brabant  25% 

 De gemeentes dragen naar rato van het inwoneraantal d.d. 1 januari van het verslagjaar bij 

aan het restant. Voor begroting 2016 is de verdeling op basis van het inwoneraantal d.d. 1 

januari 2014 (CBS-cijfers) aangehouden.  

 

Natuur- en recreatiegebieden De Hollandse Biesbosch: 

 Provincie Zuid Holland  25% 

 Gemeente Dordrecht  87,5% van het restant 

 Gemeente Sliedrecht  12,5% van het restant 

 

Omdat de deelnemers garant staan en er sprake is van een egalisatiereserve is voor het tekort 

geen post onvoorzien opgenomen. 

 

Compensabele BTW 

Conform de afspraak met de belastingdienst wordt de compensabele BTW welke in rekening is 

gebracht bij het schap, doorgeschoven naar de deelnemers. Deze kunnen zelf hun recht op 

compensatie effectueren. De totale BTW BCF bedraagt € 332.981. Op basis van de verdeelsleutels 

bedraagt de verdeling van de deelnemersbijdrage en de BTW BCF per deelnemer: 

 Provincie Zuid Holland  € 400.670 exclusief €   83.245 BTW BCF 

 Gemeente Dordrecht € 968.614 exclusief € 181.192 BTW BCF 

 Gemeente Sliedrecht € 142.487 exclusief €   27.965 BTW BCF 

 Provincie Noord Brabant €   62.912 exclusief €   26.347 BTW BCF 

 Gemeente Drimmelen €   19.426 exclusief €     7.150 BTW BCF 

 Gemeente Werkendam €   19.292 exclusief €     7.082 BTW BCF 

 

 Weerstandsvermogen en risico’s 

Het weerstandsvermogen kan in algemene zin worden gedefinieerd als de mate waarin het schap in 

staat is tegenvallers op te vangen. De twee elementen, die relevant zijn voor de beoordeling van 

het weerstandsvermogen, zijn enerzijds de relevante risico’s en anderzijds de 

weerstandscapaciteit. Onder relevante risico’s worden in dit verband verstaan exploitatie- en 

overige risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Weerstandscapaciteit is de verzamelterm 

van al die bronnen waaruit de financiële gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen worden. 

Gesteld kan worden dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien het 

schap in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan 

eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde niveaus van programma’s en activiteiten. Op 

grond van de BBV is de financiële weerbaar- en wendbaarheid vervat in enkele kengetallen. 

In de bedrijfsvoering van het Parkschap staat een adequaat risicomanagement voorop en is de 

(financiële) weerstandscapaciteit het sluitstuk van het risicomanagement. In dat kader zijn alle 

risico’s belicht waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa 

hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële 

positie. 
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Weerstandscapaciteit 

De bronnen van het Parkschap om financiële tegenvallers ten gevolge van relevante risico’s (zie dit 

hoofdstuk) te kunnen ondervangen (de weerstandscapaciteit) bestaan uit: 

1. De reserves op de balans; 

2. De verzekeringsportefeuille; 

3. De garantstelling door de deelnemers. 

 

Reserves 

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. De algemene 

reserve dient onder andere ter egalisatie van exploitatiesaldi. Dit houdt in dat positieve 

jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt een 

onttrekking plaats. Algemene reserves zijn vrij aanwendbaar bij tegenvallers (bufferfunctie). 

Bestemmingsreserves daarentegen dienen een specifiek doel en zijn dus in principe niet vrij 

inzetbaar in geval van tegenvallers (bestedingsfunctie).  

In de algemene reserve van het Hollandschap zijn bedragen gereserveerd voor de kapitaallasten 

van resultaatbestemmingen van 2005 en 2006. Daarnaast was € 80.000 van het resultaat 2015 

bestemd voor projecten in het kader van de Waterdriehoek en ontsluiting (Biesboschdeal) en voor 

een verkenning naar de kwaliteit van de waterkeringen in de Hollandse Biesbosch. Hiervan is een 

beperkt bedrag uitgegeven in 2017; de resterende middelen voor de Waterdriehoek blijven als 

resultaatsbestemming 2015 beschikbaar. 

Het bestuur heeft daarnaast op 17 februari 2017 in de kadernota 2018 besloten € 29.000 van het 

jaarrekeningresultaat 2016 te storten in de bestemmingsreserve Zuileshoeve. Deze mutatie wordt 

in boekjaar 2017 geëffectueerd, evenals het besluit d.d. 29 september 2017 om aanvullend 

€ 100.000 in deze bestemmingsreserve te boeken.  

 

De reservepositie per 31 december 2017 bedraagt in totaal € 842.867 en is als volgt opgebouwd: 

 

 Algemene reserve € 422.460 

 Bestemmingsreserves: 

 Reserve Zuileshoeve € 144.590 

 Reserve donaties € 27.5970 

 Reserve onderhoud tentoonstellingen € 248.220 

Totaal reserves € 842.867 

 

Zie voor het verloop van de reserves de bijlage ‘Staat van reserves’. 

 

Verzekeringen  

Binnen het schap zijn voorzieningen getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico’s en 

verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden (per balansdatum) min of meer 

onzeker zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud). Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de 

mogelijkheid bepaalde risico’s te verzekeren. Het schap doet dit onder andere op het gebied van 

risico’s van brand, ongevallen, aansprakelijkheid, wagenpark en vaartuigen. Binnen deze risico’s is 

niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve maatregelen, voor zover deze in het vermogen 

van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt. 

 

Financiële kengetallen 

In onderstaande tabel is een drietal financiële kengetallen opgenomen die inzicht geven in de 

financiële positie van het Parkschap (conform BBV-regelgeving).  

Aangezien het Parkschap geen leningen verstrekt, geen grondexploitatie kent en geen belastingen 

heft, zijn die kengetallen niet van toepassing.  
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Noot: de totale baten in de berekening van de netto schuldquote en de structurele exploitatieruimte zijn 

inclusief de verhaalde btw bcf.  

 

De netto schuldquote van het Parkschap is relatief laag. De leningen zijn grotendeels afgelost. 

Landelijk wordt een schuldquote van maximaal 130% als toelaatbaar gezien.  

 

De solvabiliteit is gedaald ten opzichte van 2016. Het eigen vermogen is gedaald als gevolg van het 

forse tekort in de onderhavige jaarrekening.  

 

De negatieve structurele exploitatieruimte betreft een tekort. Dit betekent dat een deel van de 

structurele lasten wordt gefinancierd met incidentele baten, in geval van de onderhavige 

jaarrekening door de algemene reserve. De oorsprong hiervan is dat de vervallen compensatie voor 

de 3e Merwedehaven is gecompenseerd met opbrengsten van verdienmodellen die nog niet zijn 

gerealiseerd. 

 

De kengetallen moeten in samenhang worden bezien voor een goede duiding van de financiële 

positie van het Parkschap:  

De netto schuld is relatief laag, dit is positief, echter het eigen vermogen is –in relatieve zin 

(solvabiliteitsratio) ook laag. Het Parkschap heeft dit laatste altijd gerelateerd aan het gegeven dat 

de deelnemers garant staan. De structurele exploitatieruimte is negatief, in tegenstelling tot 

eerdere jaren, hetgeen is veroorzaakt door een terugtredende overheid. Al met al een beeld dat 

aandacht behoeft.   

 

Risicoparagraaf 

De scope van de risicoparagraaf betreft de periode van 3 jaar, 2018 – 2020. 

 

Andere vormen van financiering  

In de begroting zijn andere vormen van financiering verwerkt door het wegvallen van 

overheidsbijdragen in de vorm van bezuinigingen of compensaties (voor het langer openhouden 

van de 3e Merwedehaven). Deze bezuinigingen zijn tot nu toe opgevangen door meer opbrengsten 

en minder kosten. Voor het resterende deel hiervan was de hoop gevestigd op de verdienmodellen 

met de titel De Biesbosch Verdient Het. De opbrengsten hieruit zijn nog minimaal, hetgeen een fors 

tekort in onderhavige jaarrekening veroorzaakt.  

In de begroting 2018 en meerjarig is aan opbrengsten vanuit verdienmodellen in totaal € 151.000 

geraamd: € 35.000 natuurbijdrage recreatievaart en € 10.000 aan concessies vanuit onder andere 

de rondvaartbedrijven, € 100.000 aan bijdragen vanuit het bedrijfsleven (bedrijfsvrienden) en door 

ondernemers in het gebied gefinancierde voorzieningen (Beleef en Geef) ad. € 6.000.  

Ook de Biespas moet middelen opleveren voor de ontwikkeling en instandhouding van het gebied. 

De beheerkosten voor deze Biespas zijn momenteel nog fors hoger dan de donaties voor het 

gebied.  

Het ingeschatte reële risico is fors verhoogd naar ca. € 485.000. Momenteel vindt een evaluatie 

plaats, waarop het bestuur over het vervolg dient te besluiten.    

 

Nu de beoogde opbrengsten niet worden gerealiseerd, teert het Nationaal Park in op haar reserve; 

consequenties in de vorm van het inleveren op het gebied van beheer & onderhoud, openingstijden 

van het bezoekerscentrum en op voorlichting & educatie zijn aan de orde.  

 

Organisatiekosten Parkschap 

Het Parkschap krijgt nog niet alle kosten doorbelast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten 

van de salarisadministratie door het SCD en kosten voor het financieel pakket K2F. Wel is sprake 

Jaarverslag 2017 Verloop van de kengetallen

Kengetallen: Verslag 2016 Begroting 2017 Verslag 2017

netto schuldquote 21,5% 31,2% 24,3%

solvabiliteitsratio 37,3% 29,8% 33,1%

structurele exploitatieruimte 0,1% -5,9% -5,3%
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van dienstverleningsovereenkomsten voor de digitale afhandeling van facturen en het 

werkplekbeheer. Met ingang van 1-1-2018 neemt het Parkschap meer diensten af van het SCD (en 

van het centraal bedrijfsbureau van de gemeente Dordrecht) en zal voor het gehele pakket aan 

diensten een prijs worden afgesproken. Naar verwachting zal deze wijziging grotendeels binnen de 

budgetten van het Parkschap zijn op te vangen vanwege een personele wijziging. Vanwege de 

eerder niet doorbelaste werkzaamheden zal dit naar verwachting niet geheel lukken.      

