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Verslag
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 5 oktober 2018
Aanwezig:

B.C.M. Stam (voorzitter) (Gemeente Dordrecht), G.B.J. de Baaij (Directeur Parkschap,
secretaris), J.J. Bakker (Gemeente Werkendam), A.A.M. van Oosterhout (Gemeente
Drimmelen), mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)

Verhinderd:

H. v.d. Linden (gemeente Dordrecht); J.M. van Oosten (gemeente Werkendam); J.G.M. Vissers
(gemeente Drimmelen)
de heren A. van Hees en M. Hoefeijzers

Toehoorders:

1. Opening en mededelingen
Dhr. Stam opent de vergadering. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Van
Oosten, V.d. Linden en Vissers. De laatste twee hebben een volmacht gegeven aan resp. de
heren Stam en Van Oosterhout om in deze vergadering namens hen te stemmen.
Dhr. Van Oosterhout merkt op dat de vervangingsregeling (DB) in de raad van Drimmelen nog
wordt vastgesteld.
Besloten wordt de punten Biespas en splitsing te behandelen vóór de marap. Met deze wijziging
wordt de agenda vastgesteld.
2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Beëindiging Biespas
Mw. Spriensma verwijst naar een eerdere notitie. Er is al veel over gesproken. De gemeente
Drimmelen heeft gevraagd of het een probleem is om vereffening pas bij de vaststelling van de
jaarcijfers te beslissen. Mw. Spriensma geeft aan dat dit administratief niet handig is. Voor de
accountant is het een onzekere post. Belangrijker: we communiceren nu extern over de
beëindiging van de Biespas, de financiële afhandeling nu is in lijn daarmee.
Besluit: Het Algemeen Bestuur stemt in (5 stemmen vóór, 1 afwezig) met een eenmalige
bijdrage ter vereffening van het Biespastekort, conform het voorstel.
4. Splitsing reserve in deel Parkschap/deel Hollandse Biesbosch beheer en exploitaties
Mw. Spriensma geeft een toelichting op de ingebrachte notitie.
Mw. Spriensma geeft aan dat zij formele besluitvorming nodig heeft voor het daadwerkelijk
splitsen van de Algemene Reserve en daarvoor een nummer open te stellen, zodat zij aandeel
van het Parkschap in de AR kan overhevelen.
Op vraag van dhr. Van Oosterhout wordt voorgesteld de controlevraag over de totstandkoming
van het bedrag te koppelen aan de accountantscontrole.
Besluit: Met deze toevoeging stemt het Algemeen Bestuur in (met 5 stemmen vóór, 1 afwezig)
met het splitsen van de Algemene Reserve.
5. Marap
a. Marap Hollandse Biesbosch
Mw. Spriensma geeft een toelichting. Er is een geprognosticeerd tekort van ruim € 100.000,
o.a. door het vervallen van een belangrijke bijdrage en het uitblijven van inkomsten
verdienmodellen. Op onderdelen zijn er afzonderlijke tekorten, bijv. meer ingehuurd
personeel, maar daar staan meer inkomsten tegenover. Voor een tweetal onderdelen worden
de middelen doorgeschoven: ondernemend bezoekerscentrum en Zuileshoeve.
Voor een tweetal inkopen vraagt zij de Gids Proportionaliteit van toepassing te laten zijn.
Besluit: Het Algemeen Bestuur stemt in (5 stemmen vóór, 1 afwezig) met de in de Marap
Hollandse Biesbosch beschreven besluiten.
b.

Marap Parkschap
Op verzoek van dhr. Van Oosterhout wordt een besluitpunt toegevoegd: De directeur
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opdracht te geven om n.a.v. de marap de vastgestelde begroting 2019 tegen het licht te
houden en eventuele beheersmaatregelen/aanpassingen voor te stellen.
Mw. Spriensma licht toe:
 Zojuist is besloten tot een extra deelnemersbijdrage voor de Biespas. Daarmee is het
grootste tekort gedekt. Daarnaast zijn er de meerkosten voor de directeur en het tekort
op de exploitatie van oplaadpalen en de zonnepont.
 Zij wijst op budgetten die op de plank liggen, zoals Ondernemend bezoekerscentrum.
Voor een paar NL Delta trajecten is uitstel gevraagd. Daarnaast loopt het project NL Delta
2021, waar ieder hard mee bezig is.
 Ook in deze marap staat een motivatie voor een aantal opdrachten die zij onder de Gids
Proportionaliteit wil laten vallen.
 Zij noemt ook hier het lage weerstandsvermogen omdat we weinig reserve hebben.
De genoemde opdracht aan de directeur om de vastgestelde begroting tegen het licht te
houden sluit aan bij de zorgen van dhr. Bakker over de nabije toekomst. Dit houden we niet
lang vol alvorens extra bijdragen nodig zijn.
Dhr. De Baaij is al volop bezig met het kijken naar de consequenties van de bezuinigingen,
ook op langere termijn.
Besluit: Het Algemeen Bestuur stemt in (5 stemmen vóór, 1 afwezig) met de in de Marap
Parkschap beschreven besluiten en geeft de directeur opdracht om de vastgestelde begroting
2019 tegen het licht te houden en eventuele beheersmaatregelen/aanpassingen voor te
stellen.
6. Verlengen contract accountant
Mw. Spriensma geeft aan dat het om opdrachten voor 1 jaar gaat. Het is in de huidige situatie
nu niet handig een aanbesteding voor 5 jaar te doen.
Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit (5 stemmen vóór, 1 afwezig) om conform het voorstel de
controleopdracht van de huidige accountant te verlengen.
7. Rondvraag en sluiting
Mw. Spriensma wijst op de wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat betekent dat er een
cao gemeenten komt. Voor GR-en is dat automatisch de nieuwe standaard. Wij bouwen wel
voort op de rechtspositie van gemeenten. We zijn aan het inventariseren wat het betekent om
aan te sluiten bij die cao. Er zijn kleine verschillen, bijv. regels voor werken avond en weekend.
Op 30 november komen we met een voorstel om aan te sluiten. Als het kan willen we graag
meeliften en moeten dat dan voor 1/12/2018 besluiten en doorgeven.
Dhr. De Baaij zegt dat het binnen het Parkschap gaat om klein aantal mensen, zeker na
eventuele splitsing. Het leeuwendeel van het personeel zit in de Hollandse Biesbosch.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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3 Vaststellen Biesboschverordening
1 3a Notitie AB Wijzigingsbesluit Biesboschverordening.pdf

Agendapunt

3.a

datum
25 september 2018
opsteller
H. van Dam/A.P.E. Jaquet
doorkiesnummer
078-770 5361 / 4176
e-mail
j.van.dam@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Dagelijks Bestuur d.d. 30 november 2018

Onderwerp
Wijziging Biesboschverordening
Inleiding
In haar vergadering van 29-09-2017 heeft het DB aandacht gevraagd voor de
handhaafbaarheid van de in januari 2014 vastgestelde Biesboschverordening. Dit heeft
geresulteerd in het voorliggende voorstel tot aanpassingen en/of uitbreiding van artikelen
in de verordening welke gestaafd zijn aan vigerend beleid en getoetst aan waar het de
toezichthouders en handhavers aan ontbreekt om zich goed van hun taken te kunnen
kwijten. Een concept versie van het wijzigingsbesluit heeft op de gemeentehuizen van
Dordrecht, Drimmelen en Werkendam ter inzage gelegen in de periode van 10 augustus
2018 tot en met 21 september 2018. In die periode kon een ieder zienswijzen indienen
op het voorstel. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt door een particulier en door
Staatsbosbeheer, de laatste informeel via de mail.
Ik stel u voor het wijzigingsbesluit vast te stellen.
1. Aanleiding voor het voorstel
De huidige verordening is in 2014 in werking getreden. De verordening is tot stand
gekomen door de twee bestaande verordeningen van de voormalige
recreatieschappen naast elkaar te leggen en daar de best bruikbare bepalingen uit
samen te brengen in één verordening.
Inmiddels is dus ruim vier jaar praktijkervaring opgedaan met deze verordening en
dus ook handhavingservaring.
Vanuit de groep handhavers is de vraag gekomen of verbetervoorstellen voor de
verordening konden worden besproken. Daarop is een werkgroep ingesteld die aan de
groep handhavers heeft gevraagd alle verbetervoorstellen in te dienen via een
format.
Dit heeft een lijst van 69 voorstellen en wensen opgeleverd. Deze voorstellen hadden
het oogmerk de handhaafbaarheid van de bepalingen uit de verordening te vergroten.
2. Proces
Deze 69 voorstellen zijn in eerste instantie getoetst op juridische haalbaarheid. Een
voorstel is bijvoorbeeld juridisch niet haalbaar als het bestuur van het Parkschap niet
bevoegd is over dat onderwerp regels te stellen. Een flink aantal voorstellen had
betrekking op openbare orde en veiligheid. Dat is het exclusieve beleidsterrein van de
burgemeester en het bestuur van het Parkschap is dus niet bevoegd regels te stellen
die betrekking hebben op openbare orde en veiligheid.
De voorstellen die daarna overbleven zijn alle besproken in de werkgroep. Daarnaast
zijn deze voorstellen besproken met juristen van Werkendam en Drimmelen. Op basis
van deze gesprekken is een eerste concept wijzigingsvoorstel opgesteld. Dat eerste
concept is op 12 maart verzonden aan de juristen van Werkendam en Drimmelen,
voor een eerste toets op de verwerking van de besproken voorstellen.
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Op 20 maart is het eerste concept besproken in de werkgroep. Naar aanleiding van
de opmerkingen is een tweede concept opgesteld, dat op 3 april opnieuw is
verzonden naar de juristen van Werkendam en Drimmelen.
Op 10 april is het concept besproken in het operationeel overleg. Daarbij is toegelicht
dat aan een aantal wensen niet kon worden voldaan wegens onbevoegdheid van het
bestuur en omdat een aantal wensen niet langs publiekrechtelijke weg kunnen
worden geregeld, zoals het in rekening brengen van kosten voor commerciële
activiteiten. Weliswaar kunnen voor vergunningen leges worden geheven maar die
mogen hooguit kostendekkend zijn, er mag geen geld op verdiend worden. Leges
vormen dus geen verdienmodel.
Op 23 mei is een derde versie van het wijzigingsvoorstel aan de werkgroep gestuurd.
Deze versie is op 13 juni besproken in het AO.
Op 26 juni heeft nog een bespreking plaatsgevonden bij Werkendam met juristen en
beleidsmedewerkers. Daarbij is gebleken dat er onduidelijkheid bestond over de
omvang van het rechtsgebied van het Parkschap. Daarop is een voorstel in procedure
gebracht om duidelijkheid te creëren over het rechtsgebied.
Het concept wijzigingsbesluit heeft voor een ieder ter inzage gelegen op de
gemeentehuizen van Dordrecht, Drimmelen en Werkendam in de periode van 10
augustus 2018 tot en met 21 september 2018. In die periode bestond de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarvan is door één particulier gebruik
gemaakt. De door hem gemaakte opmerkingen en de reactie daarop zijn verwerkt in
de overwegingen van het wijzigingsbesluit.
Daarnaast is vanuit de werkgroep nog opgemerkt dat de voorgestelde wijziging van
het artikel over kampeermiddelen het ongewenste effect had dat overdag overal in
het rechtsgebied kampeermiddelen zouden mogen worden geplaatst. Aangezien dat
niet de bedoeling is, is in overleg met Staatsbosbeheer besloten de definitie van
kampeermiddelen wel aan te passen maar de verbodsbepaling in de verordening
ongewijzigd te laten. Aanvullend moet een bepaling worden opgenomen in het
Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen, om te voorkomen dat campers nergens meer
zouden mogen staan voor dagrecreatie.
3. Doel van het voorstel
Het doel van het voorstel is het verbeteren van de handhaafbaarheid van de
verordening. De handhavers lopen in de dagelijkse praktijk tegen ongewenste
situaties aan weertegen zij niet of onvoldoende kunnen optreden. Wij hopen en
verwachten met dit wijzigingsbesluit de handhavers beter in staat te stellen hun werk
te doen.
Het doel van dit voorstel is niet om nieuw beleid in te voeren. Niettemin staan er
enkele nieuwe bepalingen in het voorstel:
Er is een definitie van en een bepaling over vaartuigwrakken opgenomen in artikel 1
resp. artikel 22. Hierin wordt bepaald dat het is verboden een vaartuigwrak in
openbaar water te plaatsen of te hebben. Dit is weliswaar een nieuwe bepaling maar
wordt opgenomen met het doel de handhaafbaarheid van het opruimen van
vaartuigwrakken te verbeteren.
Ook wordt voorgesteld een nieuw artikel 41 op te nemen waarin het wordt verboden
om zich met een motorvoertuig, een bromfiets, een aanspanning of een paard te
bevinden buiten de voor het openbare rij- en ander verkeer openstaande wegen. Ook
dit is een nieuwe bepaling maar die is noodzakelijk om ongewenst verkeer op daar
niet voor bedoelde plaatsen tegen te gaan en daar tegen op te kunnen treden.
Handhavers komen dit in de praktijk tegen en kunnen daar nu onvoldoende tegen
optreden.
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4. Wijzigingen Biesboschverordening
Er is besloten een wijzigingsbesluit op te stellen in plaats van een volledig nieuwe
verordening. De reden daarvoor is dat bij inspraak nu alleen kan worden ingesproken
op deze voorstellen. Als een integrale tekst van een nieuwe verordening ter inzage
wordt gelegd, kunnen alle bepalingen en voorschriften uit de verordening opnieuw ter
discussie worden gesteld.
5. Draagvlak
Het wijzigingsbesluit en de verordening zijn voorgelegd aan de juristen en
beleidsmedewerkers van de gemeenten, de provincie, het OM en aan het
Operationele overleg. Er is te stellen dat er sprake is van een groot draagvlak voor
het wijzigingsbesluit zoals het nu voorligt.
6. Vervolgprocedure
Na instemming door de Bestuurscommissie en het Dagelijks Bestuur moet het
wijzigingsbesluit door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
Voor 21 december 2018 dienen de gemeenten de gewijzigde verordening te
publiceren. Per 1-1-2019 kan de gewijzigde verordening dan van kracht worden.
7. Voorstel
Besluit de bij dit voorstel gevoegde "Algemene Verordening houdende regels ten
aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch (eerste wijziging)" vast
te stellen.
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch d.d. 30 november 2018
De secretaris,

