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Agenda Algemeen Bestuur 
 
 
Datum: 5 oktober 2018 
Tijdstip: 11.30-12.00 uur 

Locatie: Stadskantoor Dordrecht, kamer 3 
 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2018 bijlage 

 

 

3. Marap bijlagen 

 

 

4. Beëindiging Biespas bijlage 

 

 

5. Splitsing Parkschap/Hollandse Biesbosch beheer en exploitaties bijlage 

 

 

6. Verlengen contract accountant bijlage 

 

 

7. Rondvraag 
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Verslag  

Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2018 
 
Aanwezig:  

de heren B.C.M. Stam en H. v.d. Linden (Gemeente Dordrecht), J.M. van Oosten en J.J. Bakker (Gemeente 

Werkendam), A.A.M. van Oosterhout en J.G.M. Vissers (Gemeente Drimmelen), A. van Hees (Staatsbosbeheer), 

G.B.J. de Baaij (directeur), M.H. Hoefeijzers (voorzitter), mw. M. den Braven (verslag) 

 

Toehoorders:  

de heren L. van der Vegt (Gemeente Dordrecht), R. Holmes (Gemeente Drimmelen) 

 

1. Opening en mededelingen 

Omdat iedereen al aanwezig is, opent dhr. Hoefeijzers de vergadering om 21.40 uur.  

 

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 29 juni 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen beleidsarme begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023 

Dhr. Vissers legt namens Gem. Drimmelen een stemverklaring af.  

'Wij hebben enerzijds een door onze raad geamendeerde zienswijze waarin zij de 

begroting 2019 afkeuren. Die geeft ons geen ruimte om vanavond de begroting goed 

te keuren. Anderzijds is er in de afgelopen weken veel gebeurd, veel in gang gezet, 

waardoor het er op begint te lijken dat iedereen binnen deze GR dezelfde taal gaat 

spreken. Dat geeft ons een positieve eerste aanzet voor die al langer gevraagde basis 

op orde. De aanwezige raadsleden vanavond onderschrijven dat.  Met die 

stemverklaring stemmen wij niet in de met de voorliggende begroting.' 

Dhr. Van Oosten is blij met de aanpassing in de begroting waardoor structurele 

kosten niet langer met incidentele middelen worden gedekt. Gem. Werkendam kan 

daarom instemmen met de begroting.  

Dhr. Van der Linden sluit zich namens gem. Dordrecht hierbij aan. Dit is het begin 

van een wezenlijke discussie om op een andere manier met het gebied bezig te zijn. 

Hiermee wordt de begroting 2019 vastgesteld met 4 stemmen voor (gemeenten 

Werkendam en Dordrecht) en 2 tegen (Gemeente Drimmelen).  

Dhr. De Baaij is blij dat er nu verder stappen gezet kunnen worden.  

Dhr. Van Oosterhout geeft aan dat de gemeenteraad van Drimmelen nu wel 

vertrouwen heeft dat de basis op orde goed gepresenteerd gaat worden. Er ligt een 

uitdaging voor het DB om dit in de begroting zichtbaar te maken. 

Dhr. Van Hees geeft aan dat dat met de huidige begroting niet kan.  

Er volgt een discussie over het aanvliegen van de basis op orde vanuit de inhoud of 

vanuit de begroting. Dhr. Van Oosterhout geeft aan dat als de basis op orde 6 ton 

kost, dan moeten we het daar met elkaar over hebben.  

 

4. Rondvraag 

Dhr. Van Oosterhout vraagt of de gemeenteraad van Drimmelen een brief gestuurd 

heeft aan het Parkschap over de Biesboschontwikkelingen.  

(Naschrift: geen reactie van Drimmelen gevonden). 

Dhr. Van Oosten antwoordt dat vorig jaar bij alle drie de raden apart informatie is 

opgehaald over de gedachten m.b.t. waar het Parkschap van is. Dat is op schrift 

gezet. Op grond van de grote verschillen in opvattingen daarvan is besloten om met 

de 3 raden bij elkaar te gaan zitten. De eerste bijeenkomst is vorig jaar oktober 

geweest. In Drimmelen is een aparte sessie geweest met dhr. Verdaas.  

 

Dhr. Hoefeijzers sluit de vergadering.  
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Vergadernotitie  
voor het Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch  

d.d. 5 oktober 2018 
 

Onderwerp – Marap 2018 – Hollandse Biesbosch  
(o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2018) 

 

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

financiële afwijkingen voor 2018 aan. Deze marap heeft betrekking op aangelegenheden m.b.t. de 

Hollandse Biesbosch 

 

In deze marap komen achtereenvolgens aan bod: 

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

2. een toelichting op de plussen en minnen, 

3. investerings- en renovatiekredieten, 

4. follow up controles en balansposten, 

5. risico's, weerstandsvermogen en overig, 

6. besluitvorming.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

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

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

van de realisatie tot en met augustus.  

Het geprognosticeerde nadeel over 2018 bedraagt naar verwachting ca. € 107.300. Het nadeel is 

per saldo te relateren aan uitblijven van extra inkomsten uit de verdienmodellen (welke ter 

invulling van o.a. de per 31/12/2016 vervallen compensatie 3e Merwedehaven in de begroting zijn 

verwerkt). De begrote inkomsten uit verdienmodellen zijn hoger dan het nu gepresenteerde tekort; 

door o.a. een taakstelling op het handgeld voor marketing is het tekort beperkt.  

Het bestuur wordt voorgesteld dit nadeel te compenseren door onttrekking uit de algemene 

reserve. 

 

 

 

 

 
  

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking Sub-afwijking

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 93.650 N

Productoverstijgende afwijkingen -10.000 V

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden 52.100 N verdienmodel ad. 35.000

Subtotaal Biesboschcentrum excl. Marketing en promotie -13.650 V relatie met mutatie reserves

Subtotaal Marketing en promotie -36.000 V

Subtotaal Overige lasten 10.000 N verdienmodel

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 91.200 N verdienmodel

Mutatie reserves 13.650 N

Totaal Parkschap 107.300 N

Agendapunt 

3.a 
datum 

21 september 2018 

opsteller 

R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 

078-770 2021 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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2. TOELICHTING OP DE PLUSSEN EN MINNEN 

 

2.1 PRODUCTOVERSTIJGENDE AFWIJKINGEN - TREASURY (-€ 10.000 voordelig) 

 

 

 

Toelichting: 

 Vanwege het aflopen van de leningen en de rente op de BNG-rekening nihil; er ontstaat 

een klein voordeel ten opzichte van de begroting. Hierin is een rentepercentage van 1% 

gehanteerd. 

 

2.2 BEHEER, BIESBOSCHCENTRUM EN OVERIG (€ 106.150 nadelig) 

 

Beheer natuur- en recreatiegebieden (€ 52.100 nadelig) 

 

 

 

Toelichting: 

 Ondanks de intensieve samenwerking met Dordrecht Marketing en het in de markt zeten 

van 'Trouwen in het Bos' blijven daadwerkelijke reserveringen voor het 

evenemententerrein uit. Aanvragen voor de toegezegde uitbreiding naar maximaal drie 

middelgrote evenementen worden wel geplaatst, maar worden na verdere uitwerking niet 

als vergunningswaardig beoordeeld door de vergunningverlener gemeente Dordrecht. 

Met name het tijdens deze evenementen geproduceerde geluid is een te zware belasting 

voor het gebied. Een verstoring waarvoor ook het Parkschap aan de lat staat omdat zij het 

evenwicht tussen flora en fauna, andere bezoekers en aanwonenden dient te beschermen. 

Bovenstaande betekent minder inkomsten van ca. € 9.000,-- (nadelig) voor 2018; 

 Het opruimen van het gebied na de uitzonderlijke zware storm van 18 januari heeft - naast 

het opsouperen van het wel begrote calamiteitenonderhoudsbudget -  een extra € 36.500 

gekost. Teneinde het gebied de rest van het jaar "heel, schoon en veilig" te kunnen 

aanbieden zijn deze vroeg in het jaar gemaakte kosten onder de aandacht gebracht van de 

gemeente Dordrecht en is gevraagd om een aanvullende deelnemersbijdrage van € 36.500, 

welke is toegezegd; 

 Door donaties van in totaal € 3.000 voor de aanschaf van een speelwerktuig is het mogelijk 

een attractiever model dan gepland te plaatsen. De geplande glijbaan, welke wordt 

bekostigd uit het doorgeschoven budget onderhoudsvoorziening 2017 aangevuld met de 

jaarschijf 2018, kan daarom worden uitgebreid met een klimfunctie;  

 Het subsidietraject voor de uitwerking van het verdienmodel Natuurbijdrage recreatievaart 

door Parkschap en Staatsbosbeheer is inmiddels afgerond.  Het verdienmodel is nog niet 

geïmplementeerd en heeft nog geen bijdrage geleverd aan de kosten die het Parkschap 

maakt voor de recreatievaart.   