Ook het gebruik van vergaderruimte en werkplekkosten op het stadskantoor in Dordrecht worden 

niet doorbelast. Het risico bestaat dat deze ‘verborgen’ organisatiekosten, die zich momenteel bij 

de deelnemers voordoen, in de toekomst alsnog ten laste van het Parkschap komen. Dit is niet 

binnen de huidige budgetten op te vangen; het Parkschap zal dan andere werkplekken (moeten) 

kiezen.  

 

Daarnaast geldt dat voor de extra opgaven gebruik gemaakt wordt van het ambtelijk apparaat van 

de deelnemers. Denk aan juridische inzet bij het opstellen van verordeningen, maar ook de 

begeleiding bij aanbesteding (via SCD-inkoop). De deelnemers hebben in de bestuursvergadering 

d.d. mei 2011 en november 2013 aangegeven dat het Parkschap bij dergelijke opgaven (meer) 

gebruik kan maken van het ambtelijke apparaat van de betrokken deelnemers. Nu het aantal 

deelnemers is teruggelopen naar 3, wordt de basis hiervoor beperkt.  

De beheersmaatregel vormt het betrokken houden van de deelnemers bij de ontwikkelingen en het 

niet overvragen van de deelnemers. Het risicobedrag is grof geschat op € 20.000 per jaar; voor de 

periode 2018-20120 is het reële risico geschat op € 42.000. 

 

Daarnaast geldt dat de huur van het kantoor van het Biesbosch Museum wordt gefinancierd met 

tijdelijke (resterende) middelen van het oude beleidsprogramma Ondergedompeld. Na 2018 moet 

worden afgewogen of het Parkschap deze locatie kan houden of moet afstoten (beheersmaatregel). 

 

Extern gefinancierde voorzieningen  

Een aantal recreatieve voorbeeldvoorzieningen (ter stimulering van duurzame recreatie) in de vorm 

van een Ecolodge, oplaadpalen en een zonnepont zijn met externe middelen gefinancierd. Enkele 

andere zaken (bezoekersmonitor) worden nog afgewikkeld in het kader van de resterende 

middelen van Ondergedompeld.  

De exploitatie (beheer- en onderhoudskosten) van deze recreatieve voorzieningen evenals de 

vervanging op termijn vormen een risico. Voorzieningen als de zonnepont Grienduil en elektrische 

oplaadpalen zijn nog niet kostendekkend. Tegelijkertijd is bekend dat veerverbindingen bijna nooit 

een sluitende exploitatie kennen.  

De beheermaatregelen voor een hogere kostendekking (stimulans elektrisch varen, en het varen 

van de zonnepont met vrijwilligers) zullen beperkt verlichting brengen in de omvang van het risico.  

 

Na het aflopen van het EU-programma STEP in 2013 bleek de dekking voor personeel dat hiervoor 

werkzaam was niet volledig gevonden te kunnen worden. De oplossing is inmiddels grotendeels 

gevonden in het aflopen van het programmamanagement verdienmodellen in 2017. Het resterende 

risico bedraagt m.i.v. 2018 ca. € 5.000 per jaar. 

 

Beheer en onderhoud recreatie- en natuurgebieden de Hollandse Biesbosch 

Het Parkschap heeft de verplichting schoon en veilig water aan te bieden. Dat geldt voor de 

doorgaande vaarwegen, de havens en de zwemplas. De activiteit die hierbij relevant is, is het 

baggeren (verwijderen aangegroeid slib). Voor een aantal sloten en havens zijn hiervoor periodiek 

middelen gereserveerd in de voorziening. Voor andere waterwegen geldt dat het eigenlijk niet 

mogelijk is om 5 tot 10 jaar vooruit te kijken. Om die reden doet het schap periodieke metingen 

(monitoring) om te bepalen of en wanneer gebaggerd moet worden. Als uit de monitoring blijkt dat 

gebaggerd moet worden, worden op dat moment middelen geregeld (want niet eerder 

redelijkerwijs in te schatten). Het risico bestaat dat op dat moment een extra bijdrage van de 

deelnemers dan wel een structurele ophoging van het onderhoudsfonds noodzakelijk is.  

 

Daarnaast geldt dat door het aanpassen van de financiële verordening het resterende krediet voor 

de toplaag van het fietspad tussen de Zuileshoeve en het Biesboschcentrum moet komen te 

vervallen (groot onderhoud). Deze uitgaven moeten worden opgenomen in de 
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onderhoudsvoorziening. In 2018 zal een MJOP worden gemaakt, de schouw van de paden gebeurt 

in het 1e kwartaal van 2018, waarna het MJOP wordt opgeleverd. Op dat moment wordt de 

voorziening geactualiseerd en moet blijken of de dotatie moet worden opgehoogd. Het risico is 

daarmee voorlopig nog niet te kwantificeren.   

 

Bij het monitoren van de slibaanwas in 2015 heeft ook een visuele inspectie plaatsgevonden van de 

aanliggende waterkeringen. Het ging met name om de keringen langs de Sionsloot, Moldiep en 

Helsloot. Hierbij is toentertijd opgevallen dat op een aantal plaatsen mogelijk sprake was van 

lekkage en verweking. In 2017 is er met gereserveerde middelen een verkenning uitgevoerd. De 

verkenning heeft duidelijk gemaakt dat er geen vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het voor 2018 

opgenomen risicobedrag van € 150.000 voor genoemd onderzoek komt hier mee te vervallen. 

 

Gebouwen 

Na de aankoop in 2011 van de woning van de Zuileshoeve is gestart met het onderzoek om deze 

woning met naastliggende schuur en hoogstamboomgaard te laten ontwikkelen (door een derde) 

tot een kleinschalige recreatieve voorziening. Hiertoe is in 2013 een bidbook uitgebracht, maar dit 

heeft uiteindelijk geen ondernemer opgeleverd. In 2017 is gebleken dat de gegadigde uit 2015 zijn 

plannen voor de boerderij niet zal concretiseren; eind 2017 is een nieuwe gegadigde gestart met 

de uitwerking van een toekomstige bestemming. Het risico bestaat dat als er niet tot 

overeenstemming wordt gekomen de locatie (na noodzakelijke investeringen) wordt uitgegeven 

voor alleen bewoning. 

Tot de woning inkomsten oplevert (erfpacht) worden de kapitaallasten opgevangen binnen de 

bestaande begroting. Er is weinig onderhoud gepleegd in afwachting van de toekomstige 

bestemming. Dit heeft geleid tot verval.  

In 2017 zijn extra middelen gereserveerd in een bestemmingsreserve om de woning bewoonbaar 

te kunnen maken. De daadwerkelijke investeringen voor een nieuwe bestemming zijn afhankelijk 

van eventuele afspraken met een nieuwe bewoner en/of exploitant. Het bestuur krijgt t.z.t. een 

investeringsvoorstel met dekking vanuit de bestemmingsreserve en de onderhoudsvoorziening.  

 

Het dak van sedumplanten welke het Biesboschcentrum beschermen tegen het effect van zonlicht 

en hemelwater begint zijn functie te verliezen. In het kader van de herstart ondernemend 

bezoekerscentrum zal bezien worden of de gehele sedumconstructie moet worden vernieuwd of dat 

er gekozen wordt voor een andere dakbedekking in combinatie met zonnepanelen. De 

mogelijkheden van energieopwekking en de financiële gevolgen zullen verder worden uitgewerkt. 

Tot op heden is er door de gewichtstoename als gevolg van slechte waterafvoer nog geen directe 

schade ontstaan, dit kan echter wel ontstaan met het nog verder teruglopen van de kwaliteit van 

de sedumplanten.   

Vervanging door een nieuw sedumdak kost € 65.000. Het risico betreft de eenmalige investering in 

een deel sedumdak en wordt momenteel ingeschat op 50% van € 65.000 is € 32.500. 

 

Ondernemersrisico 

Gezien de aard van de activiteiten die met name in en rond het Biesboschcentrum Dordrecht zijn 

georganiseerd, zijn de inkomsten onder meer afhankelijk van externe factoren als de 

weersomstandigheden, de ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt, als ook de economische situatie.  

Verder spelen ook digitale boekingsmogelijkheden en beheersing van kosten een rol. Met name het 

online boeken heeft tot een forse verbetering van de opbrengst geleid. 

Het in gang gezette proces, dat moet leiden tot een grotere participatie van private partijen in het 

bezoekerscentrum, zal voor het Parkschap het ondernemersrisico verder (moeten) wegnemen en 

het exploitatietekort van het centrum moeten verlagen. Het risico is dan ook PM.  

 

Fiscale positie 

Op de fiscale positie van het Parkschap namen we het standpunt in dat er geen sprake is van een 

vpb-plicht, primair omdat het Parkschap fungeert als functionele overheid binnen haar 

rechtsgebied. Dit standpunt is getoetst door een fiscalist. Deze oordeelt dat de primaire denklijn 

van het Parkschap (het meest) in overeenstemming is met de juridische en financiële basis van het 

Parkschap. Een mogelijk risico betreft de exploitatie van het Zuid-Hollandse deel, het aanbod in de 

vorm van beleefbare natuur voor de burger, gericht op het overdragen van natuurkennis en 
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natuurbesef. Voorjaar 2017 is de uitwerking van het Parkschap voorgelegd aan de Belastingdienst. 

Mondeling is aangegeven dat de conclusie van het Parkschap, gemotiveerd door de samenhang van 

activiteiten, zeker verdedigbaar is, maar de uitwerking door het Parkschap anders moet worden 

opgezet. Dit moet nog worden opgepakt.  

Het risico op vpb lijkt minimaal, maar kan pas definitief worden uitgesloten op het moment dat de 

Belastingdienst daadwerkelijk komt controleren. Tot het aanpassen van de uitwerking, handhaven 

we het risico. 

 

In onderstaande tabel is de maximale risico-omvang, het reële risico en de werkelijk opgetreden 

risico's weergegeven. 