de voorzitter,

G.B.J. de Baaij

B.C.M. Stam
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1 3b Wijzigingsbesluit Biesboschverordening (eerste wijziging) (def.).pdf

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET
PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE
BIESBOSCH
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van
30 november 2018;

Overwegende:



















Dat de Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en
natuur in de Biesbosch in januari 2014 is vastgesteld;
Dat sindsdien praktijkervaring is opgedaan met de handhaving van de verordening;
Dat deze verordening naar aanleiding daarvan aanpassing behoeft;
Dat de verordening op onderdelen verbeterd en verduidelijkt wordt;
Dat de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Sliedrecht sinds 1 januari
2018 geen deelnemer meer zijn aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch;
Dat het concept wijzigingsbesluit ter inzage heeft gelegen in de periode van 10 augustus 2018
tot 21 september 2018;
Dat in die periode zienswijzen zijn ingediend met de volgende strekking:
- Degene die de zienswijze heeft ingediend mist in de verordening voorschriften die
geluidsoverlast door muziek vanaf vaartuigen tegengaan;
- In de Biesbosch worden regelmatig de snelheidsregels voor vaartuigen overschreden.
Dat naar aanleiding daarvan kan worden opgemerkt dat het bestuur van het Parkschap niet
bevoegd is regels te stellen over geluidhinder omdat dit een bevoegdheid is van de provincie;
Dat de maximale vaarsnelheid wordt geregeld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
en het daardoor niet mogelijk en niet nodig is om daar regels over te stellen in de Algemene
Biesboschverordening;
Dat de ingediende zienswijzen niet tot wijziging van de ontwerp verordening leiden;
Dat daarnaast door Staatsbosbeheer is opgemerkt dat de voorgestelde wijziging van het artikel
over het plaatsen van kampeermiddelen het ongewenst effect heeft dat tenten overdag overal
in het rechtsgebied zijn toegestaan, terwijl dat op grond van de huidige tekst van de
verordening niet is toegestaan en ook onwenselijk is;
Dat daarom alleen de definitie van kampeermiddelen wordt aangepast en het artikel over het
plaatsen van kampeermiddelen ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige bepaling
daarover;
Dat aanvullend het Aanwijzingsbesluit kampeerplaatsen wordt aangepast;

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid onder j en
artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
BESLUIT:
vast te stellen de navolgende:

Versie def.

Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch
(eerste wijziging)

Artikel I
A.

De verwijzing naar de wetsartikelen komt te luiden: "Gelet op artikel 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid onder j en artikel 27 van de
gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch."
B. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de definitie van Open boot wordt "7" gewijzigd in "8".
2. De definitie van Passagiersschip komt te luiden:
"Passagiersschip: een vaartuig dat is gebouwd of bestemd dan wel geschikt is of
gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen"
3. Na de definitie van Passagiersschip wordt een definitie toegevoegd luidende:
"Vaartuigwrak: een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, alsmede
omvangrijke samenstellende delen van vaartuigen die in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeren."
4. De definitie van Kampeermiddelen komt te luiden:
"Kampeermiddelen: een onderkomen of voertuig waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of
opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf."
5. In de definitie van venten wordt "34" gewijzigd in "36".
C. Onder vernummering van de artikelen 3 tot en met 49 tot 4 tot en met 50 wordt een
nieuw artikel 3 toegevoegd, luidende:
"Artikel 3 Normadressaat
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is de kapitein, de schipper of de
bestuurder verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening.
2. Bij afwezigheid van een kapitein, een schipper of een bestuurder is de exploitant
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
3. Bij afwezigheid van een exploitant, is de gebruiker, geen exploitant zijnde,
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
4. Bij afwezigheid van een gebruiker, geen exploitant zijnde, is de eigenaar
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening."
D. Artikel 5 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
"Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de
openbare wateren:

Versie def.

a.

met enig vaartuig langer dan drie achtereenvolgende dagen of gedeelten
daarvan op dezelfde plaats ligplaats te hebben;
b. met een vaartuig binnen vijf dagen nadat het is verplaatst op dezelfde plaats
opnieuw een ligplaats in te nemen;
c. langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats in te nemen met een
vaartuig aan de aanlegplaats aan:
 het natuurpad in de Ottergriend bij de Sterlingkeet;
 de aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum
Dordrecht in de Hel- en Zuilespolder alsmede de aanlegplaats bij het
Biesboschmuseum te Werkendam;
 de polder Kwestieus;
 de Doolhof aan de Reugt;
 de Korte en Lange Ambacht;
 de Huiswaard;
 de Sterling;
 de Mariapolder;
d. langer dan 12 uur ligplaats te nemen aan een aanlegplaats met een elektrisch
oplaadpunt;
e. met een vaartuig, langer dan 20 meter, binnen een afstand van 100 meter
ligplaats in te nemen aan een voor de recreatie ingericht gedeelte van de
oever, stranden en aanlegvoorzieningen, waarbij de afstand gemeten wordt
vanaf de kant van het schip dat het dichtst bij het voor de recreatie ingerichte
deel van de oever of de aanlegvoorziening ligt;
f. als eigenaar of rechthebbende van een water of oevers toe te laten dat op dat
water of aan die oever in strijd met de bepalingen in deze verordening
ligplaats wordt ingenomen met een vaartuig."
2. In het tweede lid wordt "200 meter" gewijzigd in "500 meter hemelsbreed".
E. Artikel 6 (nieuw) komt te luiden:
1. "Het is verboden vaartuigen langer dan acht achtereenvolgende uren onbemand te
laten liggen in het water en op de oever.
2. Een vaartuig wordt geacht gedurende acht achtereenvolgende uren onbemand te
zijn, indien dat vaartuig gedurende acht opeenvolgende uren op tenminste vier
tijdstippen met tussenpozen van tenminste twee uren onbemand is aangetroffen.
3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten
dat op dat water of die oever een vaartuig langer dan acht achtereenvolgende
uren onbemand wordt achtergelaten."
F. In artikel 7 (nieuw) wordt "4 en 5" gewijzigd in "5 en 6".
G. Artikel 9, derde lid (nieuw) komt te luiden:
"De in het eerste en tweede lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het
verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde
instanties of eigenaren van water en oevers en op vaartuigen voor wetenschappelijk
onderzoek door daartoe bevoegde personen of instanties mits deze minimaal 48 uur
van tevoren melding hebben gedaan bij het Dagelijks Bestuur en op hulpdiensten en
overheidsorganisaties."
H.

I.

Artikel 12 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt na “wordt” toegevoegd “per kalenderjaar”;
2. In het derde lid wordt na "vijf" toegevoegd "achtereenvolgende".
Artikel 13 (nieuw) komt te luiden:
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"Het is verboden van vaartuigen de motor of motoren te laten draaien of
proefdraaien met ingeschakelde schroef of schroeven op een zodanige wijze dat dit
aanleiding kan geven tot stank- of geluidsoverlast in het gebied en voor de
bezoekers, recreanten of andere gebruikers van het gebied.
Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien van
motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen."

In artikel 15, eerste lid (nieuw) wordt na "vergunning" toegevoegd "van het Dagelijks
Bestuur".
Artikel 16 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vijfde lid tot het zesde lid wordt een nieuw lid 5
toegevoegd, luidende:
5. "Het Dagelijks Bestuur kan wateren aanwijzen waarin het verboden is zich met
een vaartuig te bevinden tussen zonsondergang en zonsopgang.
2. In het zesde lid wordt "en derde" gewijzigd in ",tweede, vierde en vijfde".
Artikel 17 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a wordt "Een oever" gewijzigd in "Een oever, waterbodem, talud, steiger of ander werk in openbare wateren".
2. Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
" Het in het eerste lid onder b bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten
draaien van motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is
voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde
instanties of personen."
Artikel 18, tweede lid (nieuw) komt te luiden:
"Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in de wateren in het
rechtsgebied boezemland door te graven, terreinen op te hogen, wateren geheel of
gedeeltelijk te dempen of fysiek af te sluiten van open water, te verondiepen dan wel
oevers aan te plempen."
Onder vernummering van de artikelen 22 (nieuw) tot en met 50 (nieuw) tot 23 tot en
met 51 wordt direct na artikel 21 een nieuw artikel 22 toegevoegd, luidende:
"Artikel 22 Verbod vaartuigwrakken
1. Het is verboden een vaartuigwrak in het openbaar water te plaatsen of te hebben.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de
Wet milieubeheer of de Wrakkenwet."
Artikel 26 (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
1. de eerste volledige zin met alle leden wordt het eerste lid;
2. in de eerste zin wordt "23" gewijzigd in "25";
3. in het tweede lid wordt "24" gewijzigd in "25".
Artikel 29, eerste lid (nieuw) komt te luiden:
"Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in het rechtsgebied een
evenement te organiseren."
In artikel 30, eerste lid, onder c (nieuw) vervalt het zinsdeel: "op de stranden".
In artikel 34 (nieuw) wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
"Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op professioneel gebruik
van drones door personen die belast zijn met publieke handhavingstaken,
toezichthouders en op professioneel gebruik van drones voor inventarisatiedoeleinden
door personen, bedrijven of instellingen die daartoe opdracht hebben gekregen van het
Parkschap of Staatsbosbeheer."
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In artikel 36, derde lid (nieuw) wordt "41" gewijzigd in "45".
Onder vernummering van de artikelen 41 (nieuw) tot en met 51 (nieuw) tot 43 tot en
met 53 worden een nieuw artikel 41 en artikel 42 toegevoegd, luidende:
"Artikel 41 Rijden met voertuigen en paarden
1. Het is verboden om zich met een motorvoertuig, een bromfiets, een aanspanning
of een paard te bevinden buiten de voor het openbare rij- en ander verkeer
openstaande wegen en paden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan terreinen aanwijzen waarop het in het eerste lid
bedoelde verbod niet van toepassing is en kan daarbij regels stellen voor het
gebruik van deze terreinen in het belang van:
a. het voorkomen van overlast en schade;
b. de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
c. de veiligheid van het publiek.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen,
bromfietsen, fietsen en paarden ten dienste van politie, brandweer en
geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid,
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister
aangewezen hulpverleningsdiensten.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is, mits de schade aan natuur- en
recreatiegebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel beperkt, niet van
toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, aanspanningen, fietsen en paarden:
a. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de
terreinen als in het eerste lid bedoeld;
b. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift
moeten worden uitgevoerd;
c. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen
zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;
d. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder c
bedoelde personen.
5. Het in het eerste lid bedoelde verbod is voorts niet van toepassing op openbare
wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen.
6. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod.
7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 42 Verboden toegang
1. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar toegang, al dan niet tijdelijk,
verboden is.
2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod."
U. Artikel 47 (nieuw) komt te luiden:
"Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie."
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
Artikel III
Deze verordening kan worden aangehaald als Algemene Verordening houdende regels ten
aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch (eerste wijziging).
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Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch van 30 november2018
de secretaris,

de voorzitter,

G.B.J. de Baaij

B.C.M. Stam
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Agendapunt
datum
17-10-2018
opsteller
J.van Dam
doorkiesnummer
078-770 5361
e-mail
J.van.Dam@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2018
Onderwerp
Tarieven 2019 behorende bij de Legesverordening Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch.
Inleiding en voorstel
Bijgaand ontvangt u het voorstel voor de tarieven 2019 voor de ontheffingen en
vergunningen die op basis van de Legesverordening worden afgegeven. Ik stel u voor de
tarieven voor 2019 vast te stellen.
Leeswijzer
In het voorstel zijn de tarieven van 2018 weergegeven en de voorgestelde tarieven voor
2019.
Totstandkoming tarieven 2019
De gevraagde leges mogen maximaal kostendekkend zijn. De basis voor de tarieven van
2019 zijn daarom de tarieven van 2018 geïndexeerd met +2,32% (gewogen gemiddelde
van de prognose loon- en prijsontwikkeling 2019).
De index is als volgt bepaald. De ontwikkeling van de lonen (voor gemeenten) wordt
geprognosticeerd op +2,5%. De prijsontwikkeling 2019 (overige kosten) bedraagt
+2,3%. Het gewogen gemiddelde van deze loon- en prijsontwikkeling op grond van de
verhouding van de uitgaven voor de Natuur- en recreatiegebieden inclusief gebouwen en
woningen bedraagt +2,32%.