 Het Parkschap voert een deel van het beheer van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) op 

basis van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit, welke met ingang van 1/1/2018 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 116.150 N

0. Productoverstijgende afwijkingen - Treasury

- Kapitaallasten - rente -10.000 V S

Subtotaal productoverstijgende afwijkingen -10.000 V -10.000 V

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 93.650 N

1. Recreatie- en Natuurgebieden

- Evenemententerreinen -9.000 N ?

- Beheerkosten stormschade 36.500 N 36.500 V I

- Aanschaf speelwerktuig door donaties 3.000 N 3.000 V I

- Natuurbijdrage recreatievaart -35.000 N I

- Inzet personeel voor Nieuwe Dordtse Biesbosch -8.100 N I

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden 39.500 N -12.600 N 52.100 N
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was begroot. De inrichting van het gebied is nog niet afgerond; medio zomer 2018 werd 

bekend dat daadwerkelijke overdracht op 1 januari 2019 plaats zal vinden. De begrote 

€ 30.000 voor doorberekende uren worden voor een € 21.900 verwezenlijkt. 

 

Er zijn geen afwijkingen op toezicht en handhaving.  

 

Biesboschcentrum (-€ 13.650 voordelig) 

 

 

Toelichting: 

 In een jaar waarin het doorgaans goed weer is, is er meer personele inzet noodzakelijk in 

de verhuur en rondvaart. Dit geldt zeker voor 2018. Daarnaast is er door ziekte beperkte 

vervanging noodzakelijk geweest in de backoffice. Het betreft hier onvermijdbare uitgaven. 

In de schoonmaak is een verandering opgetreden. Een schoonmaker in loondienst is 

vervangen door een overeenkomst met Drechtwerk (Frisfacilitair); dit heeft geen of 

nauwelijks financiële betekenis; 

 In de afgelopen jaren zijn de applicatie- en transactiekosten gestegen onder andere als 

gevolg van het digitaliseren van facturen en het implementeren van online boeken. De 

budgetten zijn hierop nog niet aangepast.  

 Als gevolg van het mooie weer, maar zeker ook de mogelijkheid om via een webwinkel 

online te kunnen boeken is de opbrengst van met name de verhuur aanzienlijk gestegen; 

deze dekt in ieder geval de meerkosten. Verwacht wordt dat het netto resultaat gunstig 

uitpakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat door verschillende redenen de verhuurvloot 

niet volledig benut kon worden (veroudering, schade gerelateerd aan de januaristorm, 

storingen, vernielingen). 

 Er is nog niet geïnvesteerd in een nieuwe tentoonstelling, in afwachting van nieuwe 

plannen voor het Biesboschcentrum. Het voordeel staat tegenover een lagere bijdrage 

vanuit de reserve en is per saldo neutraal.  

 

Marketing en promotie (- €36.000 voordelig) 

De inzet en uitgaven voor Marketing en Promotie betreffen marketing- en communicatieactiviteiten 

ten behoeve van het gehele Nationaal Park De Biesbosch. 

 

 

 

Toelichting: 

 Vanwege de inzet van een marketingmedewerker als trekker voor de communicatie 

omtrent NL Delta en bekostiging van deze inzet door de provincie Zuid-Holland is sprake 

van een voordeel van ca. (-)€ 21.000; 

 Het niet realiseren van nieuwe vormen van algemene dekkingsmiddelen is een 

besparingsopgave van (-)€ 15.000 (voordelig) afgesproken. 

 
  

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 135.150 N

2. Bezoekerscentrum

- Salariskosten incl. inhuur schoonmaak 36.000 N I

- Applicatie- en transactiekosten 13.000 N S

- Opbrengsten rondvaart en verhuur 49.000 V I/S

- Kapitaallasten - afschrijving tentoonstelling -13.650 V lagere bijdr.reserve ?

Subtotaal Biesboschcentrum excl. Marketing en prom. 35.350 N 49.000 V -13.650 V

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 130.150 N

- Marketing - inzet NL Delta -21.000 V I

- Marketing - besparingsopgave handgeld -15.000 V I

Subtotaal Marketing en promotie -36.000 V -36.000 V
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Overige baten en lasten, waaronder gebouwen en werken derden (€ 10.000 nadelig) 

 

 

 

Toelichting: 

 Er is nog geen sprake van pachtopbrengsten Zuileshoeve (€ 14.000 nadelig). Het wordt 

steeds duidelijker dat de Zuileshoeve niet het fysieke middelpunt wordt van het 

"Getijdenboerderij" concept met de daarbij behorende schaapskudde en innovatief 

landbouw-samenwerken. Langjarig project heeft zijn middelpunt verplaatst naar de bij de 

gemeente Dordrecht in bezit zijnde Bovenpolder (Noorderdiepzone). Tot op heden hebben 

ook de parallel naast het "Getijdenboerderij" concept plaatsgevonden gesprekken met 

andere belangstellenden niet geleid tot het vinden van een exploitant. Het uitblijven van 

een bestemming en de daardoor al maar meer in verval rakende hoeve doen de optie 

verkoop steeds meer in zicht komen. Voor het einde van dit jaar zal het bestuur 

geïnformeerd worden over de wijze waarop deze verkoop plaats zou kunnen vinden. 

 Het onderhoudsbudget voor gebouwen wordt voor eenzelfde bedrag minder aangesproken, 

er vindt slechts groot onderhoud aan de Zuileshoeve plaats op het moment er een 

exploitant wordt gevonden en deze tegen marktconforme tarieven een pachtovereenkomst 

heeft afgesloten met het Parkschap. 

 De uitwerking van het verdienmodel Concessies heeft parallel gelopen met de uitwerking 

van het verdienmodel Natuurbijdrage recreatievaart, en richtte zich op de 

rondvaartondernemers. De natuurbijdrage recreatievaart is nog niet geïmplementeerd, 

waardoor de rondvaartbedrijven ook nog niet bijdragen voor water-gerelateerde zaken in 

de Biesbosch.  

 De daadwerkelijke overdracht van (een deel van) de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor 

beheer en onderhoud door het Parkschap vindt op 1 januari 2019 plaats; er is nog geen 

sprake van beheerkosten in 2018. Zowel de begrote uitgaven hiervoor als de hieraan 

gerelateerde bijdrage vanuit Dordrecht is naar € 0 bijgesteld.  

 

Algemene dekkingsmiddelen (€ 91.200 nadelig) 

 

 

 

Toelichting: 

 Eén van de dekkingsmiddelen voor de uitgaven voor de Hollandse Biesbosch betreft 

geefgeld van Biesboschvrienden. Dit verdienmodel is nog niet geïmplementeerd. De 

begroting 2019 is hierop overigens op verzoek van het bestuur aangepast.  

 Daarnaast dient het Parkschap periodiek projectaanvragen in bij het Beleef en Geef-fonds, 

voor financiering. Voor 2018 is geen projectaanvraag ingediend.  

 

2.3 MUTATIES RESERVES (€ 13.650 nadelig) 

 

 

 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 116.150 N

3. Overige baten & lasten

- Huur en erfpacht -14.000 N I

- Onderhoud gebouwen -14.000 V I

- Nieuwe concessies -10.000 N I

- Werken derden - Nieuwe Dordtse Biesbosch -222.500 V -222.500 N I

Subtotaal overige lasten -236.500 V -246.500 N 10.000 N

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch 116.150 N

4. Algemene dekkingsmiddelen

- Bedrijfsvrienden -85.200 N I

- Beleef en Geef -6.000 N I

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen -91.200 N 91.200 N

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Mutatie reserves 13.650 N

Onttrekking bestemmingsreserve tentoonstelling -13.650 N I
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 De begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve tentoonstelling voor de afschrijving van 

de nieuwe tentoonstelling zal niet plaatsvinden. Er is nog niet geïnvesteerd in een nieuwe 

tentoonstelling.  

 
3. INVESTERINGS- EN RENOVATIEKREDIETEN 

 

De bij jaarrekening 2017 doorgeschoven renovatiekredieten (onderhoudsvoorziening) 

infrastructuur en water & oevers zullen geheel worden benut.  