 

Risicotabel 

 

 

Risicodekking vindt plaats door een adequate stand van reserves. Hiervoor wordt een zogenaamde 

weerstandsratio gehanteerd; deze is 1 als de omvang van de algemene reserve zich verhoudt tot 

de risico's (omvang x kans van optreden). De omvang van de algemene reserve bedraagt per 

31/12/2017 € 422.460. Dit betekent dat de omvang van de algemene reserve de risico's niet 

geheel dekt, de weerstandsratio is verder gedaald naar ca. 0,69. 

 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

De budgetten 2017 voor onderhoud kapitaalgoederen zijn inclusief de overheveling 2016 (zie 

jaarrekening 2016). 

 

 

 

Groot onderhoud groen  

Het totale werkbudget budget 2017 van € 25.800 is volledig uitgeven aan draineerwerkzaamheden 

van 2016 (€ 8.800), de toplaagrenovatie van de manifestatieterreinen (€ 12.000) en de jaarlijks 

terugkerende opruimwerkzaamheden (€ 5.000) in en om beplantingen. 

 

Groot onderhoud infrastructuur 

Het totale werkbudget 2017 van € 19.500 is op € 990 na ingezet voor renovatiewerkzaamheden 

van 2016 (€ 8.500) aan parkeerplaatsen, wandel- en fietspaden, aan herstraten klinkerbestrating 

(€ 6.000) en het voorzien van de straatverlichting van led-armaturen (€ 3.000). De doorschuif 

naar 2018 betreft een restlevering en plaatsing van bewegwijzering met een omvang van € 990. 

 

Groot onderhoud recreatieve voorzieningen 

Omschrijving risico max.2018-2020 risico x kans werkelijk 2017

Verdienmodellen 2018 - 2020 603.000 484.800 257.623

Volledige doorberekening organisatiekosten 90.000 67.600 4.758

Personele kosten (frictie) 15.000 7.500 13.503

Vertraging Beheer NDB - p-inzet beheer 30.000 15.000 21.400

Gevolgen BBV-regelgeving voor onderhoudsfondsen PM PM 0

Gebouwen - dakbedekking Biesboschcentrum 65.000 26.000 0

Ondernemersrisico Biesboschcentrum PM PM 0

Risico in relatie tot vennootschapsbelasting 23.000 10.000 0

Totalen 826.000 610.900 297.284

Onderhoudsvoorziening Budget 

begroting 

2017

Budget 

doorschuif 

2016

Totaal 

budget

Realisatie 

2017

Restant 

budget

Budget 

doorschuif 

2018

Groen (gras, vegetatie en beplanting) 17.000 8.800 25.800 -25.781 19 0

Infrastructuur 11.000 8.500 19.500 -18.512 988 990

Recreatieve voorzieningen 9.800 4.000 13.800 -9.006 4.794 4.790

Gebouwen 81.000 74.710 155.710 -71.788 83.922 82.600

Water en oevers 57.850 100.900 158.750 -109.787 48.963 48.960

Sterling 0 26.000 26.000 -11.774 14.226 0

SOM 176.650 222.910 399.560 -246.648 152.912 137.340
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Het totale werkbudget 2017 van € 13.800, is op € 4.790 na ingezet voor vervanging 

terreinmeubilair van 2016 (€ 4.000) en vervanging straatmeubilair (€ 2.000). De doorschuif naar 

2018 met een omvang van € 4.790 betreft een deel van de vervanging van een uit veiligheid 

opgeruimd speelwerktuig nabij de zwemplas. In het overige deel voor deze vervanging is nog niet 

voorzien; er zal cofinanciering worden gevraagd aan fondsen en ondernemers. 

 

Groot onderhoud gebouwen 

Uit het totale werkbudget van 2017 van € 155.710 zijn voor € 71.788 werkzaamheden uitgevoerd.  

Alle uit 2016 doorgeschoven werkzaamheden plus de voor  2017 in de MJOP beschreven 

werkzaamheden aan de opstallen zijn uitgevoerd. De doorschuiving naar 2018 zijn werkzaamheden 

aan de Zuileshoeve met een omvang van € 82.600.  Door het nog ontbreken van een definitieve 

bestemming met een daarbij behorende pachter worden er werkzaamheden uit 2016 (€ 18.700) en 

uit 2017 ( € 63.900) doorgeschoven.  

 

Groot onderhoud water en oevers 

Uit het totale werkbudget van 2017 van € 158.750 zijn voor € 109.787 werkzaamheden 

uitgevoerd. Alle uit 2016 doorgeschoven werkzaamheden aan steigers, gemalen en baggerdepots 

zijn voor een bedrag van € 100.900 uitgevoerd. Door het uitvoeren van de vele werkzaamheden uit 

2016 is het niet gelukt de planmatig beschreven werkzaamheden uit 2017 geheel op te leveren.  

De doorschuif naar 2018 met een omvang van € 48.960 betreft werkzaamheden aan 

oeverbeschoeiingen, kunstwerken en baggerwerkzaamheden.   

 

Onderhoudsfonds – Sterling en Zonnepont 

De vanuit 2016 doorgeschoven vervanging van de accu's van de Sterling heeft in 2017 

plaatsgevonden. De vervanging bleek goedkoper dan het gereserveerde onderhoudsbudget. 

 

 Bedrijfsvoeringparagraaf 

 

Personeel 

De inzet en aanstelling van medewerkers bij het Parkschap is gevarieerd. Er is sprake van 

detachering vanuit de gemeente Dordrecht. Daarnaast zijn arbeidscontractanten in dienst van het 

Parkschap.  

Het Servicecentrum Drechtsteden verzorgt de personeelsadministratie voor de 

arbeidscontractanten van het Biesboschcentrum Dordrecht.  

 

Ook wordt er veel werk verricht door vrijwilligers, met name als gids voor bezoekers (dit geldt 

zowel bij het Biesboschcentrum Dordrecht als bij SBB/Bezoekerscentrum Drimmelen). 

Vanuit Staatsbosbeheer zijn verschillende medewerkers nauw betrokken bij het Parkschap. De 

afspraken hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer en de 

Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.  

Voor de uitvoering van het beheer van het recreatiegebied De Hollandse Biesbosch is een bestek 

opgesteld. De uitvoering is na de aanbesteding in handen van het SW-bedrijf Drechtwerk. In 2012 

heeft de aanbesteding plaatsgevonden; het gaat om een periode van 3 jaar (2013 – 2015) welke 

tweemaal is verlengd tot uiterlijk 2017. 

 

Automatisering 

De locaties Sionpolder en Biesboschcentrum Dordrecht zijn respectievelijk in 2009 en 2013 middels 

een glasvezelverbinding aangesloten op het stadskantoor in Dordrecht.  

Het Parkschap heeft een eigen website, www.biesboschcentrumdordrecht.nl, welke wekelijks wordt 

geactualiseerd. De werkplekondersteuning wordt verzorgd door het SCD. In 2016 is een nieuw 

bedrijfsvoeringpakket Recreatex aangeschaft dat met de opening van het seizoen per 1 april 2016 

werkzaam is. De geautomatiseerde verwerking van gegevens naar het financiële pakket K2F is in 

voorbereiding en wordt in 2018 afgerond, hiervoor moet een allongé op de DVO met het SCD 

worden vormgegeven. 

 

http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/
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Organisatie 

Met de vorming van één Parkschap is de werkorganisatie voor bestuursondersteuning, vastgesteld 

in de bestuursvergadering van 25 februari 2011, als volgt: 

Een directeur (0,67 fte), welke met de directeurswisseling per 15 oktober 2017 inmiddels voor 1 

fte wordt ingevuld, Beleid 0,5 fte, Beheer 0,2 fte en Bezoek 0,2 fte, capaciteit Staatsbosbeheer 

(een equivalent van € 50.000), directiesecretaresse (0,45 fte), boekhouding (0,40 fte) en control 

(een equivalent van € 42.000).  

Het budget voor Beleid is met ingang van 1 april 2015 tot en met 31 december 2017 gelinked aan 

programmaleiding verdienmodellen (met 50% cofinanciering door de provincie Zuid-Holland).  

 

Huisvesting 

De medewerkers van Parkschap zijn gehuisvest op meerdere locaties, te weten: het 

Biesboschcentrum Dordrecht (incl. verhuurloket), de Sionpolder, het Stadskantoor Dordrecht en –

sinds de opening- ook in het Biesboschmuseum aan de Brabantse zijde van het NP, alwaar ook de 

medewerkers van Staatsbosbeheer gehuisvest zijn.  

Daarnaast zorgt het schap voor een onderkomen voor de medewerkers van de reclassering die 

werkzaamheden uitvoeren in het gebied. 

 

 Verbonden partijen 

Het Parkschap is een gemeenschappelijke regeling waarin de provincies Zuid-Holland en Noord-

Brabant en de Gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en Werkendam in deelnemen. Zij 

staan garant bij een nadelig exploitatiesaldo (zie hoofdstuk 8. Algemene dekkingsmiddelen). De 

deelnemersbijdrage voor 2017 bedraagt in totaal € 1.613.401 (excl. € 332.981 BTW BCF). 

 

 Financieringsparagraaf 

Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 

financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat 

het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde 

zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk 

rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met rente- en kredietrisico’s. 

 

In het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) is een Financieringsstatuut 

verplicht. Dit statuut heeft tot doel kaders aan te geven, waarbinnen het schap haar geldstromen 

beheert. Het Financieringsstatuut voor het Parkschap is 20 mei 2011 door het Algemeen Bestuur 

vastgesteld en maakt deel uit van de financiële beheerverordening van het Parkschap. Voor een 

nadere uiteenzetting van het treasury-beleid verwijzen wij naar het genoemde 

Financieringsstatuut. 

 

Het omslagpercentage van de rente in de begroting 2017 bedroeg 2,7% en is in de begroting 2018 

verder verlaagd naar 1% op grond van de gewijzigde BBV.  

De rentelasten in de jaarrekening 2017 zijn ca. € 46.400 lager dan begroot, de leningen zijn 

nagenoeg afgelost en de rente op de lopende rekening is nihil.  