Besluit
Instemmen met de tarieven 2019 voor ontheffingen en vergunningen die op basis van de
Legesverordening worden afgegeven.
De secretaris

de voorzitter

G.B.J. de Baaij

B.C.M. Stam

Bijlage:
- Tarieventabel 2019 behorende bij Legesverordening Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch

Parkschap\Bestuur en Advies\Algemeen Bestuur\181130\

Notitie Tarieven 2019 behorende bij Legesverordening. 1

Omschrijving

Tarief 2018

1. Het in behandeling nemen van
een aanvraag voor een ontheffing of
een vergunning als bedoeld in de
navolgende
artikelen
van
de
Algemene Biesboschverordening:
1.1 7, tweede lid:
Voor het ligplaats nemen aan een
€
ligplaatsconcentratie.
( Kop van 't Land Oost, Spoorsloot
en Brabantse Biesbosch)

Tarief 2019

27,50

€

28,10

305,20
203,40
101,70

€
€
€

312,30
208,10
104,10

27,50

€

28,10

1.2 11, eerste lid:
Voor
het
zich
met
een
passagiersschip in het rechtsgebied
bevinden.
-Extra groot schip (> 30 m.)
-Groot schip

(20-30 m.)

-Klein schip

( < 20 m.)

1.3

€
€
€

15, derde lid:

Voor het zich met een vaartuig
bevinden in wateren die door het
Dagelijks bestuur zijn aangewezen
in verband met de bescherming van
natuurwaarden.
€
( achter de Schotbalken)
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5 Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Agendapunt

5.

datum
13 september 2017
opsteller
R.M.A. Spriensma
doorkiesnummer
078-770 2021
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl

Vergadernotitie
Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2018
Onderwerp:

Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid Parkschap NP De Biesbosch
Inleiding
Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Parkschap NP De Biesbosch behoefde
aanpassing om aan te sluiten bij de werkwijze en terminologie van de huidige
regelgeving. Het huidige beleid werd bovendien als knellend ervaren, doordat zij strenger
is dan de huidige regelgeving. Met name de in de oude regels vermelde trapsgewijze
uitwerking wijkt af van nieuwe Aanbestedingswet 2012 met de Gids Proportionaliteit.
Op aangeven van de inkoopadviseur West-Brabant (die qua inkoop de gemeenten
Werkendam en Drimmelen vertegenwoordigt) is eveneens aangesloten bij het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de deelnemers door een aantal inkoopbeleidsaspecten over te
nemen. Het gaat om de volgende aspecten:
Een juridisch uitgangspunt in de vorm van het grensoverschrijdend belang van een
opdracht, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam inkopen (toevoeging van de
uitwerking van het begrip), Social Return on Investment (SROI), aandacht voor de
Regionale economie en het Midden- en kleinbedrijf, onafhankelijkheid en de keuze voor
de ondernemersrelatie, product- en marktanalyse en de afwijkingsbevoegdheid.
Vanwege de hoeveelheid wijzigingen wordt het thans geldende Besluit ingetrokken en de
nieuwe integrale tekst ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit:
 In te stemmen met het voorliggende Inkoop- en aanbestedingsbeleid Parkschap NP
De Biesbosch onder intrekking van het bij besluit van 20 mei 2011 vastgestelde
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Parkschap NP De Biesbosch.
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch d.d. 30 november 2018
de secretaris

de voorzitter

Dhr. G.B.J. (Gerard) de Baaij

Dhr. B.C.M. (Marco) Stam
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Toelichting op de wijziging van het Besluit inkoop- en aanbestedingsbeleid
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Aanleiding en werkwijze
Het huidige Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch (hierna: het Besluit) is sinds 1 januari 2011 van kracht en werd vastgesteld
door het Algemeen Bestuur (AB). Het Besluit wordt nu gewijzigd om daarmee aan te
sluiten bij de werkwijze en terminologie van de huidige regelgeving en het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de deelnemers.
Het huidige Besluit werd bovendien als knellend ervaren, doordat zij strenger is dan de
huidige regelgeving.
Met name de in de regels vermelde trapsgewijze uitwerking wijkt af van nieuwe
Aanbestedingswet 2012 met de Gids Proportionaliteit. Deze uitwerking was overigens
niet in strijd met de aanbestedingswet, maar wel een stuk strenger. Hierdoor werd met
enige regelmaat artikel 7, 5e lid van het Besluit aangegrepen om gemotiveerd aan te
geven dat de werkwijze volgens het in de regels vastgestelde beleid niet meer doelmatig
was en de opdracht daarom volgens het in de Gids Proportionaliteit uitgewerkte kader
zou worden aanbesteed. Mede vanuit het oogpunt van het verminderen van
administratieve lastendruk worden de interne regels daarom aangepast, en wordt
aangesloten op de landelijke wetgeving.
Vanwege de hoeveelheid wijzigingen wordt het thans geldende Besluit ingetrokken en de
nieuwe integrale tekst ter goedkeuring voorgelegd.
Algemene uitgangspunten voor aanbesteding
De Gids Proportionaliteit zegt:
"Zoals hierboven aangegeven, bestaat er al met al geen algemene eenduidige
inkoopstrategie die geschikt en goed is voor alle in te kopen producten, diensten en
werken. De best toe te passen inkoopstrategie is, naast de organisatiedoelstellingen,
afhankelijk van het in te kopen product, dienst of werk en de specifiek geldende
marktsituatie. De toe te passen inkoopstrategie wordt daarnaast bepaald door de
combinatie van 2 factoren:
 de geschatte waarde van de opdracht;
 het inkooprisico (zijn er alternatieven of is de aanbestedende dienst, om welke
reden dan ook strikt gebonden aan één of een zeer beperkt aantal leveranciers,
dienstverleners of aannemers)."
Elk inkoopsegment van routinematige inkoop (kleine waarde, klein risico) tot strategische
inkoop (hoge waarde, hoog risico) heeft dan ook haar eigen toe te passen
inkoopstrategie. Het bepalen van de inkoopstrategie dwingt een inkoopteam van tevoren
goed na te denken over de te maken keuzes. Zodra deze keuzes zijn vastgelegd en
bekrachtigd door de verantwoordelijken binnen de organisatie (zo nodig op meer
niveaus) liggen ze immers vast voor de rest van het inkoopproces inclusief het
aanbestedingstraject. Een aantal van deze keuzes heeft een duidelijke
proportionaliteitsimpact1.
Zoals in de gids Proportionaliteit aangegeven, kunnen bedragen nuttig zijn om te bepalen
in welke richting kan worden gedacht. Onderstaande balkjes bieden daar een handvat
voor. Hierbij geldt dat een keuze in de oranje gebieden motivatie behoeft.

1

Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en
inschrijvingen en contractvoorwaarden mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de
opdracht.

Toelichting van de wijziging per artikel
In de aanhef, onder Besluit, wordt de verwijzing naar de Financieel Beheerverordening
2011 verwijderd. Het vaststellen van dit besluit wordt gezien als een aangelegenheid van
het AB.
Artikel 1: De definities in artikel 1 worden aangevuld met de definitie voor
Innovatiegericht inkopen, Aanbesteding niet-openbaar, Leveringen en Regionale
ondernemers. Ook zijn tekstuele onvolkomenheden in de definities aangepast.
Voor de volledige definities van overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en
werken wordt verwezen naar de Aanbestedingswet (zoeken op: 'Overheidsopdracht voor
diensten, overheidsopdracht voor levering, etc.).
Onder regionaal wordt verstaan de gemeenten met grondgebied in het werkgebied van
het Parkschap. Toelichting: zie voor werkgebied Parkschap het kaartje bij de GR. Dit is
het gebied tussen de A15, A16, A59 en A27. Dit betekent dat naast de deelnemers
Dordrecht, Drimmelen en Werkendam ook Sliedrecht en Geertruidenberg vallen onder
'regionaal'.
Artikel 2: zie voor de aanpassingen de toelichting op de wijziging voor artikel 4.
Artikel 3: tekstuele correcties die het artikel in lijn brengen met de formulering van de
overige artikelen.
Artikel 4: Rechtmatig inkopen, doelmatige besteding, gelijke behandeling en een integere
uitvoering zijn geen doel(en), maar uitgangspunt (vereiste) en worden om die reden als
inkoopdoelen geschrapt en (deels) verwerkt in artikel 2. Inkoopbeleid.

Artikel 5: De tekst van het 1e lid strookt niet met de Aanbestedingswet. De tekst is om
die reden omgebouwd. Het artikel is vervolgens aangevuld met aspecten uit het inkoopen aanbestedingsbeleid van de deelnemers, waarbij voornamelijk is aangesloten bij de
formulering van het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014'. Deze keuze
is gebaseerd op het gegeven dat het Parkschap zich laat ondersteunen door de
inkoopadviseur van het SCD, zie artikel 6, 5e lid van het inkoopbeleid (bestaand artikel
uit het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap NP De Biesbosch 2011). Het
gaat om de volgende aspecten:
Een juridisch uitgangspunt in de vorm van het grensoverschrijdend belang van een
opdracht, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam inkopen (uitwerking van het
begrip), sociale aspecten in de vorm van Social Return on Investment (SROI), aandacht
voor de Regionale economie en het Midden- en kleinbedrijf, onafhankelijkheid en de
keuze voor de ondernemersrelatie, product- en marktanalyse en de
afwijkingsbevoegdheid.
De begrippen Inkoopethiek en Leveranciersbeleid tenslotte zijn qua definitie aangevuld.
Artikel 6: Het bestuur Parkschap NP De Biesbosch heeft op 19 december 2012 de
Algemene inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden van toepassing verklaard op de
prestaties van opdrachtnemers van het Parkschap NP De Biesbosch. Dit besluit wordt in
dit artikel vervat. Ook worden het vigerende Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT
(GIBIT) en Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) van toepassing verklaard.
Artikel 7 van het Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch wordt aangepast en artikel 8 van dit besluit wordt verwijderd.
AB- en DB verantwoordelijkheden
Conform artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling behoort tot de bevoegdheid van
het algemeen bestuur (AB) in ieder geval:
a. het vaststellen van instructies en reglementen ter bevordering van doelmatig
beheer;
Het vaststellen van beleid is veelal een AB-aangelegenheid, en heeft veelal externe
consequenties. In onderhavig geval betreft dit de keuze van leveranciers. Om die reden
wordt een AB-besluit gevraagd.
Conform artikel 20 heeft het dagelijks bestuur (DB) een meer uitvoerende taak, onder
andere tot:
j.
het vaststellen van de voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken
en leveranties, waarvan de vaststelling niet aan het algemeen bestuur is
voorbehouden;
o.
het aanbesteden van werken of leveranties;
Het motiveren van de wijze van aanbesteding in grensgevallen (in de oranje segmenten
van de tabellen uit de gids Proportionaliteit) zien wij dan ook als een DB-aangelegenheid.
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Het ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
BESLUIT:
gelet op artikel 13 lid a van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch,
vast te stellen
INKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK
DE BIESBOSCH
Algemeen
In haar inkoop- en aanbestedingsbeleid legt het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
de belangrijkste keuzes vast die gelden voor de inkoop en aanbesteding. Er is daarmee
een kader waarbinnen de inkopen van het Parkschap worden uitgevoerd.
De algemene uitgangspunten voor het beleid zijn transparantie, non- discriminatie,
proportionaliteit en gelijke behandeling. De geldende regelgeving in verband met
aanbestedingen wordt daarbij nageleefd.
Ook geeft dit besluit richtlijnen hoe het Parkschap rechtmatig inkoopt en de
gemeenschapsgelden doelmatig besteedt.
Artikel 1. Definities
a. Inkopen
(Rechts)handelingen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gericht op de
verwerving van werken, leveringen of diensten en die één of meerdere facturen van
een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot
gevolg hebben.
b. Innovatiegericht inkopen
Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat het
Parkschap ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook
om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product, dienst
of werk’. Ook kan innovatiegericht inkopen bestaan uit het toepassen van innovatieve
contractvormen of innovatieve inkoopprocedures zoals innovatiepartnerschap.
c. Aanbesteden onderhands
Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij één of meerdere marktpartijen worden
benaderd voor het indienen van een aanbieding. Bij een enkelvoudig onderhandse
procedure vraagt het Parkschap één ondernemer een schriftelijke offerte en bij de
meervoudig onderhandse procedure vraagt het Parkschap ten minste aan drie
ondernemers en ten hoogste vijf ondernemers een schriftelijke offerte.
d. Aanbesteden niet-openbaar (nationaal/Europees)
Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij marktpartijen door middel van een
publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangewezen aanbestedingsplatform
worden uitgenodigd voor deelname aan de aanbesteding. De ingediende
aanmeldingen worden beoordeeld op basis van het voldoen aan de eisen en
selectiecriteria (wensen) met betrekking tot de gegadigde (ondernemer, die zich heeft
aangemeld). De gegadigden die voldoen aan de eisen en het hoogste hebben
gescoord op de selectiecriteria worden uitgenodigd om een bieding te doen. Het
aantal gegadigden dat een bieding mag doen, dient vooraf kenbaar te worden
gemaakt.