 

Onderhoudsvoorziening gebouwen 

Door het nog ontbreken van een definitieve bestemming voor de Zuileshoeve worden de uit 2017 

doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden ter grootte van € 82.600 dit jaar niet uitgevoerd. Het 

genoemde bedrag plus de voor 2018 begrote onderhoudswerkzaamheden ad. € 2.800 worden 

daarom doorgeschoven naar 2019. 

Het is nog niet uitgekristalliseerd wat de uitvoering van "Ondernemend Biesboschcentrum" 

betekent voor de nu in gebruik zijnde opstal. Door slechts het uitvoeren van de meest urgente 

conserveringswerkzaamheden zal € 42.500 doorgeschoven worden naar 2019. 

Voor de onderhoudsvoorziening gebouwen komen de door te schuiven renovatiekredieten naar 

2019 daarmee uit op een bedrag van € 127.900. 

 

Onderhoudsvoorziening water & oevers 

Er is opdracht gegeven voor het maken van een baggerplan, welke eind 2018 gereed zal komen. In 

afwachting hiervan zullen de baggerwerkzaamheden uit de jaarschijf 2018 ad € 98.300 

doorschuiven naar 2019. Deze baggerwerkzaamheden zullen in 2019 uitgevoerd worden conform 

de werkomschrijving uit het geüpdatet baggerplan.     

 

Er zijn geen afwijkingen op de investeringskredieten.  

 

4. FOLLOW UP CONTROLES EN BALANSPOSTEN 

 

Aanbesteding 

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

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

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

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

en is eveneens in de vergadering van 5 oktober aanstaande voorzien. Voor een correcte 

aanpassing zijn de beoogde aanpassingen voorgelegd aan de inkoopadviseur van het SCD, na input 

van de inkoopadviseur West-Brabant. 

 

Vanwege het gegeven dat aanpassing van het beleid per 1 december 2017 was voorzien, is binnen 

het Parkschap in 2018 ook al uitgegaan van deze aanpassing (de tabellen uit de Gids 

Proportionaliteit, zie uitleg hieronder). Dit geldt voor de volgende opdrachten (bedragen zijn excl. 

btw): 

 Speelwerktuig nabij de zwemplas ad. € 15.500; 

 Inzet Handhaving van gemeente Dordrecht ad. € 30.500.  

 

Met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 is de Gids Proportionaliteit ingevoerd. In deze Gids zijn 

nieuwe drempelwaarden vastgesteld aan de hand van onderstaande procedure schema. In dit 

schema is bij elke soort van procedure aangegeven wat de meest proportionele procedure is die 

gevolgd dient te worden. Het groene gebied betekent dat de procedure als proportioneel wordt 

gezien door de wetgever. Het oranjegebied betekent dat de procedure proportioneel kan zijn indien 

hier een extra motivatie voor wordt gegeven in het dossier. Het rode gebied betekent dat de 
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procedure als niet proportioneel wordt beschouwd door de wetgever. Voor de hierboven 

weergegeven werken en diensten, gaat het dus om onderstaande tabellen: 

  

 

 

 

Voor genoemde dienstverlening, de inzet van Handhaving van de gemeente Dordrecht ad. 

€ 30.500, is de motivatie (oranje gebied) als volgt. De gemeente Dordrecht als deelnemer in de 

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is 1 op 1 ingezet om 

handhaving en toezicht te leveren binnen haar gemeentegrens vallende Hollandse Biesbosch. Dit 

doet zij samen met een bij het Parkschap in dienst zijnde BOA, welke door het college van 

Burgemeester en Wethouders van Dordrecht eveneens aangewezen is als toezichthouder voor het 

totale Dordtse grondgebied. Het formeel gezamenlijk kunnen opereren in elkaars werkgebied, 

gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten  (meldkamer, portofoons, patrouilleboot) en 

gegarandeerde ondersteuning in bedreigende situaties voor in de Hollandse Biesbosch opererende 

BOA's van de altijd bemenste en op geringe afstand bevindende afdeling Handhaving maakt dat de 

gevolgde procedure als proportioneel mag worden gezien. 

 

Motivering vpb-plicht  

Het Parkschap staat op het standpunt dat er geen sprake is van vpb-plicht. Uit 

afstemmingsgesprekken met de belastingdienst is gebleken dat dit standpunt pleitbaar is, maar de 

onderliggende motivering moet op onderdelen worden aangepast. Deze aanpassing staat in het 4e 

kwartaal van 2018 gepland. 

 

Crediteuren 

Een crediteur heeft gerekend vanaf 2016 voor  € 24.906 (incl. buitengerechtelijke kosten + rente) 

aan facturen ontvangen voor de pacht van grond in de Hollandse Biesbosch. Van dit bedrag is tot 

op 6 september jl. in totaal € 8.627 met behulp van de deurwaarder opgehaald. Zowel 

deurwaarder als Parkschap lukt het niet om contact te krijgen met crediteur. Wel maakt crediteur 

met enige regelmaat "kleine" bedragen over en blijft daardoor binnen de termijn van twee jaar in 
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gebreke blijven van de in twee termijnen jaarlijks te betalen pachtcanon. Door bovengenoemd 

betalingsgedrag is het niet mogelijk de erfpachtovereenkomst te ontbinden, dit mag slechts - 

conform het Burgerlijk Wetboek - wanneer de termijn van twee jaar wordt overschreden. 

De deurwaarder zal van het Parkschap opdracht krijgen voor het uitvoeren van een niet-ambtelijk 

huisbezoek. Mede aan de hand van de uitkomsten (verhaalsmogelijkheden) van dit niet-ambtelijk 

bezoek zal besloten worden om een dagvaardingsprocedure op te starten.  

 

5. RISICO'S, WEERSTANDSVERMOGEN EN OVERIG 

 

De risicoparagraaf en de algemene reserve zijn gesplitst in een deel Parkschap en een deel 

Hollandse Biesbosch inclusief bezoekerscentrum. De omvang van de algemene reserve Hollandse 

Biesbosch bedraagt per 31/12/2017 circa € 302.000 en vormt het weerstandsvermogen, naast de 

garantstelling door de deelnemers).  

Bij onttrekking van het tekort van circa € 107.000 aan de algemene reserve resteert ca. € 195.000 

voor de risico's. 

 

De actuele risico-inschatting voor de Hollandse Biesbosch bedraagt: ca. € 284.000 en is te zien in 

onderstaande tabel.  

 

* Het grootste risico betreft het structureel begrotingstekort ad. €73.000 op jaarbasis, gerelateerd aan de 

vervallen compensatie 3e Merwedehaven.  

 

Dit resulteert in een geactualiseerde weerstandsratio van 0,69 (in de begroting 2019 is een 

weerstandsratio van 0,85 gepresenteerd voor het Parkschap inclusief Hollandse Biesbosch, deze 

ratio was nog gerelateerd aan de periode 2018-2020). 

 

6. BESLUITVORMING  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

 Op voorhand het tekort bij jaarrekening ten laste te laten komen van de egalisatiereserve (AR),  

 vooruitlopend op de aanpassing van het inkoopbeleid De Gids Proportionaliteit van toepassing 

te laten zijn op de genoemde opdrachten, het speelwerktuig en Handhaving door de gemeente 

Dordrecht;   

 deze marap vast te stellen. 

 

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

Biesbosch d.d. 5 oktober 2018, 

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam

Omschrijving risico De Hollandse Biesbosch max.2019-2021 risico x kans

Tekort Natuur- en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch* 219.000 197.100 90%

Volledige doorberekening organisatiekosten Dordrecht/SCD 60.000 24.000 40%

Taakstelling op personeel Biesboschcentrum 45.000 27.000 60%

Gebouwen - dakbedekking Biesboschcentrum 65.000 26.000 40%

Ondernemersrisico Biesboschcentrum PM PM

Gevolgen BBV-regelgeving voor onderhoudsfondsen PM PM

Risico in relatie tot vennootschapsbelasting 23.000 10.000 43%

Totalen 412.000 284.100 69%
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MARAP-overzicht t/m augustus 2018 
U I T G A V E N I N K O M S T E N 

Grootboeknummer Begroting 
2018 

Werkelijk 
2018 

Restant 
2018 

Begroting 
2018 

Werkelijk 
2018 

Restant 

Natuur- en recreatiegebieden De Hollandse Biesbosch 2.644.788 1.521.028 1.123.760 2.742.160 838.109 1.904.051 