 

De wettelijk toegestane kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is 8,2%; de rente-

risiconorm 20% (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, artikel 2). 

In alle kwartalen van 2017 bleef het Parkschap ruim binnen de toegestane kasgeldlimiet, er was in 

alle kwartalen een overschot aan middelen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat het 

Parkschap subsidies (soms tot 100%) bevoorschot krijgt; dit geldt bijvoorbeeld voor de subsidies 

inzake De Biesbosch verdient het, het prijzengeld NL Delta en de subsidie van de provincie Zuid-

Holland inzake NL Delta.  

Wanneer in drie achtereenvolgende kwartalen sprake is van overschrijding moet nieuwe 

langlopende financiering worden onderzocht. 
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In 2013 heeft het Parkschap een specifieke werkrekening voor schatkistbankieren geopend. M.i.v. 

1 januari 2014 moet het saldo van de Parkschapsrekeningen (het Parkschap heeft sinds juli 2017 

nog maar één rekening naast de werkrekening voor het schatkistbankieren) boven de 

drempelwaarde van € 250.000 worden afgeroomd naar de specifieke werkrekening voor 

schatkistbankieren.  

Het drempelbedrag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal is in 2017 niet overschreden.  

 

 Grondbeleid 

Het Parkschap heeft geen grondexploitatie, derhalve wordt er geen grondbeleid ontwikkeld. 
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b. JAARREKENING  

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE 

JAARREKENING 

 Overzicht baten en lasten (exploitatie)  

 

De programmarekening beoogt het inzicht in de financiën van het schap te vergroten en biedt 

daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste 

vermogensbestanddelen.  

 

In deze paragraaf wordt in een totaaloverzicht de aan de verschillende programma’s gerelateerde 

baten en lasten gepresenteerd. Het betreft een totaaloverzicht van de in de 

programmaverantwoording gepresenteerde deeloverzichten. 

 

Tabel 16 Overzicht baten en lasten (exploitatie) exclusief BTW BCF 

 
 

Gereali-

seerd 

resultaat

2016

Programma Saldo Lasten Baten Totaal saldo 

B&L

Mutaties 

reserves

Geraamd 

resultaat

Lasten Baten Gerealiseerd 

totaal saldo 

B&L

Mutaties 

reserves

Gerealiseerd 

resultaat

Bestuursondersteuning

Personeelslasten 244.443 331.240 -105.616 225.624 225.624 285.292 -41.765 243.527 243.527

Algemene kosten 59.142 72.635 0 72.635 72.635 70.480 -13.501 56.979 56.979

Bijdragen, waaronder deelnemersbijdragen -251.649 0 -251.649 -251.649 -251.649 0 -255.334 -255.334 -255.334

mutatie algemene reserve - compartiment 0 -40.000 -40.000 -9.167 -9.167

subtotaal bestuursondersteuning 51.936 403.875 -357.265 46.610 -40.000 6.610 355.771 -310.599 45.173 -9.167 36.006

Compartiment Parkschapsbeleid

STEP-exploitaties 17.907 41.539 -31.894 9.645 9.645 36.468 -18.544 17.924 17.924

Gastheerschap 5.277 7.500 -7.500 0 0 18.398 -15.363 3.035 3.035

Subsidieprojecten -14.331 2.000 -2.000 0 0 0 -48.882 -48.882 48.882 0

NL Delta (2016: opblaasbare Bever) 3.189 0 0 0 0 85.784 -82.926 2.858 2.858

Uitwerking verdienmodellen 1.115 105.600 -105.600 0 0 64.861 -63.279 1.581 1.581

Projecten gefinancierd uit verdienmodellen 54 0 0 0 0 7.044 -8.674 -1.630 -1.630

Verdienmodellen - Bedrijfsvrienden 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 0

Coördinatie toezicht & handhaving -9.520 17.319 -17.319 0 0 -10.044 -14.617 -24.661 -24.661

Donateursprogramma Biespas 8.383 131.738 -36.141 95.597 95.597

subtotaal Parkschapsbeleid 12.074 173.958 -184.313 -10.355 0 -10.355 334.249 -288.426 45.823 48.882 94.705

Compartiment Hollandschap

RECREATIE EN NATUURGEBIEDEN

Groen 457.557 494.581 -28.421 466.161 466.161 489.893 -25.458 464.435 464.435

Infrastructuur 103.569 131.517 -4.282 127.235 127.235 106.973 -4.478 102.494 102.494

Recreatieve voorzieningen 33.513 34.896 -6.000 28.896 28.896 32.136 32.136 32.136

Water en oevers 128.020 178.950 -39.735 139.215 139.215 146.036 -4.979 141.057 141.057

Administratie/ beheer 88.233 141.610 -39.000 102.610 102.610 127.214 -8.600 118.614 118.614

mutatie algemene reserve -40.000 -40.000 -9.521 -9.521

subtotaal recreatie & natuurgebieden 810.892 981.555 -117.439 864.117 -40.000 824.117 902.251 -43.515 858.737 -9.521 849.216

RECREATIE - OBJECTEN

Golfbaancomplex en skihelling -110.268 0 -108.507 -108.507 -108.507 0 -101.834 -101.834 -101.834

subtotaal recreatie-objecten -110.268 0 -108.507 -108.507 0 -108.507 0 -101.834 -101.834 0 -101.834

TOEZICHT & HANDHAVING

Toezicht en handhaving 84.261 128.842 -13.118 115.724 115.724 117.149 -4.975 112.174 112.174

Heffing natuurbijdrage automobilisten 0 90.413 -176.438 -86.025 -86.025 0 0 0 0

subtotaal toezicht & handhaving 84.261 219.255 -189.556 29.699 0 29.699 117.149 -4.975 112.174 0 112.174

BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT

Gebouw en inrichting 117.316 164.475 -26.040 138.435 138.435 158.387 -26.161 132.226 132.226

Algemeen 369.541 491.465 -111.147 380.318 380.318 446.404 -77.371 369.034 369.034

Voorlichting en educatie 47.585 64.124 -12.669 51.455 51.455 53.232 -10.471 42.761 42.761

Rondvaarten Halve Maen / Sterling -35.051 79.834 -108.134 -28.300 -28.300 105.771 -127.493 -21.722 -21.722

Exploitatie pontje en verhuringen -56.346 131.271 -143.099 -11.828 -11.828 157.825 -221.751 -63.926 -63.926

mutatie bestemmingsreserves 19.450 7.683 7.683 12.351 12.351

subtotaal Biesboschcentrum Dordrecht 462.495 931.169 -401.090 530.079 7.683 537.762 921.618 -463.246 458.373 12.351 470.724

OVERIGE BATEN EN LASTEN

Gebouwen en woningen 62.902 144.965 -65.610 79.355 79.355 123.272 -52.390 70.882 0 70.882

Diversen, waaronder werk voor derden 22.886 38.154 -43.196 -5.042 -5.042 26.098 -33.860 -7.762 -7.762

subtotaal overige baten & lasten 85.788 183.119 -108.806 74.313 0 74.313 149.371 -86.250 63.120 0 63.120

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bijdragen i.h.k.v. 3e Merwedehaven -120.622 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijdrage deelnemers in het nadelig saldo -1.351.033 0 -1.351.033 -1.351.033 -1.351.033 0 -1.351.032 -1.351.032 -1.351.032

mutatie algemene reserve - bestemming 

2006

74.477 -2.606 -2.606 -2.098 -2.098

mutatie algemene reserve - resultaat -170.982 -170.982

subtotaal algemene dekkingsmiddelen -1.397.178 0 -1.351.033 -1.351.033 -2.606 -1.353.639 0 -1.351.032 -1.351.032 -173.079 -1.524.111

TOTAAL 0 2.892.931 -2.818.009 74.923 -74.923 0 2.780.410 -2.649.876 130.534 -130.533 0,00

Rekening

2017

Begroting 

2017
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Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting onder de 

tabellen per Programma in de Programmaverantwoording, die onderdeel uitmaakt van de 

jaarstukken 2017.  

 

Het overzicht incidentele baten en lasten staat in het volgende hoofdstuk. Er is geen post 

onvoorzien. De bijlage 4a. Staat van materiële vaste activa – historisch overzicht en kapitaallasten 

bevat de afschrijvingen en de toegerekende rente in 2017. 

 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 

toepassing op Parkschap NP De Biesboch. Het voor Parkschap NP De Biesbosch toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (algemeen bezoldigingsmaximum). Topfunctionarissen 

zijn, kort gezegd, degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of 

de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. 

Voor het Parkschap betreft dit de directeur en de leden van het Algemeen Bestuur (AB). De 

bezoldiging van deze personen dient openbaar gemaakt te worden.  

 

In het kader van de WNT volgen hierbij de gegevens: 
bedragen x €1 D.C.H. (Dick) Verheijen G.B.J. (Gerard) Baaij 

functiegegevens directeur Parkschap en 
secretaris DB/AB 

directeur Parkschap en 
secretaris DB/AB 

Aanvang en einde functievervulling 2017 1-1-2017 tm 13-10-2017 15-10-2017 tm 31-12-2017 

Deeltijdfactor in fte 0,67 1,00 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja    

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 60.161 € 20.619 

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.032 € 2.634 

Subtotaal € 67.193 € 23.253    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 94.554 € 38.679    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Totale bezoldiging € 67.193 € 23.253    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n.v.t. n.v.t. 

   

Gegevens 2016     

Aanvang en einde functievervulling 2016 1-1-2016 tm 31-12-2016 n.v.t. 

Deeltijdfactor 2016 in fte 0,67 n.v.t. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 71.952 n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.787 n.v.t. 

Totale bezoldiging 2016 € 79.739 n.v.t. 

 

De leden van het AB zijn de heren P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht), J.B.M. Kuijpers (Gemeente 

Drimmelen), M. van Oosten (Gemeente Werkendam), A. Dijkstra (Gemeente Sliedrecht), dhr. 

J.J.C. van den Hout (Provincie Noord-Brabant) en dhr. J.F. Weber (Provincie Zuid-Holland). Zij 

ontvangen geen salaris of vergoeding van het Parkschap voor de uitoefening van deze functie.  