e. Aanbesteden openbaar (nationaal/Europees)

Een onderdeel van het inkoopproces waarbij marktpartijen door middel van een
publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangegeven aanbestedingsplatform
uitgenodigd worden voor het indienen van een aanbieding. De ingediende
aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gestelde eisen en wensen.
f. Diensten
Het betreft dienstverlening als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012, die niet
beschouwd kan worden als een opdracht voor leveringen of werken, zoals
onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten accountantsdiensten etc.
g. Leveringen
de levering of aankoop, leasing, huur of huurkoop van goederen, als bedoeld in artikel
1.1 Aanbestedingswet 2012.
h. Regionale ondernemer
Onder regio wordt verstaan de gemeenten met grondgebied in het werkgebied van
het Parkschap.
i. Werken
Het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe
bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
j. Offerte
Een formele aanbieding van diensten, leveringen en werken.
Artikel 2. Inkoopbeleid
De algemene uitgangspunten voor het inkoopbeleid van het Parkschap zijn transparantie,
non- discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit, zoals opgenomen in de
Aanbestedingswet 2012 (artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 en 1.16). Daarnaast
staat het Parkschap voor een integere uitvoering van het vastgestelde inkoopbeleid.
Artikel 3. Inkoopvisie
1. Het Parkschap is een opdrachtgever die vernieuwing nastreeft;
2. Het Parkschap handelt als een betrouwbare partner voor de markt.
3. Het Parkschap koopt zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in, tegen een
optimale prijs-kwaliteit verhouding.
Artikel 4. Inkoopdoelen
De inkoop visie leidt tot de volgende inkoop doelen:
1. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;
2. Het nastreven van innovatie door innovatiegericht inkopen;
Artikel 5. Inkoopbeleidaspecten
1. Economisch uitgangspunt
Het gunningscriterum Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is van
toepassing, waarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding maatgevend is. Het toepassen
van de laagste prijs of laagste kosten als gunningscriterium wordt alleen toegepast
als deze keuze in de aanbestedingsstukken is gemotiveerd.
2. Juridisch uitgangspunt
Het Parkschap leeft de relevante wet- en regelgeving na. De algemene beginselen van
Europees aanbestedingsrecht, transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en
proportionaliteit worden gehanteerd en toegepast. Voorafgaand aan inkoop vindt een
objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Er is
sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang als buiten Nederland gevestigde
ondernemers interesse hebben of kunnen hebben in de opdracht. Of sprake is van een
grensoverschrijdend belang, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de
waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet
worden uitgevoerd. Indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang
neemt het Parkschap een passende mate van openbaarheid in acht. Een aankondiging
van de te verstrekken opdracht plaatst de gemeente op een openbaar medium en/of
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in een daarvoor aangewezen elektronische systeem voor aanbestedingen, zoals
TenderNed.
Inkoopethiek
De algemene beginselen van Europees aanbestedingsrecht, transparantie, nondiscriminatoir en objectief worden gehanteerd en toegepast. Medewerkers betrokken
bij het inkoopproces handelen integer en zijn in hun relatie met ondernemers puur
zakelijk en objectief waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt
voorkomen.
Leveranciersbeleid
Uitgangspunten van het leveranciersbeleid van het Parkschap zijn; wederzijds
respect, betrouwbaarheid, transparantie en doelmatigheid.
Het Parkschap gaat niet in zee met ondernemers die beroepsonbekwaam zijn, niet
integer zijn en/of financieel, economisch of technisch ongeschikt zijn. Het Parkschap
doet alleen zaken met integere ondernemers. Ondernemers die zich derhalve niet
bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van
ondernemers bij inkoop en aanbesteding is mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing
van uitsluitingsgronden.
Gezamenlijk inkopen
Het Parkschap spant zich in om zo mogelijk in gezamenlijkheid in te kopen om
zodoende een lagere prijs, betere voorwaarden en/of kwaliteit te kunnen bedingen, of
vanwege het besparen van tijd.
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Bij het inkopen van producten en diensten streeft het Parkschap ernaar om zoveel als
mogelijk is maatschappelijk verantwoord in te kopen. Maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI) betekent dat het Parkschap naast de prijs van de producten, diensten
of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.
Duurzaam inkopen
Bij alle inkopen, aanbestedingen en andersoortige inkoopactiviteiten besteedt het
Parkschap aantoonbaar aandacht aan milieuaspecten door duurzaam in te kopen.
Duurzaam inkopen houdt in dat het Parkschap in alle stappen van het inkoopproces
weloverwogen keuzes maken ten aanzien van de balans tussen sociale, milieu- en
financiële aspecten. Daarbij speelt ook de afweging wat de gewenste bijdrage is van
de sociale, milieu- en financiële aspecten in het inkoopproces aan de primaire
beleidsdoelen van het Parkschap. In beginsel worden de landelijke criteriadocumenten
voor duurzaamheid toegepast (www.pianoo.nl). Daar waar duurzaam inkopen
mogelijk is, past het Parkschap dit toe. Het Parkschap wil vanuit haar visie de kennis
van de leveranciers hierin benutten en innovatie op dit gebied bevorderen. Dit komt
tot uitdrukking door o.a.:
 het stimuleren van de circulaire economie, door o.a. eisen t.a.v. cradle-to-cradle,
 afvalreductie, hergebruik van materialen e.d. te eisen bij productleveringen,
civiele- en bouwprojecten;
 toepassen van de levensduurkosten voor de prijsberekening in plaats van
 aanschafkosten, waarbij specifieke aandacht voor het meewegen van besparing
van budgetten voor beheer en onderhoud;
 het stimuleren en toestaan van het aanbieden van meer duurzame varianten in
aanbestedingen;
 toepassen van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving in
plaats van Laagste Prijs;
 toepassen van duurzaamheidslabels en -certificeringen voor specifieke producten
en diensten (CO2 en MVO prestatieladder, Breeam, NLGreenLabel, FSC, Fairtrade,
Nordic Swan, enz.);
 aantoonbare aandacht voor arbeidsomstandigheden in de keten;
 toepassen van innovatiegericht inkopen, bijvoorbeeld door niet een product maar
een integraal resultaat aan de markt te vragen.
Voorafgaand aan aanbestedingen maakt de opdrachtgever een integrale afweging van
de diverse kwaliteits- en financiële aspecten ten opzichte van de doelstellingen
waaraan de inkoop of het project bijdraagt.

8. Social Return on Investment (SROI)

Het Parkschap wil de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bevorderen. Er zijn beperkte middelen voorhanden om mensen actief te laten
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Inzet van alle partijen in de samenleving is daarom
nodig om op de meest optimale manier de participatie te kunnen bewerkstelligen.
Daarom doet het Parkschap een beroep op de Ondernemers die inkoopopdrachten
voor het Parkschap uitvoeren. Het Parkschap past minimaal 5% SROI toe bij
opdrachten conform de drempelwaarden zoals opgenomen in het SROI-beleid van de
Drechtsteden. Op het moment van vaststelling van het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid zijn de volgende drempelwaarden van kracht waarboven SROI
wordt toegepast:
• leveringen en werken: € 50.000,
• diensten: € 100.000.
9. Regionale economie
Het Parkschap houdt daar waar mogelijk rekening met de regionale economie en
regionale Ondernemers. Bij inkopen en aanbestedingen waarvoor enkelvoudig of
meervoudig kan worden ingekocht geeft het Parkschap regionale ondernemers de
kans om mee te dingen naar de opdracht. Bij meervoudig onderhandse
aanbestedingen of offerteaanvragen worden meerdere regionale partijen uitgenodigd
tenzij er voor de betreffende vraag geen regionale aanbieders zijn. Bij nationale en
Europese aanbestedingen richt het Parkschap haar aanbestedingen dusdanig in dat
ook regionale partijen de mogelijkheid hebben om mee te dingen naar (een deel van)
de opdracht. Dit komt tot uitdrukking door onder meer de toepassing van percelen.
10. Midden- en kleinbedrijf (MKB)
Het Parkschap heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (inclusief ZZP-ers).
Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Het Parkschap
houdt echt vanuit haar rol van opdrachtgever de mogelijkheden voor het midden- en
kleinbedrijf in het oog. Bij inkooptrajecten houdt het Parkschap rekening met de
mogelijkheden van het MKB door onder meer:
 gebruik te maken van percelen in aanbestedingen;
 het toestaan van het aangaan van combinaties en onder-aanneming;
 de aanbestedingen transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk te
houden:
 het verminderen van de (administratieve) lasten;
 het hanteren van passende selectie- en gunningscriteria en het vermijden
van onnodig zware eisen.
11. Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie
Het Parkschap acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk
zowel voor als tijdens de contractperiode. Het Parkschap streeft naar
onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na
de contractperiode. Het Parkschap moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes
bij hun Inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en), maar
ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving). Gedurende de
contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de opdrachtgevende organisatie door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten,
productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. Het Parkschap kiest in
dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van
(on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de
financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector
(concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.
12. Product- en marktanalyse
Het Parkschap acht het van belang om de markt te kennen door een product- en/of
marktanalyse uit te voeren, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht
niet wordt gerechtvaardigd. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het
‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de
relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en
mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een

marktconsultatie of een Request for Information (RFI) met ondernemers kan
onderdeel uitmaken van de product- en marktanalyse.
13. Afwijkingsbevoegdheid
Afwijken van dit inkoopbeleid op een of meerdere onderdelen, zoals een afwijking in
of ten aanzien van de inkoopvoorwaarden, is slechts mogelijk en toegestaan op basis
van een deugdelijk gemotiveerd besluit van de persoon die of het orgaan dat daartoe
conform de delegatie- en mandaatbesluiten bevoegd is en voor zover een en ander op
basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is
Artikel 6. Inkoopfunctie / organisatie
1. Het bepalen van de inkoopdoelstellingen, inkoopprocedures en inrichten van de
inkooporganisatie is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
2. De Directeur is verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, dit op tactisch en
operationeel niveau. Hij legt verantwoording aan het Algemeen Bestuur af over zijn
gevoerde beleid.
3. De Directeur kan in verband met het proces van daadwerkelijk bestellen, facturen
betalen en de contracten kwalitatief en kwantitatief beheren richtlijnen vaststellen.
4. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Drechtsteden en deelnemers aan de GRD
vanaf 2014 incl. addendum zijn van toepassing op prestaties van opdrachtnemers van
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
5. De Directeur laat zich desgewenst ondersteunen of adviseren door de afdeling Inkoop
en Aanbesteding van het Service Centrum Drechtsteden.
6. De accountant beoordeelt of de regels ten aanzien van de inkoop en de
rechtmatigheid worden nageleefd.
Artikel 7. Aanbestedingsbeleid
1. Op basis van een realistische kostenraming, verlengings- en
uitbreidingsmogelijkheden in aanmerking nemend, bepaalt het Parkschap de waarde
van een aan te besteden opdracht.
2. Als een opdracht zich over meerdere jaren uitstrekt dan worden de rekenregels van
de vigerende aanbestedingswetgeving gehanteerd.
3. De opdracht wordt niet gesplitst met de bedoeling onder een drempelbedrag te
blijven.
4. De waarde van de opdracht is in belangrijke mate bepalend voor de vorm van
aanbesteding die gevolgd dient te worden. De keuze voor de manier van aanbesteden
wordt gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, tenzij
andere wet- en regelgeving aanscherping vereist (bijvoorbeeld EU-subsidies).
Artikel 8. Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.
2. Het Inkoop- een aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
zoals vastgesteld bij besluit van 20 mei 2011 wordt ingetrokken met ingang van de
datum waarop dit besluit in werking treedt.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch op 30 november 2018.
de secretaris,

de voorzitter,

G.B.J. de Baaij

B.C.M. Stam
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Agendapunt

DB 3.f / AB 6.
datum
6 november 2018
opsteller
R.M.A. Spriensma
doorkiesnummer
078-770 2021
e-mail
rma.spriensma2@dordrecht.nl