Algemene onderdelen Hollandse Biesbosch 323.039 220.241 102.798 0 95 -95 

56000001 - PERSONEELSKOSTEN - overhead 167.429 109.845 57.584   41 -41 

56000002 - Treasury 0 1.853 -1.853       

54141000 - Marketing incl. Parkschapsbrede marketing 155.610 108.543 47.067   54 -54 

Beheer en onderhoud incl. toezicht & handhaving 970.261 624.395 345.866 80.515 34.528 45.987 

56101000 - Groen 499.643 294.393 205.250 28.843 18.015 10.828 

56131000 - Infrastructuur 116.446 92.281 24.165 4.356 -162 4.518 

56141000 - Receatieve Voorzieningen 30.870 22.971 7.899   3.000 -3.000 

56151000 - Administratie en Beheer 49.532 27.874 21.658   16 -16 

56161000 - Water en Oevers 140.530 117.403 23.127 39.816 2.489 37.327 

56202000 - Toezicht en handhaving 133.240 69.473 63.767 7.500 11.170 -3.670 

Biesboschcentrum Dordrecht 717.150 544.339 172.811 395.385 421.648 -26.263 

56303000 - Bezoekerscentrum 161.550 91.077 70.473 26.532 18.323 8.209 

56313000 - Algemeen 269.274 223.757 45.517 63.962 35.462 28.500 

56323000 - Voorlichting en educatie 62.131 14.008 48.124 12.909 4.937 7.972 

56333000 - Rondvaarten en wandeltochten 109.269 83.187 26.082 146.178 130.275 15.903 

56353000 - Exploitatie pontje en verhuring 114.926 132.311 -17.385 145.804 232.652 -86.848 

Gebouwen en woningen 389.431 132.053 257.378 460.525 111.627 348.899 

56424000 - Recreatie - objecten       108.507 53.392 55.115 

56505000 - Overige lasten 141.955 117.670 24.285 74.541 39.887 34.654 

56535000 - Diversen 25.000 14.383 10.617 25.000 18.347 6.653 

56535001 - Beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch 222.476   222.476 252.477   252.477 

Algemene dekkingsmiddelen Hollandse Biesbosch 244.907 0 244.907 1.805.735 270.212 1.535.523 

56619000 - Bedrijfsvrienden       100.000   100.000 

56620000 - Beleef & Geef en Streeknetwerk       6.000   6.000 

56620970 - Resultaat voor bestemming       94.159   94.159 

56620980 - Bestemming resultaat reserve 18.333   18.333       

56627000 - BCF-exploitatie 226.574   226.574 1.140.646   1.140.646 

56637000 - Bijdragen voormalige deelnemers (inkomsten)       464.930 270.212 194.718 
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Vergadernotitie  

voor het Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch  
d.d. 5 oktober 2018 

 
 

Onderwerp – Marap 2018 - Parkschap  
(o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2018) 

 

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

financiële afwijkingen voor 2018 aan. Deze marap heeft betrekking op aangelegenheden m.b.t. het 

Parkschap exclusief de Hollandse Biesbosch 

 

In deze marap komen achtereenvolgens aan bod: 

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

2. een toelichting op de plussen en minnen, 

3. follow up controles en balansposten  

4. risico's, weerstandsvermogen en overig, 

5. besluitvorming.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

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

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

van de realisatie tot en met augustus.  

Het geprognosticeerde nadeel over 2018 bedraagt naar verwachting ca. € 236.000. Het nadeel is 

grosso modo te relateren aan de aanstelling van de directeur voor een volledige fte ad. € 40.000, 

de tegenvallende resultaten van de Biespas en het beëindigen hiervan ad. € 180.000, en het tekort 

op een tweetal exploitaties van ad. € 15.000. 

Het bestuur wordt voorgesteld dit nadeel te compenseren door een extra deelnemersbijdrage 

gerelateerd aan het afronden van de Biespas en het overige bij jaarrekening ten laste te brengen 

van de AR. 

 

 
  

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking

Bestuursondersteuning 43.400 N

Parkschapsbeleid: 117.400 N

Ondergedompeld-projecten 0

Uitwerken verdienmodellen -77.600 V gerelateerd aan mutatie reserves

Verdienmodellen 180.000 N

NL Delta 0 N

Exploitaties oplaadpalen en zonnepont Grienduil 15.000 N

Mutatie reserves 75.000 N gerelateerd aan uitwerken verdienmodellen

Totaal Parkschap 235.800 N

Agendapunt 

3.b 
datum 

21 september 2018 

opsteller 

R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 

078-770 2021 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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2. TOELICHTING OP DE PLUSSEN EN MINNEN 

 

2.1 BESTUURSONDERSTEUNING (€ 43.400 nadelig) 

 

 

 

Toelichting: 

 De kosten voor een volledige directeursfunctie (voorheen 0,67 fte) leiden tot een 

overschrijding van € 40.000, de kosten worden volledig bekostigd door het Parkschap, 

voorlopig via de reserve conform uw besluit d.d. 1-12-2017. 

 De inzet voor het governance-traject door dhr. Co Verdaas/bureau OverMorgen in 2018 

bedraagt ca. € 8.000. Dit wordt bekostigd uit de bijdrage van de (voormalige) 6 

deelnemers ad. € 60.000 excl. BTW. In 2016 en 2017 is in totaal ca. € 20.000 besteed; er 

resteert voor het vervolg dus nog € 32.000. Het vervolgproces staat op de agenda van het 

bestuur. 

 Interviews visieontwikkeling – De interviews zijn bekostigd uit bijdragen van het 

Streekfonds en de Waterdriehoek. 

 de hogere accountantskosten betreffen de controles op de subsidieverantwoordingen voor 

de 1e en 2e tranche verdienmodellen van de beide provincies (€ 6.800 nadelig); 

 Het voordeel op de bijdrage coördinator Toezicht en handhaving (-€ 10.000, voordelig) 

vloeit voort uit de aanstelling van deze coördinator door SBB per 1 september 2018 (en 

niet per 1 januari 2018). Daarnaast was dit budget iets hoger geraamd; de in de begroting 

2019 geraamde bijdrage is conform de afspraak ad. € 10.000; 

 Tenslotte is sprake van een exploitatietekort op begrotingsbasis, die 'onder aan de streep' 

sluitend was gemaakt met verdienmodellen.  

 

2.2 PARKSCHAPSBELEID (- € 15.100 voordelig) 

 

Ondergedompeld projecten (per saldo nihil) 

 

 

 

Toelichting: 

 Unesco Biosphere Regio: Het Parkschap was voornemens om samen met Staatsbosbeheer 

een aanvraag voor de Biesbosch in te dienen bij Unesco en heeft hiervoor sinds 2015 een 

bedrag ad. €15.000 gereserveerd. De ontwikkelingen rond NLDelta als toekomstig 

nationaal park nieuwe stijl maken een aanvraag voor de Unesco status voor de Biesbosch 

overbodig. De resterende middelen Ondergedompeld worden besteed aan de huur van het 

kantoor in het Biesboschmuseum voor 2019 (laatste jaar uit de huurovereenkomst, 

conform een eerder besluit van het bestuur om middelen Ondergedompeld hiervoor in te 

zetten). Het bedrag is hiervoor opgenomen in de begroting 2019. 

 Waterdriehoek: Het Parkschap is partner in de Waterdriehoek en draagt ook in 2018 

financieel bij aan het procesmanagement en het project NBTC Waterlijn / NL Waterland 

(samen ad. € 10.500). Er was € 25.000 begroot, de realisatie is dus € 14.500 lager. Wel 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Bestuursondersteuning 43.400 N

- Salariskosten en vergoedingen 40.000 N S

- Uitwerking governance 8.000 N 8.000 V deelnemersbijdragen I

- Interviews visieontwikkeling 11.125 N 11.125 V subsidies I

- Accountantskosten 1e en 2e tranche verdienmodellen 6.800 N I

- bijdrage coördinator Toezicht en handhaving -10.000 V I

- Tekort op begrotingsbasis -6.600 N I

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid 151.900 N

Ondergedompeld-projecten 0

- Unesco Biosfeer Regio - onderzoek -15.000 V -15.000 N PB Ondergedompeld I

- Projecten waterdriehoek -14.500 V -14.500 N PB Ondergedompeld I
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wordt voorgesteld een deel van dit budget in te zetten voor het project NL Delta 

Waterverbindingen (zie besluitvorming). 