 

 Totaal saldo van baten en lasten, mutaties reserves en 

gerealiseerd resultaat 

 

Onder dit hoofdstuk worden ook de incidentele baten en lasten verantwoord. De incidentele baten 

en lasten zijn voor 2017 onder te verdelen in enkele onderwerpen, (subsidie)projecten, waaronder 

verdienmodellen en NL Delta, de transitie en overige incidentele posten: 

 

(Subsidie)projecten 
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1. Een vervolgproject in relatie tot de integrale gebiedsafspraak Waterdriehoek, te weten de 

ontsluiting NP De Biesbosch is door Bloc in opdracht van het Parkschap is grotendeels in 

2016 uitgevoerd en medegefinancierd door derden; voor 2017 resteerde nog een bedrag 

van € 3.500.  

2. Na afronding van het Interreg IVA 2 Zeeën STEP resteren nog beperkt middelen van het 

beleidsprogramma Ondergedompeld (2009/2010); deze middelen zijn voorzien van een 

bestemming. Voor 2017 betrof het de vrijval van € 10.000 voor de huur van het kantoor in 

het Biesboschmuseum. N.B. Onder incidentele baten en lasten worden tijdelijke posten 

verstaan die zich in principe gedurende maximaal drie jaar voordoen. De notitie m.b.t. 

incidentele baten en lasten d.d. januari 2012 geeft aan dat meerjarige tijdelijke 

geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een 

toekenningbesluit worden geclassificeerd als incidentele baten en lasten, ook als de 

geldstroom langer is dan 3 jaar.  

3. Het Parkschap voert onderzoeken uit en implementeert verdienmodellen onder de noemer 

'De Biesbosch verdient het'. Deze uitgaven inclusief programmamanagement worden 

(mede) gefinancierd door de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland (twee tranches van 

subsidieverlening). De projecten zijn medio 2015 gestart, de 1e tranche is in 2017 

afgerond. De 2e tranche zal in 2018 en in 2020 (ondernemend bezoekerscentrum) worden 

afgerond.  

4. Het Parkschap heeft samen met Staatsbosbeheer en het Haringvliet een Bidbook NL Delta 

ingediend. We hebben prijzengeld ontvangen en een subsidie van de provincie Zuid-Holland 

voor programmamanagement, een trekker voor communicatie en enkele overige posten.  

 

Transitie 

5. Voor de transitie van het Parkschap naar een toekomstig organisatiemodel is een 

onderzoek naar governance gestart.   

 

Overige incidentele posten 

6. De resterende middelen van de geliquideerde Stichting Beheer Nationaal Park is in 2017 

uitgekeerd (en vervolgens conform besluit gestort in algemene reserve).   

 

De posten zijn in tabel 17.1 verantwoord onder de begrotingspost, waar ze zijn financieel zijn 

verantwoord. 

 

Tabel 17.1 Incidentele baten en lasten 

 
 

Programma lasten 

begroot

baten 

begroot

saldo lasten 

werkelijk

baten 

werkelijk

saldo

Bestuursondersteuning

Aanpak ontsluiting Biesbosch 0 0 0 3.500 -3.500 0

Onderzoek naar governance 0 0 0 3.685 -3.685 0

Programmamanagement verdienmodellen 60.000 -30.000 30.000 32.297 -16.149 16.149

Projecten Waterdriehoek/Biesboschdeal 40.000 0 40.000 9.167 0 9.167

Parkschapsbeleid

Middelen St.Beheer NP 0 0 0 0 -48.882 -48.882

Resterende middelen Ondergedompeld 2.000 -2.000 0 0 0 0

Verdienmodellen 'Biesbosch verdient't ' 105.600 -150.600 0 64.861 -63.279 1.581

NL Delta 0 0 0 85.784 -82.926 2.858

Projecten Streekfonds / Beleef en geef 0 0 0 7.044 -8.674 -1.630

0 0 0 0 0 0

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch

Onderzoek naar waterkeringen 40.000 0 40.000 9.521 0 9.521

Onttrekking AR voor Waterdriehoek en 

onderzoek waterkeringen

-80.000 -80.000 -18.688 -18.688

Toevoeging middelen St.Beheer NP aan AR 0 0 0 48.882 0 48.882

Toevoeging reserve Zuileshoeve 100.000 -100.000

Toevoeging voorziening oninbare debiteuren 0 0 0 8.660 0 8.660

Totaal incidentele baten en lasten 2016 247.600 -262.600 30.000 373.400 -345.783 27.618
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In onderstaande tabel is het totaal saldo van baten & lasten en het begrote en 

gerealiseerde resultaat aangegeven. De mutaties in de reserves zijn hierdoor meer 

zichtbaar.  

 

Tabel 17.2 Totaal saldo der baten & lasten en geraamd en gerealiseerd resultaat 

 
 

Het totaal saldo van baten en lasten in de begroting 2017 was € 74.922 nadelig (dit moest per 

saldo onttrokken worden aan de reserves om op '0' uit te komen; achterliggende oorzaak hiervan 

was met name de resultaatsbestemming van 2016 met € 40.000 voor projecten inzake de 

Waterdriehoek en €40.000 voor het onderzoek naar de waterkeringen). Het totaal saldo van baten 

en lasten in de jaarrekening 2017 is € 130.534 nadelig, een verschil met de begroting van 

€ 55.612 (nadelig); er moet méér worden onttrokken om op '0' uit te komen.  

 

Na het verwerken van alle afgesproken mutaties op de reserves is bij jaarrekening 2017 sprake 

van een nadelig totaal saldo van € 170.982, welke op grond van art.42, 5e lid is onttrokken aan de 

algemene reserve.   

 

 Balans per 31 december 2017 

De financiële positie van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is op te maken uit 

de balans (tabel 18). 

  

begroot werkelijk begroot werkelijk

Totaal saldo baten en lasten - lasten 2.892.931 2.780.410 Totaal saldo baten en lasten - baten 2.818.009 2.649.876

Dotatatie aan reserve donaties 5.000 0 Onttrekking reserve donaties 2.000 5.982

Dotatie aan reserve onderhoud tentoonstelling 18.333 18.333 Onttrekking reserve tentoonstelling 13.650 0

Dotatie bestemmingreserve Zuileshoeve 0 100.000

Onttrekking aan algemene reserve:

Toevoeging aan algemene reserve: - resultaatbestemming 2006 2.606 2.098

- marap - middelen st.Beheer NP 48.882 - resultaatbestemming 2016 80.000 18.688

- toevoeging reserve Zuileshoeve 0 100.000

- resultaat 2017 170.982

Geraamd en gerealiseerd resultaat - lasten 2.916.264 2.947.625 Geraamd en gerealiseerd resultaat - baten 2.916.265 2.947.625
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Tabel 18 Balans per 31 december 2017 

 
 

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 0

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0

Materiële vaste activa 1.551.736 1.428.844

- Investeringen met een economisch nut

   - gronden uitgegeven in erfpacht 94.915 94.915

   - overige investeringen met een economisch nut 851.355 781.291

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 605.467 552.638

Financiële vaste activa 504.396 488.367

- Overige langlopende leningen u/g

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 504.396 488.367

Totaal vaste activa 2.056.133 1.917.211

Vlottende activa

Voorraden 31.217 27.196

   - overige grond- en hulpstoffen

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

- Gereed product en handelsgoederen 31.217 27.196

- Vooruitbetalingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 160.584 197.366

- Vorderingen op openbare lichamen 89.832 91.160

- Verstrekte kasgeldleningen

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

- Overige vorderingen 70.753 106.206

- Overige uitzettingen

Liquide middelen 181.093 264.908

- Kassaldi 4.992 9.162

- Bank- en girosaldi 176.101 255.747

Overlopende passiva 180.333 135.981

- Vooruit gefactureerde bedragen 0 0

- Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen 0 85.787

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 180.333 50.194

Totaal vlottende activa 553.227 625.451

Totaal generaal 2.609.360 2.542.663

Ultimo Ultimo

2016 2017
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Voor een toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk 21 en verder.  

 

De niet uit de balans blijkende verplichtingen (van enige omvang) hebben betrekking op de 

aanbesteding van het beheer aan Drechtwerk (uitsluitend recht), het contract met Dunck voor de 

Biespas ad. € 86.598 (jaarlijkse beheerfee excl. variabele kosten), 

dienstverleningsovereenkomsten met het SCD voor werkplekbeheer en het beheer van de 

applicatie Recreatex van het Biesboschcentrum (16 werkplekken) ad. € 45.000 en Digifac ad. € 

4.758, het contract met de schaapherder (onbepaalde tijd, 8 maanden in een jaar) ad. € 31.262 

(2017), contract d.d. 2013 met de Stichting Breedband Drechtsteden ad. € 3.470 per jaar t/m april 

2018, en het onderhoudscontract voor de waterbushalte met Stadsbeheer Dordrecht ad. € 3.700 

per jaar. Alle bedragen exclusief btw. 

 

Daarnaast zijn er voor kleinere bedragen diverse overeenkomsten, waarvan de belangrijkste zijn 

de gebruiksovereenkomsten met SBB, een overeenkomst met het Drechtstedenbestuur inzake 

Infotakes t/m 2018, en overeenkomsten voor de controle op gemalen.  

 

  

         Ultimo Ultimo

PASSIVA 2016 2017

Vaste passiva

Eigen vermogen 973.401 842.867

- Algemene reserve 694.345 422.460

- Bestemmingsreserves 279.055 420.406

- Nog te bestemmen resultaat 0 0

Voorzieningen 425.240 376.446

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 425.240 376.446

- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 360.000 236.667

- Obligatieleningen 0 0

- Onderhandse leningen van:

  - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 360.000 236.667

  - binnenlandse bedrijven 0 0

  - overige binnenlandse sectoren 0 0

Overig 0 0

  - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0

- Waarborgsommen 0 0

 - Verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten 0 0

Totaal vaste passiva 1.758.641 1.455.979

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 258.054 121.278

- Kasgeldleningen

- Bank- en girosaldi

- Crediteuren 258.054 121.278

Overlopende passiva 592.666 965.406

- Nog te betalen bedragen 207.115 212.880

- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 360.924 613.824

- Overige vooruitontvangen bedragen  24.626 138.702

Totaal vlottende passiva 850.719 1.086.684

Totaal generaal 2.609.360 2.542.663
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

 Vaste activa 

 

De vaste activa bestaan uit de materiële en financiële vaste activa met de volgende onderdelen 

(zie tabel 18.1): 

 

Tabel 18.1 Materiële en financiële vaste activa 

 
 

Het verloop van deze activa is weergegeven in onderstaande tabellen en wordt indien relevant 

toegelicht.  