Vergadernotitie
voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur
d.d. 30 november 2018

Onderwerp
Accountantscontrole 2018
Aandachtspunten accountantscontrole - verzoek
Conform artikel 2, 4e lid van de controleverordening is in het programma van eisen van
de offerteaanvraag opgenomen dat het Algemeen Bestuur voorafgaand aan de
accountantscontrole bepaalt of de accountant al dan niet specifieke aandacht dient te
besteden aan bepaalde onderwerpen.
In de vergadering van 5 oktober jl. is gevraagd om specifieke aandacht te geven aan de
splitsing van de algemene reserve in een deel 'Parkschap' en een deel 'Hollandse
Biesbosch'.
Kunt u aangeven of u meer specifieke aandachtspunten voor de accountantscontrole over
2018 wilt meegeven aan de accountant?

Vaststellen controleprotocol 2018
Ik vraag u het controleprotocol accountantscontrole 2018 (zie bijlage) voor de
accountantscontrole op de jaarrekening van het Parkschap vast te stellen.
De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2017 betreft de wijziging van de financieel
beheerverordening (benoemd in bijlage 1 van het controleprotocol).
Tevens is de aan u geadresseerde opdrachtbevestiging als bijlage toegevoegd.
Besluit
Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole 2018.
Aldus besloten in de vergadering in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 30 november 2018
de secretaris

de voorzitter

G.B.J. (Gerard) de Baaij

B.C.M. (Marco) Stam
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CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2017
VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
1. Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2012 een opdracht verstrekt aan Verstegen accountants en adviseurs de accountantscontrole als bedoeld in art 217 PW voor het Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch uit te voeren. De opdrachtverstrekking betrof een periode van 5 jaar (2012 tot
en met 2016). De jaarrekeningcontrole 2018 is net als de jaarrekeningcontrole 2017 een aanvulling op deze opdracht, waartoe het bestuur op 5 oktober heeft besloten.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole moet
het Algemeen Bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt.
Object van de eerstvolgende controle zijn de jaarrekening 2018 en daarmede tevens het financieel
beheer over het jaar 2018 zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
1.1

Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te
hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2018 van
het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
1.2

Wettelijk kader

De provinciewet (PW), art. 217, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in
art 201 PW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het
uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuring- en
rapporteringtoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.
Het Algemeen Bestuur heeft op 24 juni 2004 de verordening ex art 217 PW voor de controle op
het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch vastgesteld. In het bestuursbesluit van 24 juni 2004 is het bij de
controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Met dit controleprotocol stelt het algemeen bestuur nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar
2018.

2

Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

Zoals in art 217 PW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 201 Provinciewet bedoelde
jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant gericht zijn op
het afgeven van een oordeel over:
 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa
en passiva;
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming
met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling;
 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

Parkschap\FINANCIEN\Begroting en rekening\begroting en rekening 2018\Jaarstukken 2018/Accountant/ Controleprotocol_accountantscontrole_2018

1.




het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 190 Provinciewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 217, lid 6 Provinciewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en
Gemeenten) alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de
uit te voeren werkzaamheden en de Kadernota Rechtmatigheid 2010 van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG).
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en
met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling ”.

3

Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie1. De accountant
richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse,
vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.
In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het Algemeen Bestuur mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht
in de controleverklaring. De minimumeisen zijn:

Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de
controle (% lasten)

≤ 1%

Strekking controleverklaring:
Beperking
Oordeelonthouding
>1%<3%
-

≤ 3%

>3%<10%

Goedkeurend

≥ 10%

Afkeurend
≥ 3%
-

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van
professional judgement.
De definitie van de goedkeuringstolerantie is:
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven
controleverklaring.
Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie.
De definitie van de rapporteringtolerantie is:

Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde
goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan
deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandcontroles) kan het aantal
deelwaarnemingen worden beperkt.
1
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De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringtolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals € 100.000. De
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het Algemeen Bestuur
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
De rapporteringtolerantie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag
overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.
In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s)
opgenomen zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2017.
Goedkeuringstolerantie
Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de
controle (% lasten)

Goedkeurend

Beperking

Afkeurend

>1%<3%

Oordeelonthouding
-

≤ 1%
≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

≥ 3%

Op basis van de begroting 2018 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 32.000 en
een totaal van onzekerheden van circa € 95.000 de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.
Wanneer fouten groter dan de goedkeuringstolerantie worden geconstateerd, legt de accountant
deze voor aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur besluit of de jaarrekening wordt aangepast.
Voor de rapporteringtolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke
fout of onzekerheid ≥ €10.000 rapporteert.

4

Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium,
het calculatiecriterium, het valuteringcriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming
over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan
de volgende rechtmatigheidscriteria:
1. Het begrotingscriterium;
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3. Het voorwaardencriterium.
In de Audit Alert 15 van het NIVRA d.d. 29 maart 2005 is over deze rechtmatigheidscriteria
onder meer het volgende opgenomen (waarbij voor de gemeenteraad ‘het Algemeen Bestuur’
en voor het college van burgemeester en wethouders ‘het Dagelijks Bestuur’ kan worden gelezen).
Ad 1. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan
de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het de
begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld
in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt
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gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen òf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de
raad. Zie ook de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten.
Ad 22. Net als bij de rijksoverheid, zullen ook gemeenten naar analogie van diezelfde rijksoverheid een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt het college zich
over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. Indien een gemeente geen
toereikend M&O-beleid voert ten aanzien van een regeling, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer ten aanzien van die regeling. De accountant weet dan met zekerheid
dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid bestaat en dat de met de betreffende regeling samenhangende posten in de jaarrekening niet voldoen aan de te stellen eisen.
Op grond daarvan heeft de accountant een bedenking die veelal niet te kwantificeren is, maar
die, afhankelijk van de relatieve omvang van de desbetreffende posten wel mede bepalend kan
zijn voor de strekking van de af te geven verklaring. Ook een gebrekkige uitvoering door de
gemeente van het vastgestelde M&O-beleid kan leiden tot een bedenking.
Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke
(materiële) onzekerheid – die inherent is aan de regeling – blijft bestaan met betrekking tot de
rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd,
dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening
adequaat wordt weergegeven. De accountant dient te overwegen of hij in zijn verklaring, na
zijn oordeel, een toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de gebruikers van de verantwoording nog eens nadrukkelijk op de bestaande onzekerheid wijst. Indien de onzekerheid van materieel belang ten gevolge van de M&O-problematiek niet toereikend in de toelichting op de
jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de accountant een bedenking tegen de jaarrekening en
is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet toegestaan.
Ad 3. Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in
wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, raadsbesluiten, verordeningen, richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en jurisprudentie). De
gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:
 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;
 De heffings- en/of declaratiegrondslag;
 Normbedragen (denk aan hoogte en duur);
 De bevoegdheden;
 Het voeren van een administratie;
 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;
 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d..
De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening.
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. Zie richtlijn 100 Assurance-opdrachten, paragrafen 22, 23 en 44 tot en met 47 van
de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC). Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn
vastgesteld, dient de accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te
treden met de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt geacht uit hoofde van de controlerende
rol de norm te (laten) stellen waaraan het College van Burgemeester en Wethouders moet
worden getoetst. Een gemeenteraad dient dan ook op grond van een overzicht van alle voor de
betreffende gemeente geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te operationaliseren. Concreet betekent dit dat limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en regelgeving
vastgelegde, voor de gemeente relevante, voorwaarden de accountant moet toetsen, hetgeen
door de gemeenteraad moet worden bevestigd.
De accountant dient vast te stellen of de door de gemeenteraad bevestigde norm voor het
rechtmatigheidsonderzoek voldoet aan de criteria zoals opgenomen in RAC 100. Indien de gemeenteraad het voorwaardencriterium niet of in onvoldoende mate heeft geoperationaliseerd
respectievelijk heeft laten operationaliseren en er derhalve geen toetsbare invulling is gegeven

2

Zie de Handleiding ter voorkoming en bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, opgesteld door het Ministerie van Financiën (www.rijksoverheid.nl) en het Toetsingskader Misbruik en oneigenlijk gebruik bij ontvangsten van de Algemene Rekenkamer (www.rekenkamer.nl) en de Notitie Voorkoming M&O van 1 mei 2006 op www.platformrechtmatigheid.nl .
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aan het begrip rechtmatigheid, kan de accountant geen onderzoek uitvoeren naar de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties (zie ook paragraaf Controleverklaring).
Deze drie criteria worden door het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch in dit controleprotocol als volgt nader uitgewerkt:
Voor het begrotingscriterium:
In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordening betreffende het financieel beheer is
nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen.
Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
- Onjuist programma (hoofdfunctie), product (functie), budget
Boekingen op een verkeerde economische categorie lasten, functionele categorie lasten of product
worden in principe niet als onrechtmatig beschouwd, tenzij de lasten van een product dusdanig
wordt overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder
druk komen te staan.
- Onjuist begrotingsjaar
Het doorschuiven van investeringen naar een volgend boekjaar wordt niet als onrechtmatig beschouwd. Het opnemen van een balansreservering waarvoor nog geen verplichting is aangegaan,
wordt wel als onrechtmatig beschouwd.
- Extra kosten gedekt door baten
Een kostenoverschrijding die wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten, zoals kostendekkende omzet of subsidies, wordt beschouwd als een rechtmatige overschrijding.
- Extra kosten, tijdig gesignaleerd
Wanneer de kosten tijdig aan het dagelijks bestuur zijn gemeld en deze hiermee heeft ingestemd,
worden de kosten, zelfs in het geval dat ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid, niet als
onrechtmatig beschouwd.
- Extra kosten, niet tijdig gesignaleerd
In het geval van extra kosten die niet tijdig gesignaleerd konden worden, beschouwt het algemeen
bestuur deze kosten als rechtmatig.
In het geval dat extra kosten niet tijdig zijn gesignaleerd terwijl dit wel had gekund, wordt de
overschrijding als onrechtmatig beschouwd.
- Extra kosten, opzettelijk stilgehouden
Dit wordt altijd als een onrechtmatige overschrijding beschouwd.
- Extra kosten door niet passende activiteiten
Wanneer activiteiten niet passen binnen het bestaande beleid wordt dit in principe beschouwd als
een onrechtmatige overschrijding, tenzij het beleid achteraf alsnog is vastgesteld of is verbijzonderd.
Hier vallen ook situaties onder waarin de kosten conform de begroting zijn, maar sprake is van te
lage passende activiteiten. In situaties waarbij normen nog grotendeels ontbreken, zal in de
meeste gevallen de passendheid van de activiteiten niet vast te stellen zijn. In die gevallen is dan
geen sprake van een onrechtmatige overschrijding.
- Extra kosten, achteraf onrechtmatig
Wanneer achteraf uit onderzoek van bijvoorbeeld de belastingdienst of een subsidieverstrekker
blijkt dat uitgaven niet betrokken hadden mogen worden in de verantwoording wordt dit in beginsel beschouwd als een rechtmatige overschrijding. Het gaat hier bijvoorbeeld om interpretatieverschillen van wet- en regelgeving.
Uitsluitend in het geval dat sprake is van bewust foutief handelen wordt de overschrijding als onrechtmatig beschouwd. Deze onrechtmatigheden zullen echter vaak niet aan het licht komen tijdens het verantwoordingsjaar, en dus ook niet in het accountantsoordeel kunnen worden betrokken.
- Extra investeringen of kosten komen later (afschrijving- en financieringslast)
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Wanneer de overschrijdingen tijdig aan het dagelijks bestuur zijn gemeld en deze hiermee heeft
ingestemd, worden de extra investeringslasten, zelfs in het geval dat ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid, niet als onrechtmatig beschouwd.
- Minder kosten, maar te lage passende activiteiten
Indien de verhouding tussen de kosten en de activiteiten niet in belangrijke mate is verstoord
wordt dit niet als onrechtmatig beschouwd.
- Fout in de begroting
Er is begroot op een onjuist product; fouten worden niet als onrechtmatig beschouwd.
Een post is vergeten te begroten (begrotingsfout zoals een niet meegenomen jaarlijks terugkerende post); fouten worden niet als onrechtmatig beschouwd.
- Kostenoverschrijdingen buiten de invloedsfeer
Kostenoverschrijdingen waarop het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch geen directe invloed
uit kan oefenen, worden niet als onrechtmatig beschouwd.
Voor het M&O criterium:
Door interne controlemaatregelen op naleving van de interne procedures wordt misbruik en oneigenlijk gebruik tegen gegaan. Voor bestaande procedures en de nieuw in te regelen procedures
wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk
gebruik kunnen worden genomen.
Voor het voorwaardencriterium:
Door het algemeen bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant in dit
controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat
vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met
terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.