 

Daarnaast heeft het Parkschap projecten bij de Waterdriehoek ingediend voor de periode 

2016-2019, waarvan het project ontsluiting Biesbosch door het Parkschap is uitgevoerd 

(2016/2017) en het project Biesboschcentrum 2.0 ad. € 75.000 nog in voorbereiding is 

(2018/2019). Tenslotte heeft het Parkschap een nieuw en ambitieus 

investeringsprogramma ingediend (2018-2022) met een totaal mogelijk te ontvangen 

provinciaal subsidiebedrag van € 495.000. Deze projecten zijn nog niet voorzien van 

cofinanciering en hebben nog geen definitieve besluitvorming doorlopen. 
 

Subsidie voor uitwerken verdienmodellen (-€ 2.600, voordelig) 

De uitwerking van de verdienmodellen is gesubsidieerd door de provincies Noord-Brabant en Zuid-

Holland. De subsidie van de 1e tranche is reeds vastgesteld.  

 

 

 

Toelichting: 

 1e tranche verdienmodellen - Natuurbijdrage recreatievaart en Concessies: de 

subsidievaststelling van de 1e tranche verdienmodellen heeft reeds plaatsgevonden. De 

afrondende gesprekken met de recreatievaart en ondernemers heeft nog tot uitgaven 

geleid, die mede zijn bekostigd door Staatsbosbeheer. Het nadeel voor het Parkschap 

bedraagt per saldo € 4.900. 

 2e tranche verdienmodellen – Marketing & promotie verdienmodellen: voor dit 

verdienmodel worden in 2018 geen uitgaven meer gedaan. De subsidie bedraagt 50% van 

de subsidiabele kosten ad. € 95.000 (de overige 50% werd door Parkschap en SBB 

bijgedragen vanuit de reguliere promotiebudgetten), waarvan in 2016 en 2017 ca. 

€ 10.000 is uitgegeven. In de subsidieaanvraag was de ontwikkeling van een 

marketingplan voorzien, het ontwerp van een creatief concept voor de eenduidige 

communicatie over de verschillende projecten van 'De Biesbosch Verdient Het' en de 

ontwikkeling van marketing- en communicatiemiddelen. De uitrol van de projecten van 'De 

Biesbosch Verdient Het' heeft veel vertraging opgelopen en een aantal is beëindigd. Het 

ontwikkelen van marketing- en communicatiemiddelen ten behoeve van de in de subsidie 

benoemde projecten/verdienmodellen is niet meer aan de orde. De reeds gemaakte kosten 

zullen bij subsidievaststelling worden gedeclareerd.  

 2e tranche verdienmodellen – Natuurbijdrage automobilisten/Biespas: de subsidie bedraagt 

€ 90.000 voor de natuurbijdrage automobilisten en € 45.000 voor de Biespas. Tot en met 

2017 is € 4.000 resp. € 47.000 uitgegeven. Hoewel het er op leek dat Dordrecht betaald 

parkeren opnieuw wilde agenderen, is dat tot op heden niet het geval geweest. De 

einddatum van het project is 31/12/2018. Het project zal daarom worden beëindigd zonder 

verdere uitwerking van het betaald parkeren. De reeds gemaakte kosten zullen bij 

subsidievaststelling worden gedeclareerd.   

 2e tranche verdienmodellen – Ondernemend Biesboschcentrum: de subsidie bedraagt 

€ 60.000, waarvan in 2016 en 2017 in totaal ca. € 25.000 is uitgegeven. Voor dit 

onderdeel is uitstel verkregen (PZH: 31/12/2019 en PNBr 1/6/2020). De kosten die het 

Parkschap verwacht(te) te maken zijn die van inkoopbegeleiding, juridische en 

planologische advisering en bijdragen aan inhoudelijke ontwikkeling van het centrum. Dit 

onderdeel van het traject heeft echter geen ondernemers opgeleverd. Het gevolg is dat 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid 148.660 N

Uitwerken verdienmodellen -77.600 V

- Natuurbijdrage recreatievaart & Concessies 6.900 N 2.000 V I

- Marketing verdienmodellen -30.000 V -22.500 N subsidie I

- Ondernemend Biesboschcentrum -150.000 V -75.000 N I

Mutatie reserves 75.000 N

Onttrekking bestemmingsreserve t.b.v. ondernemend Biesboschcentrum -75.000 N I
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opnieuw gestart is met het op eigen kracht vernieuwen van het Biesboschcentrum. In feite 

is teruggevallen op de oorspronkelijke opzet die voorziet in het uitwerken van een plan 

voor een centrum dat gebruik maakt van ondernemerschap en daarmee de exploitatie 

reduceert. De contouren van het plan hiervoor zijn vierde kwartaal 2018 beschikbaar. Op 

basis daarvan zullen externe partijen gevraagd worden om onderdelen te concretiseren. Dit 

zal plaatshebben in 2019. 

 

De subsidievaststelling van de 2e tranche verdienmodellen zal op z'n vroegst plaatsvinden in 2019 

en op z'n laatst in het 1e kwartaal van 2020, vanwege het nog doorlopen van het project 

Ondernemend Bezoekerscentrum. 

 

Verdienmodellen (€180.000, nadelig) 

 

 
 

Toelichting: 

 Projecten gefinancierd uit bijdragen Streekfonds en/of Beleef en geef: Vanuit een bijdrage 

vanuit het Streekfonds was nog € 3.300 beschikbaar voor het plaatsen van 

informatiepanelen. Dit wordt in 2018 gerealiseerd. 

 Biespas - ondanks de enthousiaste ontvangst van De Biespas direct na de introductie is 

voldoende succes uitgebleven. Het aantal verkochte en geactiveerde Biespassen blijft sterk 

achter bij de verwachtingen. U heeft daarom in april 2018 besloten te stoppen met dit 

verdienmodel. De verkoop van de Biespas is per 1 september jl. beëindigd. Voor een 

nadere uiteenzetting van de overwegingen is een separate DB-notitie opgesteld. Het 

stopzetten van de Biespas brengt kosten met zich mee, te weten de contractuele 

verplichtingen aan Dunck en de restant boekwaarde van de database. Het totale tekort 

bedraagt per saldo € 180.000.   

 

NL Delta – projectbureau, prijzengeld en aanverwante opdrachten (per saldo nihil) 

Onderstaande projecten worden gefinancierd uit het prijzengeld ad. € 300.000 voor het winnen van 

ons bidbook NL Delta in de prijsvraag van Nationale Parken van Wereldklasse (bidbook), deels met 

een aanvullende subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland uitgevoerd.  

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

Staatsbosbeheer (SBB) en Droomfondsproject Haringvliet gezamenlijk. Het Parkschap staat 

daarnaast aan de lat als trekker voor de deelprojecten governance, communicatie en branding, 

arrangementen, prijsvraag en verbindingen over water. 

 

 

 

Toelichting op de cijfers: 

 NL Delta – projectsecretaris: Ter ondersteuning van het kernteam/programmabureau 

NLDelta in de opstartfase (t/m eind 2018) heeft de provincie Zuid-Holland subsidie 

verleend ad. € 85.000 voor een projectsecretaris (0.4 fte). Voor 2018 wordt hiervan het 

restant ad. € 62.000 besteed. 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid 151.900 N

Verdienmodellen 180.000 N

- Beleef en Geef - informatieborden 3.300 N 3.300 V subsidie I

- Biespas 196.500 N 16.500 V I

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid 117.400 N

NL Delta 0

- NL Delta - projectsecretaris / penvoerderschap 62.000 N 62.000 V subsidie I

- NL Delta - governance 11.100 N 11.100 V subsidie I

- NL Delta - communicatie & branding 61.000 N 61.000 V subsidie I

- NL Delta - stimuleren ontwikkeling arrangementen 12.000 N 12.000 V subsidie + bijdrage I

- NL Delta - Prijsvraag 26.000 N 26.000 V subsidie I

- NL Delta - Verbindingen over water 42.500 N 42.500 N subsidie+Ondergedompeld I

- NL Delta - Viering 2021 25.000 N 25.000 V subsidie I
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 NL Delta – governance: Voor de regietafel voor NL Delta, de zogenaamde NL Deltafel is 

voor een aantal kostenposten (onafhankelijk voorzitter, vergaderkosten) is voor 2018 nog 

€ 11.100 aan prijzengeld en subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland beschikbaar; het 

budget wordt geheel gebruikt in 2018; 

 NL Delta – communicatie & branding: het resterende deel van prijzengeld ad. € 36.000 dat 

voor dit project was toegezegd, zal voor ongeveer € 21.000 in 2018 worden besteed aan 

communicatie in het kader van NLDelta Challenge, de ontwikkeling van website, 

nieuwsbrief, een merk 'toolkit' en een beeldbank en voor ongeveer € 15.000 in 2019 aan 

doorlopende kosten en bijvoorbeeld een fotograaf. Daarnaast is subsidie verkregen voor de 

bekostiging van een trekker; de uitgaven hiervoor in 2018 worden begroot op € 40.000. 