 

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd. Voor de in erfpacht 

uitgegeven gronden is een onderbouwing in bijlage 2. Staat van in erfpacht uitgegeven gronden 

gegeven.  

 

Het onderstaande overzicht (tabel 18.2a) geeft het verloop van de boekwaarde van de ‘Overige 

investeringen met economisch nut’ weer. 

 

Tabel 18.2a Verloop boekwaarde ‘Overige investeringen met economisch nut’ 

 

 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn 

aan de investering. Voor investeringen met economisch nut zijn in 2017 geen bijdragen van derden 

ontvangen. Onder afwaarderingen staan duurzame waardeverminderingen, welke in 2017 niet 

hebben plaatsgevonden.  

 

Voor de afzonderlijke activa die onderdeel uitmaken van de verschillende categorieën in de tabel 

wordt verwezen naar de ‘Staat van materiële vaste activa’ met een uitsplitsing naar de categorieën 

in de balans (bijlage 4b.).  

A. Immateriële vaste activa Boekwaarde Boekwaarde

per 31-12-2016 per 31-12-2017

sluiten van geldleningen / saldo van agio en disagio 0 0

Onderzoek en ontwikkeling 0 0

Totaal 0 0

B. Materiële vaste activa Boekwaarde Boekwaarde

per 31-12-2016 per 31-12-2017

In erfpacht uitgegeven gronden 94.915 94.915

Overige investeringen met een economisch nut 851.355 781.291

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

maatschappelijk nut

605.467 552.638

Totaal 1.551.736 1.428.844

N.B. in erfpacht uitgegeven gronden ad. € 94.915 is een vast bedrag.

C. Financiële vaste activa Boekwaarde Boekwaarde

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 504.396 488.367

Totaal 504.396 488.367

Totaal vaste activa 2.056.132,61 1.917.211

Boekwaarde 

31-12-2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Afwaardering Boekwaarde 

31-12-2017

Gronden en terreinen 207.509 0 0 0 0 0 207.509

Woonruimten 88.580 0 0 3.543 0 0 85.037

Bedrijfsgebouwen 291.678 0 0 25.861 0 0 265.816

Vervoermiddelen 90.010 6.750 0 17.506 0 0 79.254

Overige materiële vaste activa 173.578 7.237 0 37.141 0 0 143.675

Totaal 851.355 13.987 0 84.051 0 0 781.291



 

 Jaarrekening Parkschap NP De Biesbosch 2017      52 

In de staat van vaste activa zijn ook de activa opgenomen die geheel zijn gefinancierd met externe 

middelen; het gaat om de luisterstoelen, de ecolodge, de zonnepont Grienduil en de oplaadpunten 

voor elektrisch varen. Voor deze activa geldt dat sprake is van incidentele middelen; na afloop van 

de levensduur zijn niet opnieuw middelen beschikbaar voor vervanging. Er is te zijner tijd geen 

vrijval van budget voor kapitaallasten (want niet geactiveerd) en er is geen zicht op hernieuwde 

financiering door derden.  

In de staat van vaste activa zijn eveneens die productiemiddelen opgenomen, die inmiddels zijn 

afgeschreven en die nog in gebruik zijn.  

 

De specificatie van de in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in 

onderstaand overzicht vermeld.  

 

Tabel 18.2b Investeringen met economisch nut in boekjaar 2017 

 
 

Toelichting 

Beheer natuur- en recreatiegebieden 

 Het krediet speelobjecten rondom de zwemplas betreft een uit 2016 doorgeschoven krediet.  

Biesboschcentrum 

 Er is nog niet geïnvesteerd in een tentoonstelling in afwachting van de uitwerking van het 

verdienmodel 'Ondernemend bezoekerscentrum'. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2018. 

Als gevolg van het niet investeren is sprake van een voordeel op de kapitaallasten; de 

geraamde afschrijving bedroeg € 13.650. 

 De niet uitgeputte kredieten komen te vervallen; met ingang van 1-1-2018 is de ondergrens 

voor het activeren van investeringen met economisch nut verhoogd naar € 10.000. De 

vervangingsinvesteringen zullen betaald worden uit de exploitatie dan wel opgenomen worden 

in de onderhoudsvoorziening.  

 

Het verloop van de boekwaarde van de ‘Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

maatschappelijk nut’ is weergegeven in tabel 18.3a. 

 

Tabel 18.3a Verloop boekwaarde Investeringen in de openbare ruimte met 

maatschappelijk nut 

 
 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn 

aan het betrokken actief. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens 

duurzame waardeverminderingen. Deze hebben in 2017 niet plaatsgevonden.  

 

Voor de afzonderlijke activa die onderdeel uitmaken van de verschillende categorieën in de tabel 

wordt verwezen naar de ‘Staat van materiële vaste activa’ met een uitsplitsing naar de categorieën 

in de balans (bijlage 4b.).     

 

De ‘Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut’, welke in het boekjaar zijn 

geactiveerd, staan in tabel 18.3b. 

 

Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 

2017

Cumulatief 

t/m 2017

Aangegane 

verplichtingen 

Besteding 

inclusief 

verplichtingen 

Beheer natuur- en recreatiegebieden

Speelobjecten rondom zwemplas (2016) 7.433 7.237 7.237 0 7.237

Biesboschcentrum Dordrecht

Koffie-automaat 2.355 0 0 0 0

Airco groepsruimte 6.845 0 0 0 0

Accu's fluisterbootje 2.500 0 0 0 0

Accu's Spindotter 2.500 0 0 0 0

Fluisterbootje 9.500 6.750 6.750 0 6.750

Tentoonstelling Biesboschcentrum (2013) 155.000 0 0 0 0

Totaal 186.133 13.987 13.987 0 13.987

Boekwaarde 

31-12-2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Bijdragen van 

derden

Boekwaarde 

31-12-2017

Gronden en terreinen 173.922 0 0 11.434 0 162.488

Grond-, weg- en waterbouwk. werken 56.998 0 0 4.589 0 52.409

Bedrijfsgebouwen 46.907 0 0 2.494 0 44.413

Wegen 220.408 0 0 21.136 0 199.272

Overige materiële vaste activa 107.231 4.327 0 17.503 0 94.056

Totaal 605.467 4.327 0 57.156 0 552.638
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Tabel. 18.3b Investeringen met maatschappelijk nut in boekjaar 2017 

 
 

Toelichting 

Beheer natuur- en recreatiegebieden 

 Het krediet verlichting naar het restaurant betreft een uit 2016 doorgeschoven krediet.  

Het doorgeschoven restantkrediet voor fietspaden en de wielerbaan is deels uitgevoerd. Het 

gedeelte tussen de Helsluis en de Zuileshoeve is nog niet uitgevoerd in afwachting van 

bouwactiviteiten op de Zuileshoeve. Het restantkrediet komt te vervallen, en zal na actualiseren 

van het MOP worden opgenomen in de onderhoudsvoorziening.  

Het niet volledig uitvoeren van dit krediet in 2016 zorgde in 2017 op een voordeel in de 

kapitaallasten. 

 

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is weergegeven in tabel 18.4. 

 

Tabel 18.4 Verloop boekwaarde financiële vaste activa 

 

 

De bijdrage aan activa in eigendom van derden heeft betrekking op een investering in de riolering 

in de Hollandse Biesbosch door de gemeente Dordrecht. De riolering is in 2011 opgeleverd.  

 

 Vlottende activa 

20.1 Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden zijn nogmaals opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Tabel 19.1 Voorraden 

 
 

20.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder betreft het 

debiteurensaldo en kan als volgt gespecificeerd worden: 

 

Tabel 19.2 Specifieke uitzettingen korter dan 1 jaar.  

 

 

De vordering op openbare lichamen heeft bijna geheel betrekking op de deelnemersbijdrage incl. 

btw bcf 2017 van de provincie Noord-Brabant ad. € 90.445.  

 

De overige vorderingen hebben betrekking op diverse posten, waarvan de grootste posten 

betrekking hebben op erfpacht voor de golfbaan en de skihelling (samen € 60.233) en het aandeel 

in de Biespas van Staatsbosbeheer ad. € 35.000. Voor de nog te factureren malus voor de Biespas 

is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van 50% van de malus. 

Beschikbaar 

gesteld 

krediet

Werkelijk 

besteed in 

2017

Cumulatief  

t/m 2017

Aangegane 

verplichtingen 

Besteding 

inclusief 

verplichtingen 

Verlichting naar restaurant (2016) 4.330 4.327 4.327 0 4.327

Restantkrediet fietspaden (2016) 120.737 0 0 0 0

Totaal 125.067 4.327 4.327 0 4.327

Boekwaarde 

31-12-2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrij-

vingen

Bijdragen van 

derden

Afwaar-

deringen

Boekwaarde 

31-12-2017

Bijdrage activa in eigendom van derden 504.396 0 0 16.029 0 0 488.367

Totaal 504.396 0 0 16.029 0 0 488.367

Boekwaarde Boekwaarde

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Winkelvoorraad 31.217 27.196

Totaal 31.217 27.196

Saldo                

31-12-2017

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2017

Balanswaarde 

31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 91.160 0 91.160 89.832

Overige vorderingen 114.866 8.660 106.206 70.753

Totaal 206.026 8.660 197.366 160.584
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Er zijn geen vorderingen met betrekking tot het schatkistbankieren, de bij het Rijk aangehouden 

specifieke rekening. Hieronder de betreffende toelichting. 

 

 

 

20.3 Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

 

Tabel 19.3 Liquide middelen 

 

 

De omvang van de liquide middelen per 31-12-2017 is toegenomen als gevolg van de 

bevoorschotting van het prijzengeld NL Delta. 
 