5

Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing

De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2018 is limitatief gericht op:
5.1

5.2

de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de “Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch” is opgenomen (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor
zover deze directe financiële beheerhandelingen betreffen of kunnen betreffen;
de naleving van de volgende kaders:
o
o
o

de begroting
financiële verordening ex artikel 216 Provinciewet
de controleverordening ex artikel 217 Provinciewet;

en de overige kaders zoals opgenomen in de kolom “Regelgeving intern” van de “Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch” (bijlage 1 van dit protocol). Dit laatste voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze directe financiële beheerhandelingen betreffen of
kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiele beheerhandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningbeschikkingen)
aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen. 3
Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging uitsluitend
betrokken indien en voor zover het door algemeen bestuur of hogere overheden vastgestelde regels betreft. Met andere woorden: interne regels van dagelijks bestuur naar werkorganisatie c.q. besluiten van het dagelijks bestuur vallen daar buiten. Deze interne regels

Dergelijke jegens derden geformuleerde (financiële) voorwaarden zijn immers ook al relevant voor de accountantscontrole inzake de getrouwheid van de jaarrekening.
3
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kunnen overigens wel relevant zijn voor de nadere vaststelling van de invulling van “hogere” besluiten, maar zijn op zich geen object van onderzoek. Voorts kan een afwijking
van deze lagere regelgeving passend zijn binnen de uitvoering van hogere besluiten. Het is
(over het algemeen) aan het dagelijks bestuur om een oordeel te vellen over de geconstateerde afwijkingen van lagere interne regels.
6. Rapportering accountant
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het
kort weergegeven als volgt:
Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de provinciewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht
aan het algemeen bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en
uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.
Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).
Fouten of onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.
Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven,
de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als
de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de
door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.
Bijlagen:
1.

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
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Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma´s
en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten
welke onder zo´n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te
toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel
beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Het feitelijke toetsingskader voor een specifieke geldstroom omvat echter ook regelingen
van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, zoals vastgesteld in hoofdstuk 5 van het controleprotocol.

Met de in dit overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de
reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals vastgelegd in art. 217 provinciewet en het met
Algemene maatregel van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Voor de rechtmatigheidscontrole 2017 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wordt
dit minimumkader gehanteerd.
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Programma’s/
producten
Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Specifieke activiteit
Algemeen financieel
middelenbeheer

Wetgeving extern

Regelgeving intern

Grondwet

Gemeenschappelijke regeling
Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch.

Burgerlijk Wetboek
Gemeentewet
Provinciewet

Verordening op de Bestuurscommissie Parkschap NP De
Biesbosch.

Besluit Begroting en Verantwoording

Financieel Beheer Verordening
2011, gewijzigd per 1-1-2018.

Besluit Accountantscontrole
Provincies en Gemeenten

Controleverordening van het
Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch.

Wet gemeenschappelijke regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector
(WNT)
Treasurybeheer
Arbeidsvoorwaarden
en personeelsbeleid

Wet markt en overheid
Wet financiering decentrale
overheden
Ambtenarenwet

Besluit Mandaat, volmacht en
machtiging 2011 & tekenbevoegheden d.d. 28-10-2010,
28-11-2013 en 24-11-2014.
Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur en Bestuurscommissie 2012, aanpassing
d.d. 25-9-2015
Financieringsstatuut Parkschap
2011

Fiscale wetgeving
Sociale verzekeringswetten
CAR/UWO

Inkopen en contractbeheer

Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke
en semi-publieke sector
EU-aanbestedingsregels

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
2011

Aanbestedingswet 2012
Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Drechtsteden en
deelnemers aan de GRD
vanaf 2014 incl. addendum
Toezicht & handhaving, integrale veiligheid

Biesboschverordening m.i.v.
1/1/2014
Nadere regels Passagiersschepen NP De Biesbosch
Diverse aanwijzingsbesluiten
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VERSTEGEN

NOORDENDIJK 207

accountants en adviseurs

MPGD2201 8091 807320520

POSTBUS 574
3300 AN DORDRECHT
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18.09.2018

0520
T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59

Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
www.verstegenaccountants.nl

Dordrecht, 14 september 2018
Ref.: 1599/JSC/AH

Betreft: opdrachtbevestiging controle jaarrekening ingaande boekjaar 2018

Geachte leden van het algemeen bestuur en geachte leden van het dagelijks bestuur,

In overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch te Dordrecht heeft u ons verzocht de jaarrekening te controleren van de
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch over het boekjaar eindigend op
31 december 2018. Het doet ons genoegen met deze brief de aanvaarding van deze opdracht opnieuw te
bevestigen.
Opdracht

Jaarrekening
Wij zullen fungeren als accountant van de gemeenschappelijke regeling met het doel te onderzoeken of de
jaarrekening het vereiste inzicht geeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet.
De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een controleverklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.

Andere informatie
Wij rapporteren in de controleverklaring ook over de andere informatie, waaronder het jaarverslag en eventueel
aanvullende informatie. Daartoe lezen wij de andere informatie en overwegen daarbij, op basis van onze kennis
en ons begrip, te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, of de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
is vereist.
Dit om met deze werkzaamheden te voldoen aan de vereisten in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij verrichten onze controle in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het door uw algemeen bestuur
vast te stellen protocol accountantscontrole geldend voor 2018. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften. Desgewenst sturen wij u een exemplaar van de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA) toe.
Wij zijn gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van onze
oordeelsvorming, inclusief de inschatting van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij deze risico-inschattingen betrekken wij ook de interne beheersing die relevant is voor het door de
gemeenschappelijke regeling opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan.
Deze risico-inschattingen zijn gericht op het opzetten van passende controlewerkzaamheden, niet op een
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat
daarnaast het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, van
de redelijkheid van de schattingen van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling, en ook een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij wijzen u erop dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere inherente beperkingen
van een controle, plus de inherente beperkingen van elk systeem van interne beheersing, er een onvermijdbaar
risico bestaat dat er zelfs indien een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met
de Nederlandse controlestandaarden een afwijking van materieel belang onontdekt blijft.
Diverse controleverklaringen
Deze brief heeft naast de controle van de jaarrekening tevens betrekking op additioneel opkomende verzoeken
om een controleverklaring bij andere afzonderlijke specifieke verantwoordingen te verstrekken.
Naast de in deze brief algemeen opgenomen voorwaarden rondom bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, fraude
en onafhankelijkheid, die ook gelden ten aanzien van de specifieke verantwoordingen, geldt nog een aantal
aanvullende aspecten.
Uw dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig opstellen van de specifieke
verantwoordingen die ter controle aan ons worden aangeboden. De te controleren verantwoordingen worden
controle gereed aangeboden. Dit wil zeggen voorzien van de relevante documentatie en voorafgaand aan onze
controle onderworpen aan een adequate interne controle. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij dit aan uw
dagelijks bestuur terug melden.
Door middel van ondertekening van de specifieke verantwoordingen bevestigt uw dagelijks bestuur:
•

de expliciete verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de specifieke verantwoording;

•

dat de specifieke verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de gestelde eisen;

•

dat u heeft voldaan aan alle relevante voorwaarden en wet- en regelgeving, die bij niet nakoming van
materieel belang zouden kunnen zijn voorde specifieke verantwoording;
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•

dat u ons alle feiten en omstandigheden heeft gemeld die van belang zijn voor de opgemaakte specifieke
verantwoording;

•

uw verantwoordelijkheid voor de opzet en invoering van maatregelen van interne beheersing om fraude te
voorkomen en te ontdekken;

•

dat u ons op de hoogte heeft gesteld van alle aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de
specifieke verantwoording van uw organisatie van invloed zijn, waarbij betrokken zijn het management,
werknemers met een belangrijke rol in de interne beheersing of anderen, ingeval dat fraude van materieel
belang kan zijn voor de specifieke verantwoording;

•

dat u ons inzage heeft gegeven in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en
alle notulen in het kader van de ter controle aangeboden specifieke verantwoording;

•

dat er geen andere voorwaardelijke baten of lasten of andere verplichtingen bestaan die moeten worden
verwerkt of toegelicht in de specifieke verantwoording, inclusief (voorwaardelijke) verplichtingen die een
materiële invloed op de specifieke verantwoording kunnen hebben;

•

dat er zich geen gebeurtenissen na einde verantwoordingsperiode hebben voorgedaan, die aanpassing
vereisen van de specifieke verantwoording of de toelichting daarop, behalve hetgeen in de toelichting van
de specifieke verantwoording is opgenomen.

Wanneer er specifieke verantwoordingen worden aangeboden die een hoog risicoprofiel kennen dan zullen wij
dit met u communiceren en hiervoor een afzonderlijke, door u te ondertekenen, brief doen toekomen en ook
een specifieke afzonderlijke bevestiging vragen.
Bij reguliere specifieke verantwoordingen met een normaal risicoprofiel zullen wij u een kostenopgave doen
toekomen, waarin wij verwijzen naar de hiervoor genoemde voorwaarden.
Onafhankelijkheid
Op grond van Nederlands recht, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), zijn wij vereist onafhankelijk te zijn ten
opzichte van onze 'assurance-cliënten'.
Deze regelgeving bevat onder meer beperkingen ten aanzien van de diensten die wij aan controlecliënten
kunnen verlenen.
Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u ons te informeren
over de juridische structuur van uw gemeenschappelijke regeling, alsook van alle organisaties waarmee uw
gemeenschappelijke regeling direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) structuur kunnen met
zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw gemeenschappelijke
regeling te beëindigen.
Wij bespreken in voorkomende gevallen potentiële bedreigingen van onze onafhankelijkheid met u. Het kan in
dat verband bijvoorbeeld gaan om de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Langdurige betrokkenheid
Geschenken en gastvrijheid
Zakelijke relaties
Werkrelaties (in dienst treden bij controlecliënt)
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Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij cliëntonderzoek
te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke
transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te
Zoetermeer.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en de algemeen bestuur
Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen erkent en begrijpt u dat u en het algemeen bestuur
verantwoordelijk zijn voor (het toezicht op):
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en voor het
opstellen van het jaarverslag;
een zodanige interne beheersing als u noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten; en voor
het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
en verder voor het aan ons:
toegang verschaffen tot alle informatie die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening, zoals de
vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden;
verstrekken van aanvullende informatie die wij vragen voor het doel van de controle;
onbeperkt toegang verlenen tot personen binnen de organisatie noodzakelijk voor het verkrijgen van
controle-informatie.
U moet erop toezien dat de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling op toereikende wijze
in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. Dit is met inbegrip van die rechten en verplichtingen die
reeds bestaan maar niet via de normale administratieve procedures zijn vastgelegd. In sommige gevallen kunnen
deze rechten en verplichtingen niet door accountantscontrole worden ontdekt.
Al bekende en/of te verwachten gebeurtenissen en omstandigheden moeten ook op adequate wijze in de
jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. In verband hiermee verzoeken wij u om mededelingen die in dat
kader aan ons zijn gedaan schriftelijk te bevestigen.
Verder vragen wij u schriftelijk te bevestigen dat u van oordeel bent dat het effect van eventuele
ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, afzonderlijk en in totaal, niet van materieel belang is voor de
jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten wordt in de schriftelijke mededeling opgenomen of eraan
gehecht. Wij rekenen op volledige medewerking van uw medewerkers en vertrouwen erop dat zij alle voor de
controle benodigde vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar zullen stellen. Het niet tijdig
en volledig beschikbaar stellen van de door ons benodigde controle-informatie kan de nagestreefde datum van
completering en het honorarium significant beïnvloeden.
Fraude
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het dagelijks bestuur
van de gemeenschappelijke regeling, onder toezicht van het algemeen bestuur. Als accountant zijn wij niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude.
Door de kenmerken van fraude is het mogelijk dat een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in
overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekt.
Vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door samenspanning en vervalste documentatie.
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Omdat onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als geheel
geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt deze zich niet specifiek op
het ontdekken van fraude. Indien tijdens de controle aanwijzingen voor fraude blijken, verrichten wij ongeacht
de mogelijke omvang en de aard van de vermoedelijke fraude aanvullend onderzoek. Indien wij een aanwijzing
voor of een redelijk vermoeden van fraude verkrijgen, communiceren wij hierover met het dagelijks bestuur
en/of het algemeen bestuur.
Indien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang handelen wij ook in
overeenstemming met artikel 26 lid 2 Wta.
In het kader van de Nederlandse Standaard 240, 'De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking
tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten', vragen wij u de volgende punten schriftelijk
te bevestigen:
1.