Tenslotte draagt elk van de 4 partners voor eigen rekening uren bij voor communicatie, 

t.w. € 4.000 per partner in 2018.  

 NL Delta – arrangementen: het resterende budget van ca. € 22.000 wordt in 2018 

(€ 12.000) en 2019 (€ 10.000) besteed aan het volgende. In maart is voor toeristisch-

recreatieve ondernemers in NL Delta een training Storytelling gehouden. Deelnemers 

betaalden hiervoor ook een eigen bijdrage. VVV's en marketingmedewerkers uit NL Delta 

gemeenten zijn bijeen geweest om de beste aanpak voor arrangementen in NL Delta te 

bespreken. De komende maanden wordt gewerkt aan het opzetten van een routekaart met 

recreatieve bedrijven als bouwstenen. Een sessie met ondernemers maakt hier onderdeel 

van uit. Het totale bedrag zal worden besteed. 

 NL Delta – Prijsvraag: De eerste fase van de NLDelta Challenge is in juni 2018 afgerond 

(de proceskosten voor de prijsvraag bedragen ca. € 26.000) met een winnaar. Voor 

uitvoering van het winnende idee 'Het Onderwaterbos' is ca. € 33.000 excl. btw (€ 40.000 

incl. btw) beschikbaar uit het prijzengeld van EZ. Uitvoering van het winnende idee vindt 

grotendeels plaats in 2019. Hiervoor wordt uitstel aangevraagd bij EZ. Het totale bedrag 

zal worden besteed. Afhankelijk van een geschikte locatie wordt gezocht naar een partij die 

het trekkerschap voor de uitvoering op zich wil nemen, zodat het totale bedrag aan die 

partij kan worden uitgekeerd met de opdracht het Onderwaterbos te realiseren. 

 NL Delta – Verbindingen over water: Het concept Masterplan Waterverbindingen is op 7 

september 2018 gepresenteerd. Het totale budget ad. € 40.000 wordt in 2018 besteed aan 

deze opdracht (van ad. € 41.500). Daarnaast wordt in 2018 € 1.000 bijgedragen aan de 

ontwikkeling van Dutch Delta Cruise Port. De Biesbosch zal niet deelnemen aan de 

opstartfase van de Dutch Delta Cruise Port zodat hier geen verdere kosten voor worden 

gemaakt. De € 2.500 aan uitgaven boven het prijzengeldbudget worden gefinancierd vanuit 

resterende middelen Ondergedompeld, die waren geoormerkt voor de Waterdriehoek.  

 NL Delta – Viering 2021: De Erfgoedtafel van de provincie Zuid-Holland heeft een opdracht 

verleend voor € 25.000 aan NL Delta om te komen tot een plan van aanpak en programma 

voor de viering van 2021. Het Parkschap is hiervoor penvoerder.  

Ook Gemeente Drimmelen, Regio West Brabant en de Provincie Noord-Brabant zijn bezig 

met plannen rondom de viering van 600 Biesbosch in 2021. Om te komen tot een 

eenduidig en zo succesvol mogelijk programma 2021, zullen NL Delta en de Brabantse 

partijen hierin samenwerken. 

 

Dit programma wordt naar verwachting grotendeel in 2018 afgerond. Het dóórlopen van enkele 

projecten (communicatie, arrangementen en prijsvraag) in 2019 wordt momenteel afgestemd met 

de subsidiegever EZ. In 2019 zal daarnaast sprake zijn van een accountantscontrole, waarvan de 

kosten door de partners worden gedeeld. Momenteel wordt onderzocht of en hoe de NL Delta 

projectorganisatie per 1/1/2019 verzelfstandigd verder kan gaan.  

 
  



Parkschap\Bestuur en advies\Algemeen Bestuur\181005\3b AB-Notitie Marap Parkschap - 6 - 

Exploitaties (€ 15.000 nadelig) 

De oplaadpalen en de zonnepont inclusief steigers zijn gefinancierd door de EU, de 

gebiedspartners, waaronder de deelnemers, en de provincie Zuid-Holland (steigers Zuileshoeve en 

Ottersluis). Met ingang van 2019 staan deze exploitaties niet meer in de begroting.  

 

 

 

Toelichting op de cijfers: 

 Oplaadpalen elektrische vaartuigen: Het aantal aangedreven elektrisch boten welke voor 

het opladen de accu's gebruik maakt van de elektrische laadpalen in de Biesbosch is nog 

niet noemenswaardig. De laadpalen bij het Biesboschcentrum, boer Saarloos en de 

Aakvlaai worden voornamelijk door de botenbezitters ingezet om de accu's van mobiele 

telefoons, laptops en diverse andere gebruiksvoorwerpen van stroom te voorzien. 

Voornamelijk de gesitueerde elektrische laadpaal in de Aakvlaai staat bloot aan vandalisme 

en het illegaal aftappen van stroom. Het veelvuldig moeten repareren van de laadpalen en 

de tegenvallende verkoop van elektriciteit maken het noodzakelijk de uitgaven en 

inkomsten bij te stellen met per saldo een nadeel van € 3.300. 

 Veerverbinding Zonnepont Grienduil: Deze zonnepont vaart in het toeristenseizoen in het 

weekend tussen de Zuileshoeve en de Ottersluis. Het betreft een toeristische verbinding en 

trekt ca. 50 bezoekers/enkele reizen per weekend in het toeristenseizoen.  

 

Mede door het bestuursbesluit om de exploitatiekosten van de oplaadpunten en zonnepont in de 

begroting van 2019 te schrappen, ontstaat de vraag of het Parkschap met publieke middelen een 

bijdrage wilt leveren aan de duurzaamheidsopgaven, en in dit geval in het bijzonder voor elektrisch 

varen in de Biesbosch. Er is behoefte aan een uitwerkingsplan voor de beëindiging van de 

exploitaties (zie ook: gevraagde bestuursbesluiten). 

 

2.3 MUTATIES RESERVES (€ 75.000 nadelig) 

 De voor de Waterdriehoek resterende geoormerkte middelen uit de algemene reserve ad. 

€ 31.000 blijven beschikbaar (op basis van genoemde resultaatsbestemming).  

 De begrote onttrekking van € 75.000 als cofinanciering voor de subsidie vanuit de 

Waterdriehoek (provincie Zuid-Holland) voor een nieuwe ondernemend Biesboschcentrum 

zal niet plaatsvinden (nadelig); de uitwerking / voorlopig ontwerp is nog niet gerealiseerd. 

De middelen blijven beschikbaar in de bestemmingsreserve. 

 

3. FOLLOW UP CONTROLES EN BALANSPOSTEN 

 

Aanbesteding 

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

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

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

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

en is eveneens in de vergadering van 5 oktober aanstaande voorzien. Voor een correcte 

aanpassing zijn de beoogde aanpassingen voorgelegd aan de inkoopadviseur van het SCD, na input 

van de inkoopadviseur West-Brabant. 

 

Vanwege het gegeven dat aanpassing van het beleid per 1 december 2017 was voorzien, is binnen 

het Parkschap in 2018 ook al uitgegaan van deze aanpassing (de tabellen uit de Gids 

Proportionaliteit, zie uitleg hieronder). Dit geldt voor de volgende opdrachten: 

 NL Delta - Aanvulling opdracht Stella van Uffelen, IVN; 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschapsbeleid 117.400 N

Exploitaties 15.000 N

- Exploitatie oplaadpunten -5.500 -8.700 N ?

- Exploitatie zonnepont -2.500 -6.000 N ?

- Tekort exploitaties in begroting -8.300 N I
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 NL Delta – de opdracht voor de Challenge bedraagt ca. € 33.000 excl. btw (€ 40.000 incl. 

btw); 

 NL Delta - Masterplan Vaarverbindingen van ca. € 40.000 excl. btw; 

 Financiële werkzaamheden, dienstverleningsopdracht (DVO) gemeente Dordrecht; 

 Financiële administratie, dienstverleningsopdracht (DVO) SCD; 

 Accountantscontrole 2018. 