20.4 Overlopende activa 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

 

Tabel 19.4a Overlopende activa 

 

 

Het verloop van de in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen 

te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is weergegeven in tabel 20.4b.  

 

Toelichting in verband met het verplichte schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

(1) Drempelbedrag 250

Q1 Q2 Q3 Q4
(2) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's 

Rijksschatkist aangehouden: 18 126 113 215
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 232 124 137 35
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Kassaldi 4.992 9.162

Banksaldi 176.101 255.747

Totaal 181.093 264.908

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Provincie Zuid-Holland - NL Delta 0 63.480

nog te ontvangen Belastingdienst 0 6.061

nog te ontvangen btw BCF via deelnemers 0 16.246

Van EU en NL overheidslichamen nog te 

ontvangen:

0 85.787

Vooruit gefactureerde bedragen 0 0

Vooruit gefactureerde bedragen 0 0

Vooruitbetaalde bedragen 24.969 18.264

nog te ontvangen BCF via deelnemers 117.073 0

Overige nog te ontvangen bedragen 38.291 31.930

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen 

bedragen

180.333 50.194

Totaal 180.333 135.981
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De overige nog te ontvangen bedragen hebben grotendeels betrekking op de door het Parkschap 

gepleegde inzet voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de afgesproken malus voor de Biespas. 

 

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op beheerfee van de gecontracteerde partij inzake 

de Biespassen, en op verzekeringspremies. 

 

Tabel 19.4b Overlopende activa; nog van EU en NL overheidslichamen te ontvangen 

voorschotten 

 

 

 Vaste Passiva 

21.1 Eigen vermogen 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 

Tabel 20.1a Eigen vermogen 

 

 

Het jaarrekeningresultaat 2017 van € 170.982 (nadelig) is aan de algemene reserve (AR) 

onttrokken. Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 

 

Tabel 20.1b Verloop reserves 

 

 

De reserves zijn onderdeel van het weerstandsvermogen. De AR is een egalisatiereserve en beoogt 

voor- en nadelen bij jaarrekening op te vangen. 

 
De volgende reserves zijn bestemd ter dekking van specifieke investeringen:  

 Reserve Donaties ter dekking van investering met een specifieke bestemmingen, met name ten 

behoeve van het BeverBos van sponsor Dupont.  

 Reserve Onderhoud Tentoonstelling ter dekking van een vernieuwingsinvestering t.b.v. de 

tentoonstelling. 

 Reserve Zuileshoeve ter dekking van kosten bij toekomstige bestemming.  

 

Toelichting op de mutaties in 2017 

 De toevoeging aan de Algemene reserve heeft betrekking op de resterende middelen van 

de St. Beheer NP.  

Saldo 31-12-

2016

Toevoegingen Ontvangen 

bedragen

Afgeboekt Saldo 31-12-

2017

Provincie Zuid-Holland - NL Delta 0 63.480 0 0 63.480

Belastingdienst 0 6.061 0 0 6.061

Dordrecht, Sliedrecht, PZH - btw BCF 0 16.246 0 0 16.246

Totaal 0 85.787 0 0 85.787

Saldo per              

31-12-2016

Saldo per             

31-12-2017

Algemene reserve 694.345 422.460

Bestemmingsreserves 279.055 420.406

Totaal 973.401 842.867

Saldo              

31-12-2016

Te 

bestemmen 

2016

Toevoeging Ontrekking Saldo               

31-12-2017

Algemene reserve 694.345 -29.000 48.882 -291.767 422.460

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve donatie 33.579 0 0 -5.982 27.597

Bestemmingsreserve onderhoud tentoonstelling 229.887 0 18.333 0 248.220

Bestemmingsreserve Zuileshoeve 15.590 29.000 100.000 0 144.590

Totaal bestemmingsreserves 279.055 29.000 118.333 -5.982 420.406

Nog te bestemmen resultaat 0 0 0 0 0

Totaal reserves 973.401 0 167.215 -297.749 842.867
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 De onttrekkingen aan de AR hebben betrekking op het rekeningresultaat over 2017, de 

uitgaven voor de Waterdriehoek en het onderzoek naar waterkeringen o.b.v. 

resultaatsbestemming 2015 en afschrijvingen op activa vanwege resultaatsbestemming in 

2005/2006. Dit laatste betreft m.i.v. 1-1-2018 slechts één actief;  

 Er zijn in 2016 en in 2017 (marap) bedragen bestemd voor de Zuileshoeve. 

 

Het niveau van de reserves wordt beperkt toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen 

van risico’s. Zie ook hoofdstuk 10 Weerstandsvermogen en risico’s. De ontwikkeling van de 

reserves vanaf 2013 is in tabel 21.1c weergegeven.  

 

Tabel 20.1c Ontwikkeling van de reserves door de jaren 

 

 

Voor 2018 zijn de volgende onttrekkingen voorzien: 

 Algemene reserve - resultaatsbestemming 2005/2006 ad. € 1.509; 

 Algemene reserve – resultaatsbestemming 2015 ad. € 30.833 voor projecten Waterdriehoek; 

 Bestemmingsreserve tentoonstelling ad. € 75.000 als cofinanciering van eenzelfde bijdragen 

vanuit de Waterdriehoek voor het ontwerp van een ondernemend bezoekerscentrum; 

 Bestemmingsreserve tentoonstelling ad. € 13.650, de investering in een nieuwe tentoonstelling 

wordt na investeren gestort in een ‘bestemmingsreserve afschrijving economisch nut’, waarna 

de afschrijving van de geactiveerde uitgaven jaarlijks worden onttrokken.  

 Bestemmingsreserve donaties – onttrekking van de voor 2018 begrote uitgaven ad. € 4.000 

voor het Beverbos. 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk

Algemene reserve 476.717 514.181 605.369 694.345 422.460

Bestemmingsreserve  203.288 226.683 224.016 279.055 420.406

Totaal 680.005 740.864 829.384 973.401 842.867
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21.2 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.  

 

Tabel 20.2a Verloop Voorzieningen voor Groot Onderhoud (GO) 

 

 

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 

Het gaat om aanwendingen ten behoeve van onderhoudsactiviteiten in de jaarschijf 2017 en voor 

onderhoudsactiviteiten uit jaarschijf 2016 welke zijn doorgeschoven. Het bestuur heeft ingestemd 

met de doorgeschoven uitgaven. 

Voor een toelichting op de uitgangspunten voor het groot onderhoud en de mutaties van de 

voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 10 Onderhoud kapitaalgoederen.  

De ontwikkeling van de voorzieningen is in tabel 20.2b weergegeven. 

 

Tabel 20.2b Ontwikkeling van de voorzieningen door de jaren 

 

 

21.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

 

Tabel 20.3a Langlopende schulden 

 

 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 

2017: 

 

Tabel 20.3b Verloop langlopende schulden 

 

 

Er zijn in 2017 geen nieuwe geldleningen aangetrokken voor vaste financiering. De totale rentelast 

voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 12.707.  

 

In de bijlagen bij de productenrekening 2017 is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille 

meer gedetailleerd opgenomen. 

 

Solvabiliteit 

Een oordeel over de vermogenspositie kan worden gevormd middels bepaling van de 

solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in 

staat is aan haar korte en lange verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door 

Saldo            

31-12-2016

Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo            

31-12-2017

Voorziening GO Gras ruigte en rietvegetatie 25.577 11.500 0 25.781 11.296

Voorziening GO Infrastructuur 29.378 29.854 0 18.512 40.720

Voorziening GO Recreatieve voorz. 54.650 7.165 0 9.006 52.809

Voorziening GO Water en Oevers 115.972 92.171 0 109.787 98.357

Voorziening GO Sterling, Zonnepont 50.342 6.891 0 11.774 45.459

Voorziening GO Zonnepont Grienduil 9.000 4.500 0 0 13.500

Voorziening GO gebouwen incl. ecolodge 140.322 45.772 0 71.788 114.306

Totaal 425.240 197.853 0 246.648 376.446

Boekjaar 2014 2015 2015 2016 2017

 Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk

Voorzieningen 401.483 382.741 382.741 425.240 376.446

Totaal 401.483 382.741 382.741 425.240 376.446

Saldo per                      

31-12-2016

Saldo per                      

31-12-2017

 - binnenlandse banken en overige 

financiële instellingen

360.000 236.667

Totaal 360.000 236.667

Saldo 31-12-

2016

Vermeer-

deringen

Aflossingen Saldo 31-12-

2017

Lening bank Nederlandse gemeenten 226.667 0 56.667 170.000

Lening bank Nederlandse gemeenten 133.333 0 66.667 66.667

Totaal 360.000 0 123.333 236.667
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de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen 

(opgenomen financiering).  

 

Tabel 20.3c Solvabiliteit 

 

 

Door de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling is gevormd, is het niet direct noodzakelijk 

om een hoge solvabiliteit te hebben; de participanten staan garant bij eventuele 

exploitatietekorten. Hierdoor hoeft het schap niet over veel eigen middelen te beschikken om 

tegenvallers op te kunnen vangen. Tegelijkertijd gaan deelnemers er steeds meer vanuit dat het 

schap tegenvallers wel kan opvangen. Zeker nu inkomsten vanuit verdienmodellen in de begroting 

zijn opgenomen, en deze onzeker zijn.    

 

 Vlottende passiva 

 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Tabel 21 Vlottende passiva 

 

 

22.1 Kortlopende schulden 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

Tabel 21.1 Vlottende passiva: verbijzondering kortlopende schulden < 1 jaar 

 

 

De kortlopende schulden (crediteuren) zijn voor wat betreft de gemeente Dordrecht ongeveer 

gelijk gebleven en hebben betrekking op salariskosten en kosten voor werkplekbeheer. De post 

overige crediteuren is aanzienlijk gedaald; de nog te betalen bedragen zijn nauwelijks gestegen, 

waaruit geconcludeerd kan worden dat de administratie meer 'bij' is dan vorige jaarwisseling het 

geval was.  