2.

3.

4.

het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling erkent zijn verantwoordelijkheid voor het
opzetten, implementeren en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en
ontdekken van gevallen van fraude;
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft ons de resultaten gemeld van de
inschatting door het management van het risico dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel
belang zouden kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude;
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft aan ons zijn kennis verstrekt met
betrekking tot fraude en vermoede fraude die op de gemeenschappelijke regeling van invloed zijn en
waarbij betrokken zijn:
het dagelijks bestuur;
werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing; of
anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel belang is voor de
financiële overzichten.
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft ons op de hoogte gesteld van alle
aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de
gemeenschappelijke regeling van invloed zijn en waarvan het kennis heeft verkregen via werknemers,
voormalige werknemers, analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen.

Naleving specifieke wet- en regelgeving
Het dagelijks bestuur (onder het toezicht van het algemeen bestuur) is verantwoordelijk voor de naleving van
wettelijke en andere voorschriften.
Ons onderzoek richt zich mede op de rechtmatigheid van de totstandkoming van de in de jaarrekening verwerkte
baten, lasten en balansmutaties. Het interne beheersingsinstrumentarium ter borging van de juiste naleving van
wet- en regelgeving zullen wij daartoe mede in ons onderzoek betrekken. Daarbij nemen wij de uitgangspunten
en aanwijzingen in acht die zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, alsmede
de uitgangspunten en standpunten van de commissie BBV en de aanwijzingen en beroepsvoorschriften van de
NBA. De wet- en regelgeving die als norm geldt voor de rechtmatigheidscontrole is door u vastgelegd in het
normenkader met het bijbehorende toetsingskader. Ook kan het toetsingskader worden geoperationaliseerd
door het direct inrichten en vertalen van de van toepassing zijnde bepalingen vanuit het normenkader in de
beheersorganisatie van uw gemeenschappelijke regeling middels processen, procedures, richtlijnen en
checklists waaruit expliciet duidelijk is en wordt gemaakt aan welke bepalingen financiële rechtmatigheidsconsequenties worden verbonden.
Een controle leidt in het algemeen niet tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Bij
ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit, overwegen wij de implicaties ervan voor de integriteit
van het dagelijks bestuur of de werknemers en het mogelijke effect hiervan op onze controle.
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Wij verzoeken u schriftelijk te bevestigen dat u alle inlichtingen heeft verstrekt omtrent alle u bekende
werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving, waarmee bij de opstelling van de jaarrekening
rekening moet worden gehouden.
Rapportage
Over de uitkomsten van onze werkzaamheden rapporteren wij in de vorm van een controleverklaring bij de
jaarrekening. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze
rapportage aan te passen. Wij hebben een concepttekst opgesteld van de controleverklaring die wij verwachten
te verstrekken bij de jaarrekening. Indien u dat wenst kunnen wij u een exemplaar doen toekomen.
Onze controleverklaring bij de opgemaakte jaarrekening is bestemd voor het dagelijks bestuur en het algemeen
bestuur en moet worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, bestaande uit: de jaarrekening, het
jaarverslag en eventuele andere informatie. U verstrekt ons daartoe de concepten van de openbaar te maken
stukken. Onze controleverklaring mag pas openbaar worden gemaakt na onze schriftelijke toestemming.
Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de jaarrekening.
Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan derden van een ander financieel
verslag waarin onze naam wordt genoemd. Ook geldt dit voor het gebruik van onze naam in elk ander document
dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld aan derden. In al deze gevallen moet u ons tijdig
een concept verstrekken voordat dit wordt verspreid.
Het verslag aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur heeft betrekking op de hoofdlijnen van de
bevindingen uit ons onderzoek die wij voor hen noodzakelijk achten. Tussentijds brengen wij het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur mondeling op de hoogte van belangrijke zaken die om onmiddellijke aandacht
vragen.
Indien van toepassing sturen wij u een brief (managementletter) met bevindingen en aanbevelingen. Hierin
geven wij de eventueel geconstateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve
organisatie van uw gemeenschappelijke regeling aan. Dit geldt vooral voor de daarin besloten interne
beheersingsmaatregelen.
Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en zaken die als onderdeel van ons onderzoek zijn
gecreëerd, ontwikkeld of uitgevoerd, zijn ons eigendom.
Wij kunnen op grond van wettelijke bepalingen of andere voorschriften verplicht worden om aan derden,
bijvoorbeeld toezichthouders en FIOD-ECD, informatie of toegang tot onze werkpapieren en dossiers te
verschaffen. Daarnaast kunnen derden ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage te geven in onze
werkpapieren en dossiers.
Op grond van geheimhoudingsregels moeten wij in sommige gevallen hiervoor uw schriftelijke toestemming
verkrijgen. Indien een dergelijk verzoek ons bereikt, nemen wij hierover zo spoedig mogelijk contact met u op
over de voorwaarden waaronder aan dit verzoek kan worden voldaan. Ook de Belastingdienst kan voor een
reguliere belastingcontrole aan ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage te verlenen in onze
werkpapieren en dossiers. Een dergelijk verzoek wordt altijd in eerste instantie aan u en/of uw juridisch of fiscaal
adviseur kenbaar gemaakt door de controlemedewerker van de Belastingdienst.
Wij zijn van mening dat het algemeen belang ermee gediend is dat de Belastingdienst bij belastingcontroles kan
steunen op de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Wij zullen u vragen om uw instemming schriftelijk aan ons
kenbaar te maken. Bij een dergelijk verzoek van de Belastingdienst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met
u op.
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Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan gaan wij op grond van onze gedrags- en
beroepsregels de redenen na waarom u uw instemming niet geeft.
Tijdbesteding als gevolg van een dergelijk onderzoek, (dossier)review, etc. zullen worden afgerekend op basis
van werkelijke tijdbesteding en afzonderlijk met u hierover te maken afspraken.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Bij het uitvoeren van deze opdracht kunnen wij te maken krijgen met persoonsgegevens. Dan geldt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor deze opdracht zijn wij aan te merken als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u graag
naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdbesteding van ons controleteam, inclusief te maken kosten. De
individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring
en bekwaamheid van elk der teamleden.
Het overeengekomen honorarium voor het boekjaar 2018 bedraagt € 15.100. Dit bedrag is exclusief
omzetbelasting, maar inclusief reis-, verblijf- en overige kosten en gebaseerd op het prijspeil 2018. Het
genoemde honorarium heeft betrekking op de controle van de jaarrekening.
Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal maandelijks in rekening worden gebracht op basis van de
voortgang daarvan. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
Ons honorarium zullen wij jaarlijks indexeren naar het actuele prijspeil.
De kosten voor de accountantscontrole hangen mede af van de kwaliteit van de administratieve organisatie en
interne controle van uw gemeenschappelijke regeling. Ons honorarium is erop gebaseerd dat wij kunnen
steunen op de kwalitatief goede administratieve organisatie en interne controle van uw gemeenschappelijke
regeling ten aanzien van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij benadrukken, zoals vermeld in het
onderdeel "Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur" dat het niet tijdig en
volledig beschikbaar stellen van de door ons benodigde controle-informatie de nagestreefde datum van
completering en het honorarium significant kan beïnvloeden.
Geldigheidsduur en Algemene voorwaarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging blijft van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of
vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene voorwaarden van
toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze
opdrachtbevestiging verklaart u onze Algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te accepteren.
Arbeidsomstandigheden
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van een
werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers. Wij verzoeken u dan ook om onze
medewerkers te voorzien van adequate werkruimte en overige faciliteiten.
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Ten slotte
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met
ons op te nemen. Wij verzoeken u deze brief te ondertekenen en een afschrift van de door u ondertekende brief
aan ons te retourneren. Dit ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van wat wij overeenkwamen,
inclusief de specifieke werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.

Hoogachtend,
Verstegen accountants en adviseurs,

drs.

ot RAMPA

Bijlagen:
• Algemene voorwaarden
•

tweede exemplaar van deze brief

Voor akkoord getekend namens,
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch,

Naam
Functie
Datum

3330AA0CQC8

R K17 R5 35 Z4INTRA

Port betaald
Port Pavé
Pays-Bai

VERSTEGEN
accountants en adviseurs
postbus 574, 3300 AN Dordrecht

10 Te raadplegen stukken
1 3c Biesboschverordening versie 2.0 (wijzigingen zichtbaar) (def.).pdf

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Gelet op de artikelen 51 en 54, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
op artikel 4, tweede lid onder j en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Overwegende:
 dat de concept tekst van de verordening in de periode van 19 december 2012 tot en
met 13 februari 2013 ter inzage heeft gelegen;
 dat in die periode zienswijzen zijn ingediend door diverse personen en organisaties;
 dat die zienswijzen en de reacties van het bestuur daarop zijn vastgelegd in een door
het Dagelijks Bestuur vastgesteld verslag;
 dat de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een aantal wijzigingen
in de tekst van de verordening, zoals in het zienswijzenverslag aangegeven;
Besluit:
Vast te stellen de hierna volgende:
Algemene Verordening houdende regels ten aanzien
van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch
Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
Parkschap:
het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Algemeen Bestuur:
het algemeen bestuur van het Parkschap;
Dagelijks Bestuur:
het dagelijks bestuur van het Parkschap;
Bestuurscommissie:
de bestuurscommissie van het Parkschap De Biesbosch;
Rechtsgebied:
het gebied bedoeld in artikel 1, eerste lid onder g van de
gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch;
Openbaar terrein:
elk terrein dat - al dan niet met enige beperking - voor het
publiek toegankelijk is en dat ligt in het rechtsgebied;
Openbare wateren:
Alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het
publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn en die liggen
in het rechtsgebied;
Vaartuig:
elk voorwerp dat bestemd, ingericht is of gebruikt wordt voor
het vervoer over water, van personen en/of goederen, danwel
een drijvend werktuig of woonboot, alsmede:
a. vaartuigen die tijdelijk of blijvend de mogelijkheid en/of
geschiktheid om te varen of te drijven hebben verloren;
b. vaartuigen die in aanbouw zijn en casco’s;
c. wrakken;
Open boot:
een vaartuig zonder stuurhut, zonder slaaphut en zonder kajuit
met een maximale lengte van 78 meter. Een overkapping tot
maximaal 1/3 van de totale lengte van het vaartuig, mits niet
afsluitbaar, is toegestaan;
Woonboot:
elk vaartuig dat in hoofdzaak of uitsluitend dient of kan dienen
tot woon- of nachtverblijf van één of meer personen;
Bedrijfsvaartuig:
elk vaartuig, waarin of waarop uitsluitend of hoofdzakelijk een
beroep, bedrijf of dienst wordt uitgeoefend dan wel dat door zijn
constructie, afmetingen en inrichting uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd of geschikt is om daarin een beroep, bedrijf of dienst
uit te oefenen;