 

Met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 is de Gids Proportionaliteit ingevoerd. In deze Gids zijn 

nieuwe drempelwaarden vastgesteld aan de hand van onderstaande procedure schema. In dit 

schema is bij elke soort van procedure aangegeven wat de meest proportionele procedure is die 

gevolgd dient te worden. Het groene gebied betekent dat de procedure als proportioneel wordt 

gezien door de wetgever. Het oranjegebied betekent dat de procedure proportioneel kan zijn indien 

hier een extra motivatie voor wordt gegeven in het dossier. Het rode gebied betekent dat de 

procedure als niet proportioneel wordt beschouwd door de wetgever. Voor de hierboven 

weergegeven diensten, gaat het dus om onderstaande tabel.  

 

 

 

In de prijsvraag, ofwel Challenge, is een winnend idee uitgekozen, te weten Het Onderwaterbos 

van Mirte van Laarhoven. Naar een geschikt locatie voor uitvoering van dit idee wordt nog gezocht. 

In oktober vindt overleg plaats met externe partijen over een mogelijke locatie en het begeleiden 

van het uitvoeringstraject. In principe zal de uitvoering 1 op 1 gegund worden aan de 

gebiedseigenaar en/of gebiedsbeheerder van die locatie, waarbij de feitelijke uitvoering door de 

gebiedseigenaar en/of gebiedsbeheerder en een of meer (onder)aannemers wordt gedaan.  

 

De keuze om de opdracht voor het Masterplan Waterverbindingen 1 op 1 te gunnen is gedaan na 

verkennend onderzoek naar partijen die uitvoering zouden kunnen geven aan de opdracht en 

waaruit is gebleken dat slechts 1 partij binnen deze specifieke opgave voldoende geoutilleerd is en 

de expertise kon leveren. Het kernteam van NL Delta heeft intern begrotingen gemaakt voor 

uitvoering van de opdracht en deze gegevens gebruikt bij de beoordeling van de offerte. Hieruit is 

gebleken dat de aanbiedingsprijs aansloot binnen de marges van de eigen begroting. 

 

Banksaldi per 31/8/2017 

Het banksaldo bij de BNG van het Parkschap per 31/8/2017 bedraagt € 389.171 debet (rood). In 

september zullen de deelnemersbijdragen worden gefactureerd, waardoor het saldo weer positief 

zal worden.  

 

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

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

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

de periode van 1 januari t/m 31 augustus kan worden geconcludeerd voor de genoemde 

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

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

kwartalen sprake is van overschrijding van de kasgeldlimiet moet nieuwe langlopende 

financiering worden onderzocht.)  

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

2017 in het 1e kwartaal overschreden (in 2e kwartaal bleef het gemiddelde creditbedrag 

onder de drempelwaarde). Aangezien de BNG-rekening van het Parkschap nog onderdeel 

uitmaakt van het rekeningstelsel van de gemeente Dordrecht is hierop geen actie 

ondernomen. Mogelijk zal in 2018 samen met het SCD worden bekeken een BNG-rekening 

voor het Parkschap los van het rekeningstelsel van Dordrecht. Het gemiddelde creditbedrag 

per kwartaal bedroeg respectievelijk € 322.000 en € 68.000. 

 

4. RISICO'S, WEERSTANDSVERMOGEN EN OVERIG 

 

De risicoparagraaf en de algemene reserve zijn gesplitst in een deel Parkschap en een deel 

Hollandse Biesbosch inclusief bezoekerscentrum. De omvang van de algemene reserve Parkschap 

bedraagt per 31/12/2017 circa € 120.000 en vormt het weerstandsvermogen, naast de 

garantstelling door de deelnemers). Hiervan is ca. € 31.000 bij resultaatsbestemming geoormerkt 

voor projecten inzake de Waterdriehoek / Biesboschdeal.  

 

De omvang van dit eigen vermogen noodzaakt een extra deelnemersbijdrage voor het tekort van 

de Biespas ad. € 180.000. Het resterende tekort voor 2018 heeft grosso modo betrekking op de 

volledig aanstelling van een directeur/resterend begrotingstekort ad. € 43.400 en het tekort op de 

exploitaties ad. € 15.000. 

Met inachtneming van genoemde resultaatsbestemming en bij onttrekking van het resterende 

tekort van € 58.400 aan de algemene reserve resteert ca. € 30.600 voor de risico's. 

 

De actuele risico-inschatting voor het Parkschap bedraagt: € 93.400 en is te zien in onderstaande 

tabel.  

 

 

Dit resulteert in een geactualiseerde weerstandsratio van 0,33 (in de begroting 2019 is een 

weerstandsratio van 0,85 gepresenteerd voor het Parkschap inclusief Hollandse Biesbosch, deze 

ratio was nog gerelateerd aan de periode 2018-2020). 

 

5. BESLUITVORMING  

Het Algemeen Bestuur besluit: 

 het tekort op de Biespas neer te leggen bij de deelnemers voor een eenmalige extra 

deelnemersbijdrage, 

 op voorhand het overige tekort bestuursondersteuning bij jaarrekening ten laste te laten 

komen van de egalisatiereserve (AR),  

 € 2.500 aan resterende middelen Ondergedompeld aan te wenden voor het NL Delta-project 

vaarverbindingen; 

 De Gids Proportionaliteit van toepassing te laten zijn op de genoemde opdrachten Stella van 

Uffelen/IVN, NL Delta Prijsvraag (Challenge), Masterplan vaarverbindingen, Financiële 

administratie en accountantscontrole;   

 de motivatie voor de keuze van het 1 op 1 gunnen van:  

o de opdracht voor het Masterplan waterverbindingen en  

Omschrijving risico Parkschap max.2019-2021 risico x kans

Tekort Parkschapsorganisatie 60.000 48.000 80%

Besparing op control wordt niet gehaald 75.000 30.000 40%

Resterende kosten exploitaties onder Parkschapsbeleid 6.000 5.400 90%

Volledige doorberekening organisatiekosten Dordrecht/SCD 30.000 10.000 33%

Totalen 171.000 93.400 55%
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o de opdracht voor de uitvoering van het winnende idee van de Challenge aan de 

gebiedseigenaar en/of de gebiedsbeheerder  

vast te stellen,  

 de directeur opdracht te geven de beëindiging van de huidige vorm van exploitaties 

oplaadpalen en zonnepont uit te werken, 

 deze marap vast te stellen, 

 

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

Biesbosch d.d. 5 oktober 2018, 

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam 
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MARAP-overzicht t/m augustus 2018 U I T G A V E N I N K O M S T E N 
Grootboeknummer Begroting 

2018 
Werkelijk 

2018 
Restant 

2018 
Begroting 

2018 
Werkelijk 

2018 
Restant 

Parkschap 893.147 400.611 492.536 795.775 519.629 276.146 

Bestuursondersteuning 448.307 141.864 306.443 441.697 116.796 324.901 

51101000 - Personeelskosten 203.062 104.027 99.035 25.616 25.655 -39 

51101001 - PERSONEELSKOSTEN - Recreatie 53.420 224 53.196   220 -220 

52101000 - Algemene kosten 56.262 37.613 18.649 12.500 40.553 -28.053 

53101000 - BCF exploitatie /Bijdrage deelnemers 135.563   135.563 261.929 0 261.929 

53101001 - Bijdragen voormalige deelnemers       141.652 50.369 91.283 

Ondergedompeld projecten 50.000 3.719 46.281 50.000 0 50.000 

54101000 - Ondergedompeld - Unesco Biosphere Regio 15.000   15.000 15.000   15.000 

54321000 - Waterdriehoek 25.000 3.719 21.281 25.000   25.000 

Exploitaties 50.511 21.415 29.096 42.250 23.258 18.992 

54211000 - Ecolodge 14.001 9.223 4.778 14.000 16.212 -2.212 

54221000 - Zonnepont "Grienduil" 13.560 7.430 6.130 7.500 1.776 5.724 

54231000 - Oplaadpunten 10.950 2.038 8.912 8.750 -75 8.825 

54241000 - Gastheerschap 12.000 2.724 9.276 12.000 5.344 6.656 

Verdienmodellen 164.329 148.482 15.847 164.328 -5.334 169.662 

54261000 - Projecten Streeknetwerk en/of beleef en geef   1.743 -1.743   3.326 -3.326 

54271000 - Donateursprogramma Biespas   146.739 -146.739   -8.660 8.660 

56618000 - Donateursprogramma de Biespas 164.329 0 164.329 164.328 0 164.328 

NL Delta 0 86.781 -86.781 0 382.909 -382.909 

54311000 - NL Delta - programmamanagement   27.668 -27.668   381.764 -381.764 

54312000 - NL Delta - governance   -1.060 1.060       

54313000 - NL Delta - communicatie en branding   5.129 -5.129       

54314000 - NL Delta - stimuleren ontwikkeling arrangementen   1.664 -1.664   1.145 -1.145 