 

Overlopende passiva 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:  
 

Tabel 21.2a Vlottende passiva: verbijzondering overlopende passiva 

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Eigen vermogen 973.401 842.867

Vreemd vermogen 1.635.959 1.699.796

Ratio (EV/VV) 60% 50%

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Schulden < 1 jaar 258.054 121.278

Overlopende passiva 592.666 965.406

Totaal 850.719 1.086.684

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Bank saldo 0 0

Gemeente Dordrecht 79.632 79.068

Drechtwerk 4.912 0

Overige crediteuren 173.510 42.210

Crediteuren 258.054 121.278

Totaal 258.054 121.278
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De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

Tabel 21.2b Van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotten 

 

 

De resterende middelen die in het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma 

Ondergedompeld zijn verkregen (programmabureau en projecten) bedragen per 31/12/2017 nog 

€ 68.939 en is grotendeels geoormerkt, waaronder de huur voor het kantoor in het 

Biesboschmuseum. Voor dit kantoor is een ingroei-huur afgesproken; tot op heden zijn in de 

begroting nog geen middelen gevonden voor deze kantoorlocatie.  

 

De beide provincies hebben elk € 134.000 subsidie verleend voor de uitwerking van drie 

verdienmodellen 1e tranche (Concessies, natuurbijdrage recreatievaart en ondernemersfonds 

Beleef en geef). De provincie Zuid-Holland heeft daarnaast € 75.000 beschikbaar gesteld voor de 

programmaleiding voor de verdienmodellen. Deze tranche is afgerond, de niet benutte subsidie zal 

worden teruggestort.  

De provincies hebben daarnaast subsidie € 195.000 subsidie verleend voor de 2e tranche 

verdienmodellen (Ondernemend bezoekerscentrum, Natuurbijdrage automobilisten en Biespas). De 

provincie Zuid-Holland heeft daarnaast € 47.500 beschikbaar gesteld voor de marketing van het 

programma.  

De provincie Noord-Brabant heeft haar subsidie 100% bevoorschot. De provincie Zuid-Holland 

maakt de subsidie in diverse voorschotten over.  

 

De (voormalige) zes deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap NP De Biesbosch 

bekostigen samen de uitwerking van een nieuwe governance met ondersteuning van het bureau 

Saldo Saldo

per 31-12-2016 per 31-12-2017

Gemeente Dordrecht 109.521 140.702

Gemeensch. Regeling Drechtsteden 1.620 0

Belastingdienst 11.334 0

Rente Bank Nederlandse Gemeenten 6.038 4.403

Overige nog te betalen bedragen 78.603 67.774

Nog te betalen bedragen 207.115 212.880

Bijdragen inzake Ondergedompeld 78.939 68.939

Subsidie provincies - verdienmodellen 281.985 223.779

Deelnemersbijdragen - governance 0 40.553

Prijzengeld EZ - NL Delta 0 280.554

Van EU en NL overheidslichamen 

ontvangen voorschotten

360.924 613.824

Vooruitontvangen - uittredesom 0 107.513

Vooruitontvangen bedragen - overig 23.499 30.062

Fooienpot 1.127 1.127

Overige vooruitontvangen bedragen 24.626 138.702

Totaal 592.666 965.406

Saldo 31-12-

2016

Toe-

voegingen

Vrijgevallen 

bedragen

Saldo 31-12-

2017

Ondergedompeld 78.939 0 10.000 68.939

Subsidie Provincies - verdienmodellen 281.985 20.000 78.206 223.779

Deelnemersbijdragen - governance 0 40.553 0 40.553

Prijzengeld EZ - NL Delta 0 280.554 0 280.554

Totaal 360.924 20.000 88.206 613.824
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Over Morgen. Vanwege de uittreding van drie deelnemers is de bijdrage in 2017 voldaan; het 

traject is nog niet afgerond.  

 

Tenslotte is in 2017 het gewonnen prijzengeld vanuit de prijsvraag Nationale Parken van 

wereldklasse door EZ overgemaakt aan het Parkschap, als penvoerder voor NL Delta. De projecten 

zijn opgestart; de aan het prijzengeld gerelateerde uitgaven zijn nog beperkt.  

 

 SISA 

Het Parkschap heeft over 2016 geen bijdragen ontvangen die via SISA worden verantwoord.  

 

 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

24.1 Inleiding 

Voor het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch zijn in 2011 twee verordeningen en drie besluiten 

vastgesteld. Het gaat om de verordeningen; 

1. Financiële beheer verordening  

2. Controle verordening 

en de besluiten; 

1. Financieringsstatuut Mandaat, volmacht en machtiging 

2. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Het mandaat, de volmacht en de machtiging gaan vergezeld van een overzicht met 

tekenbevoegdheden d.d. 29 november 2013.  

 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die de financiële beheer 

verordening en de controleverordening daarop geeft. De programmarekening is opgesteld naar de 

voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente (BBV). 

 

24.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; 

daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 

gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.  

 

24.3 Balans - Vaste activa 

 

Immateriële vaste activa 

Bij geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden deze 

kosten lineair in 4 jaar afgeschreven.  

Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 

 

Materiële vaste activa 
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Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut  

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn meestal investeringen waarop 

langdurig onderhoud moet worden gepleegd (wegen, bruggen, openbaar groen, water e.d.). Er 

bestaat een nauwe relatie met de paragraaf onderhoud kapitaallasten. Deze investeringen werden 

bij voorkeur niet geactiveerd. Met ingang van 2018 zullen investeringen in maatschappelijk nut 

conform de wijziging in de BBV wel worden geactiveerd. De wijziging heeft voornamelijk 

consequenties voor de investeringen in fiets- en wandelpaden en de wielerbaan. De financiële 

verordening is in 2017 gewijzigd als gevolg van de wijzigingen in het BBV; de wijziging gaat in op 

1-1-2018. 

 

De afschrijving start met ingang van het kalenderjaar volgend op het moment van ingebruikname.  

 

Materiële vaste activa met economisch nut - In erfpacht uitgegeven gronden 

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde 

die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen 

waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde 

opgenomen. 

Overige investeringen met economisch nut  

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en 

maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut betreffen vaste activa die 

verhandelbaar zijn (zoals gebouwen, grond, voertuigen) of waar inkomsten tegenover staan 

(bijvoorbeeld gronden in erfpacht).  

Deze investeringen moeten worden geactiveerd en reserves mogen niet op deze investeringen in 

mindering worden gebracht. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Er mag niet resultaatgericht worden afgeschreven, maar er moet consistent 

worden afgeschreven. Wel mogen bijdragen van derden die gerelateerd zijn aan de investering in 

mindering worden gebracht. 

 

Activa met economisch nut met een afschrijvingsperiode tot en met 10 jaar worden met ingang 

van het kwartaal na ingebruikname afgeschreven. De overige activa wordt met ingang van het 

kalenderjaar volgend op het moment van ingebruikname afgeschreven. Slijtende investeringen 

worden lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden 

met een eventuele restwaarde.  

 

Er geldt een ondergrens voor het activeren. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan 

€ 2.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden 

worden altijd geactiveerd. In de aangepaste financiële verordening is deze ondergrens met ingang 

van 1-1-2018 verhoogd naar € 10.000. Deelinvesteringen, zoals de aanschaf van accu's, zullen 

worden ondergebracht in de onderhoudsvoorziening.  

 

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.  

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 

vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.  

 

De in de financiële verordening van het schap voorgeschreven afschrijvingstermijnen zijn: 

Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen 30 jaar 

Vaartuigen 4 -10 jaar 

Technische installaties in bedrijfsgebouwen 15 jaar 

Kantoormeubilair / telefooninstallaties 10 jaar 

Aanhangwagens en auto’s lichte motorvoertuigen 5 jaar 

Groot onderhoud gronden en terreinen 10 -75 jaar 
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Automatisering 3 jaar  

Overige bedrijfsmiddelen 5-10 jaar 

 

Financiële vaste activa 

Voor één investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut in de Hollandse Biesbosch 

geldt dat sprake is financiële vaste activa. Het gaat om een investering in de riolering in de 

Hollandse Biesbosch. Het schap heeft de bijdrage voor deze riolering aan Stadsbeheer Dordrecht 

vastgelegd in een overeenkomst welke voldoet aan de regelgeving voor te activeren bijdragen aan 

derden. Het bestuur heeft besloten tot activeren van de bijdrage.   

 

Per programma zijn de nieuwe investeringen benoemd. Deze investeringen worden onderscheiden 

in: 

 routine investeringen, welke bij het vaststellen van de begroting 2017 zijn geautoriseerd; 

 overige investeringen, waarvoor autorisatie wordt gevraagd middels een inhoudelijk uitgewerkt 

voorstel. Zie voor een bespreking van de investeringen hoofdstuk 10. 

 

Voor meer informatie over het geraamde verloop van de investeringen wordt verwezen naar de 

staat van vaste activa, de staat van uit te voeren werken welke zijn opgenomen als bijlage bij de 

programmarekening. 

 

24.4 Balans - Vlottende activa 

24.4.1 Voorraden 

Er is geen sprake van als onderhanden werken opgenomen bouwgronden; het schap heeft geen 

grondexploitatie (zie 16. Grondbeleid). 

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de 

marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden 

incourant worden.  

24.4.2 Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij verwachte oninbaarheid wordt 

het bestuur geïnformeerd. Het bestuur besluit over het afboeken van oninbare vorderingen met 

enige omvang.  

24.4.3 Liquide middelen en overlopende posten. 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

24.5 Balans – Vaste passiva 

24.5.1 Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 

voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van 

het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen.  

24.5.2 Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane 

aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

24.5.3  Verplichting voortvloeiend uit leasing 

De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing vindt plaats tegen de 

contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen. Het schap heeft geen financial 

lease. 
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24.6 Balans - Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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BIJLAGEN 

1. Exploitatierekening (detail); 

2. Staat van in erfpacht uitgegeven gronden;  

3. Staat uit te voeren werken; 

4. Staat van materiële vaste activa (a+b); 

5. Staat van reserves en voorzieningen; 

6. Inkomstenverdeelstaat; 

7. Kostenverdeelstaat; 

8. Overzicht lang lopende leningen 

 
 