54315000 - NL Delta - Prijsvraag   18.574 -18.574       

54316000 - NL Delta - Verbindingen over water   30.106 -30.106       

54317000 - NL Delta - Viering 2021   4.700 -4.700       

Uitwerken verdienmodellen (subsidies) 180.000 -1.650 181.650 97.500 2.000 95.500 

54401000 - Marketing verdienmodellen 30.000   30.000 22.500   22.500 

54411000 - Beleef en Geef   0 0       

54421000 - Concessies   2.600 -2.600   1.300 -1.300 

54441000 - Natuurbijdrage recreatievaart   4.250 -4.250   700 -700 



Parkschap\Bestuur en advies\Algemeen Bestuur\181005\3b AB-Notitie Marap Parkschap - 11 - 

54451000 - Ondernemend Bezoekerscentrum 150.000 -8.500 158.500 75.000   75.000 
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Vergadernotitie 

voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur d.d. 5 oktober 2018 

 
 
 
Onderwerp:  
Vereffening Biespas tekort 

 
 

 

Het donateursprogramma Biespas is ontwikkeld in het kader van de verdienmodellen 

waarover eerder werd besloten door het bestuur. De Biespas was aanvankelijk een 

additioneel programma dat het betaald inrijden/parkeren met motorvoertuigen zou 

moeten verzachten. Toen besloten werd om het betaald inrijden/parkeren niet door te 

voeren is het donateursprogramma Biespas met het bedrijf Dunck als ontwikkelaar en 

uitvoerder, als zelfstandig onderdeel van het programma ‘De Biesbosch Verdient Het’, 

uitgerold. 

 

Er waren hoge verwachtingen ten aanzien van het resultaat van het 

donateursprogramma. De betrokkenheid en geefbereidheid van omwonenden waren te 

hoog ingeschat en de verkoop bleef ver achter. Het gevolg is dat de opbrengst in de 

afgelopen twee jaar niet voldoende was om de jaarlijkse kosten te dekken en dat het niet 

mogelijk bleek een break even point te bereiken. Ook niet in de nabije toekomst. Het 

Parkschapbestuur heeft om die reden in de vergadering van 6 april 2018 besloten te 

stoppen met de Biespas.  

Bij aanvang van de Biespas zijn met Dunck contractuele afspraken gemaakt inclusief een 

bonus/malus regeling. Een belangrijk onderdeel van het contract is de tussentijdse 

beëindiging op basis van een evaluatie binnen twee jaar. Inmiddels is het contract met 

Dunck beëindigd zodat de ‘schade’ niet groter kan worden. 

 

De nadelige financiële effecten van de Biespas zijn op hoofdlijnen in het 

Parkschapsbestuur gedeeld en besproken. Inmiddels hebben wij, na beëindiging van het 

contract met Dunck, de totaalsom van het Biespas tekort geprognotiseerd. 

 

De Biespas levert in 2018 en in de begroting 2019 t/m 2021 een tekort op; dit tekort is 

daarna niet meer aan de orde. Het tekort gaat ten laste van de algemene reserves 

waarbij de keuze kan worden gemaakt deze ineens in 2018 te vereffenen of over 2018 

en 2019 te spreiden. De huidige financiële situatie van het Parkschap kan 

meerjarentekorten nauwelijks dragen en de voorkeur gaat daarom uit naar een 

eenmalige vereffening in 2018.  

 

  

Agendapunt 

DB 4.b / AB 4. 
datum 
13 september 2018 

opsteller 
R.M.A. Spriensma/G.B.J. de Baaij 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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Verzoek: 

Wij vragen de deelnemers van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch het tekort 

in 2018 aan te zuiveren door een eenmalige bijdrage te doen (naar inwoneraantal per 

gemeente). 

Het geprognotiseerde tekort op de Biespas bedraagt € 180.000: 

• Dordrecht:   € 124.223 (ca. 69%); 

• Drimmelen:  €   28.039 (ca. 15,6%); 

• Werkendam:  €   27.738 (ca. 15,4%) 

Deze bedragen zullen voor 31-12-2018 gefactureerd worden. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch d.d.  5 oktober 2018 

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam 
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Vergadernotitie 

voor het Algemeen Bestuur Bestuur d.d. 5 oktober 2018 

 
 
Onderwerp:  
Splitsen reserve in reserve Parkschap en reserve Hollandse Biesbosch 
  

Het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Hollandse Biesbosch inclusief de 

exploitatie van het Biesboschcentrum Dordrecht is ondergebracht in een 

gemeenschappelijke regeling (GR) met deelnemersbijdragen. Per 1/1/2011 is de GR 

verruimd en heeft de GR betrekking op het beheer en onderhoud van de Hollandse 

Biesbosch inclusief het Biesboschcentrum Dordrecht en Parkschap aangelegenheden (NP-

breed).  

Van 2011 tot en met 2014 was binnen het Parkschap sprake van verschillende deel-

reserves. In 2015 zijn deze deel-reserves samengevoegd tot één egalisatiereserve (AR). 

 

U heeft de wens geuit om opnieuw een splitsing te maken in deelreserves, waarbij de 

tekorten (al dan niet voortkomend uit risico's) gerelateerd aan het Parkschap dan wel het 

natuur- en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch inclusief Biesboschcentrum ten laste 

komen van de bijbehorende deel-reserve. De standen van de deelreserves per 

31-12-2017 zijn berekend door de toevoegingen en onttrekkingen aan de AR sinds 2014 

toe te delen aan het Parkschap dan wel De Hollandse Biesbosch. 

 

Een concrete actie is deze splitsing ook in de boekhouding door te voeren. Ik stel u dan 

ook voor de voormalige deelreserve 'algemene reserve Bestuursondersteuning' met 

nummer 7000028 te deblokkeren en in gebruik te nemen als algemene reserve 

Parkschap door hierin het vastgestelde aandeel Parkschap ad. € 120.406 te storten. Het 

bestaande reservenummer 7000025 wordt dan gehanteerd als deelreserve Hollandse 

Biesbosch.  

 

Gevraagd besluit: 

 Te besluiten tot het splitsen van de algemene reserve in twee onderdelen door het 

reservenummer 7000028 te gebruiken t.b.v. het aandeel Parkschap,  

 Te besluiten het aandeel van het Parkschap in de algemene reserve van ad. 

€ 120.406 d.d. 31/12/2017 in de reserve 7000028 te storten.   

 

 

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

Biesbosch d.d. 5 oktober 2018  

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam 

Agendapunt 

5. 
datum 
20 september 2018 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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Vergadernotitie 

voor het Algemeen Bestuur d.d. 5 oktober 2018 

 
 
Onderwerp:  

Verlengen contract met de accountant 
 

 

De controleverordening van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch voorziet in de 

benoeming van een accountant voor een periode van 5 jaar. In 2018 zou de benoeming 

op basis van een aanbesteding opnieuw moeten plaatsvinden. Het Parkschap bevindt zich 

in een ingrijpende veranderingsfase met mogelijk vergaande wijzigingen, ook op 

financieel terrein. Het is nog allerminst duidelijk hoe de omvang en de structuur van de 

GR Parkschap NP De Biesbosch (en NL Delta) er uit zal (zullen) gaan zien. De opgestarte 

governance-discussie, de gesprekken met de raden van de overgebleven deelnemers 

(basis op orde), en de NL Delta aanhaking kan (kunnen) leiden tot (een) nieuwe 

organisatievorm(en). En dus een gewijzigde controle-omvang en/of controlevereisten. 

 

De benoeming van een nieuwe accountant voor een nieuwe periode van 5 jaar is om die 

reden op dit moment niet wenselijk. De inschatting is dat dit voor de boekjaren 2018 en 

2019 geldt. De huidige accountant is op de hoogte van het Parkschap en de 

ontwikkelingen in en rond het Parkschap. Wij stellen voor deze accountant via een 

jaaropdracht de controle voor 2018 (en in principe ook voor 2019) te laten uitvoeren.   

 

 

Voorstel 

Ik stel het bestuur voor om de controleopdracht van de huidige accountant (Verstegen) 

te verlengen, gezien de genoemde omstandigheden. 

 

Besluit 

Het Algemeen Bestuur stemt in met dit voorstel.  

 

 

 

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

De Biesbosch d.d. 5 oktober 2018,  

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam 
 

 
Achtergronddocumentatie: controleverordening 

Agendapunt 

6.  
datum 
20 september 2018 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 



10 Te raadplegen stukken

1 Controleverordening Parkschap 110916.pdf 
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