Versie 12.0 d.d. 25-09def

1

Pleziervaartuig:

elk vaartuig, niet zijnde een woonboot, passagiersschip,
binnenvaartschip of bedrijfsvaartuig;
Passagiersschip:
een vaartuig dat is gebouwd of bestemd dan wel geschikt is of
gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoeren van
personeneen vaartuig dat is gebouwd of bestemd dan wel
geschikt is voor het bedrijfsmatig vervoeren van meer dan
twaalf personen, buiten de bemanning;
Vaartuigwrak:
een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert, alsmede omvangrijke samenstellende delen van
vaartuigen die in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeren.
Jachthaven:
de door het Dagelijks Bestuur aangewezen havens;
Rietkraag:
een van een water of oever deel uitmakende oppervlakte van
ten minste één m2, welke is begroeid met riet, biezen, lisdodden
en/of helofyten en alle land, water of moeras binnen twee meter
afstand hiervan;
Oever:
het stuk land, direct grenzend aan het water, tot een afstand
van tien meter landinwaarts, te rekenen vanaf de watergrens;
Aanlegplaats:
een door mensen gemaakte constructie dan wel een als zodanig
gemarkeerde plaats gelegen in een vaarweg, bedoeld voor het
ligplaats nemen met vaartuigen, niet zijnde woonboten, voor
een bepaalde periode;
Ligplaatsconcentraties: een gedeelte van het openbaar water, geen jachthaven zijnde,
dat door het Dagelijks Bestuur geschikt wordt geacht om
ligplaats in te nemen, en waar het is toegestaan om met een
ontheffing van het DB ligplaats in te nemen;
Ligplaats nemen:
ankeren en meren;
Kampeermiddelen:
een onderkomen of voertuig waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1,
eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel
gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijfalle tenten in welke vorm dan ook, met inbegrip van
partytenten, en alle middelen die bestemd of opgericht zijn dan
wel gebruikt worden of kunnen worden voor recreatief
nachtverblijf;
Bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct of
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de grond;
Evenement:
elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met
uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van
de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet
gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in
de Wet openbare manifestaties;
f. het optreden als straatartiest, straatmuzikant,
straatfotograaf, tekenaar, filmoperator of gids.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid, niet zijnde een begrafenis of
een crematie;
b. een braderie;
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Venten:

Standplaats:

Weg:
Voertuigen:
Voertuigwrak:
Parkeren:

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in de
desbetreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en
Werkendam, op een openbare plaats;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een openbare
plaats;
e. een wedstrijd, rally of speurtocht met vaartuigen of
voertuigen;
het in de uitoefening van de ambulante handel te koop
aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel
diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht
gelegen plaats of aan huis, niet zijnde:
a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege
degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld
in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen
dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van
de Gemeentewet of op snuffelmarkten.
c. te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan
wel het aanbieden van diensten op een standplaats als
bedoeld in artikel 346;
de al dan niet vaste op een openbare en in de openlucht gelegen
plaats, van waaruit goederen dan wel diensten te koop worden
aangeboden, verkocht of afgeleverd, gebruikmakend van fysieke
middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel en waarbij
de aanbieder in afwachting van klanten op die plaats - al dan
niet tijdelijk – stilstaat, niet zijnde:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in
artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de
Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 29;
de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994;
alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder z en al, van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
een voertuig of chassis dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert;
parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Artikel 2
Doel en reikwijdte van de verordening
1. Deze verordening heeft tot doel het stellen van regels voor het gebruik van land en
water binnen het rechtsgebied, zowel ter bescherming van de natuurwaarden, ter
bewaring van het landschappelijk karakter als vanwege de zorg voor het recreatief
gebruik.
2. Deze verordening is van kracht binnen het rechtsgebied zoals deze is aangegeven op
de kaart behorende bij de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch
3. Deze verordening is niet van toepassing op de rivier de Donge, de Amer, de
Bergsche Maas, het Hollandsch Diep, de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede;
Artikel 3
Normadressaat
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is de kapitein, de schipper of de
bestuurder verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
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2.
3.
4.

Bij afwezigheid van een kapitein, een schipper of een bestuurder is de exploitant
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
Bij afwezigheid van een exploitant, is de gebruiker, geen exploitant zijnde,
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
Bij afwezigheid van een gebruiker, geen exploitant zijnde, is de eigenaar
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.

Hoofdstuk 2

Water

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 43
Jachthavens
Het Dagelijks Bestuur wijst de jachthavens aan in het rechtsgebied.
Paragraaf 2

Verbodsbepalingen

Artikel 54
Ligplaatsen
1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openbare
wateren:
a. met enig vaartuig langer dan drie achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan
op dezelfde plaats ligplaats te hebben;
b. met een vaartuig binnen vijf dagen nadat het is verplaatst op dezelfde plaats
opnieuw een ligplaats in te nemen;
c. langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats in te nemen met een vaartuig
aan de aanlegplaats aan:
het natuurpad in de Ottergriend bij de Sterlingkeet;
de aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum
Dordrecht in de Hel- en Zuilespolder alsmede de aanlegplaats bij het
Biesboschmuseum te Werkendam;
de polder Kwestieus;
de Doolhof aan de Reugt;
de Korte en Lange Ambacht;
de Huiswaard;
de Sterling;
de Mariapolder;
d. langer dan 12 uur ligplaats te nemen aan een aanlegplaats met een elektrisch
oplaadpunt;
e. met een vaartuig, langer dan 20 meter, binnen een afstand van 100 meter
ligplaats in te nemen aan een voor de recreatie ingericht gedeelte van de oever,
stranden en aanlegvoorzieningen, waarbij de afstand gemeten wordt vanaf de
kant van het schip dat het dichtst bij het voor de recreatie ingerichte deel van de
oever of de aanlegvoorziening ligt;
f. als eigenaar of rechthebbende van een water of oevers toe te laten dat op dat
water of aan die oever in strijd met de bepalingen in deze verordening ligplaats
wordt ingenomen met een vaartuig.
1.

Het is verboden in het rechtsgebied:
a. zonder ontheffing langer dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats ligplaats te nemen met
een vaartuig.
b. langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats in te nemen met een vaartuig aan de aanlegplaats
aan:
- het natuurpad in de Ottergriend bij de Sterlingkeet;
- de aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum Dordrecht in de Hel- en
Zuilespolder;
- de polder Kwestieus;
- de Doolhof aan de Reugt;
- de Korte en Lange Ambacht;
- de Huiswaard;
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2.

3.

4.

- de Sterling;
- de Mariapolder;
c. langer dan 12 uur ligplaats te nemen aan een aanlegplaats met een elektrisch oplaadpunt;
d. met een vaartuig, langer dan 20 meter, binnen een afstand van 100 meter ligplaats in te nemen aan
een voor de recreatie ingericht gedeelte van de oever, stranden en aanlegvoorzieningen, waarbij de
afstand gemeten wordt vanaf de kant van het schip dat het dichtst bij het voor de recreatie ingerichte
deel van de oever of de aanlegvoorziening ligt.
e. Met een vaartuig, nadat dit in verband met de hiervoor onder a en b gestelde verboden is verplaatst,
binnen 4 dagen aan dezelfde aanlegplaats ligplaats in te nemen;
f. Als eigenaar of rechthebbende van een water of oevers toe te laten dat op dat water of aan die oever
in strijd met de bepalingen in deze verordening ligplaats wordt ingenomen met een vaartuig.

Een vaartuig wordt geacht gedurende drie achtereenvolgende dagen op dezelfde
plaats ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op die ligplaats of binnen
een afstand van 200 500 meter hemelsbreed daarvandaan, wordt aangetroffen op
enig tijdstip van de eerste van de drie dagen en op enig tijdstip van de derde van die
drie dagen.
In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel is het aan de
aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum Dordrecht in de
Hel- en Zuilespolder toegestaan om tussen 23.00 uur en 07.00 uur langer dan drie
achtereenvolgende uren ligplaats te nemen.
Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het niet is toegestaan om
ligplaats in te nemen.

Artikel 65
Onbemand achterlaten van boten
1. Het is verboden vaartuigen langer dan acht achtereenvolgende uren onbemand te
laten liggen in het water en op de oever.
2. Een vaartuig wordt geacht gedurende acht achtereenvolgende uren onbemand te zijn,
indien dat vaartuig gedurende acht opeenvolgende uren op tenminste vier tijdstippen
met tussenpozen van tenminste twee uren onbemand is aangetroffen.
3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten dat
op dat water of die oever een vaartuig langer dan acht achtereenvolgende uren
onbemand wordt achtergelaten."
.
Het is verboden vaartuigen langer dan acht achtereenvolgende uren onbemand te
laten liggen in het water en op de oever.
2. In aanvulling op het eerste lid is het, behoudens ontheffing van het Dagelijks
Bestuur, verboden in de periode van 3 oktober tot en met 28 februari vaartuigen
onbemand te laten liggen in het water en op de oever tussen zonsondergang en
zonsopgang.
3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten
dat op dat water of die oever een vaartuig onbemand wordt achtergelaten.
Het is verboden om vaartuigen onbemand te laten liggen in het water en op de oever tussen 18:00 uur
’s avonds en 7:00 uur ’s ochtends.
Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten dat op dat water of
die oever een vaartuig onbemand wordt achtergelaten.
Artikel 67
Uitzonderingen
De in de artikelen 45 en 56 vervatte verboden zijn niet van toepassing op:
a. Vaartuigen in jachthavens;
b. Vaartuigen aan werven, voor zover dat noodzakelijk is voor op korte termijn uit te
voeren werkzaamheden en voor zolang de werkzaamheden duren;
c. De aan het Parkschap en Staatsbosbeheer toebehorende vaartuigen;
d. De aan Evides toebehorende vaartuigen;
e. Vaartuigen afgemeerd aan een erf, mits het vaartuig eigendom is van de rechtmatige
bezitter van het erf;
f. Vaartuigen voor muskusrattenbestrijders;
g. Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde personen of
instanties, mits hiervan minimaal 48 uur van tevoren melding is gedaan bij het
Dagelijks Bestuur.
h. Vaartuigen van toezichthoudende instanties en hulpdiensten;
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i.
j.

Vaartuigen die worden gebruikt voor het verrichten van onderhoud aan watergangen
of oevers door of namens daartoe bevoegde instanties of personen;
Vaartuigen die ligplaats hebben op een bedrijfsterrein of in een constructie- of
opslagruimte.

Artikel 87
Ligplaatsconcentraties
1. Het Dagelijks Bestuur kan locaties voor ligplaatsconcentraties aanwijzen.
2. Het is zonder ontheffing verboden ligplaats te nemen aan een ligplaatsconcentratie.
3. De in het tweede lid bedoelde ontheffing wordt verleend per kalenderjaar en wordt
uitsluitend verleend voor open boten en pleziervaartuigen.
Artikel 89
Rietkragen
1. Het is verboden met een vaartuig:
a. Te varen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;
b. Ligplaats te nemen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;
c. Op enigerlei wijze schade toe te brengen aan een rietkraag.
2. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten
dat een vaartuig vaart door, ligplaats heeft in of op enigerlei wijze schade
veroorzaakt aan een rietkraag.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het
verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde
instanties of eigenaren van water en oevers en op vaartuigen voor wetenschappelijk
onderzoek door daartoe bevoegde personen of instanties mits deze minimaal 48 uur
van tevoren melding hebben gedaan bij het Dagelijks Bestuur en op hulpdiensten en
overheidsorganisaties.
Artikel 910 Woonboten
Het is verboden met een woonboot in het rechtsgebied ligplaats te nemen of te hebben
met uitzondering van woonboten bestemd voor bedrijfsvoering ten dienste van het
Parkschap of diens taken.
Artikel 101 Handel te water
1. Het is verboden:
a. In het rechtsgebied met, door of via een vaartuig handel te drijven of koopwaar
aan te bieden;
b. In het rechtsgebied ligplaats te hebben met een vaartuig dat geschikt of bestemd
is voor de uitoefening van handel of als zodanig in gebruik is;
c. Als eigenaar of rechthebbende van een water of oever toe te laten dat met een
vaartuig handel wordt gedreven of koopwaar wordt aangeboden of ligplaats wordt
genomen met een vaartuig dat geschikt of bestemd is voor de uitoefening van
handel of als zodanig in gebruik is.
d. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor vaartuigen die ligplaats
hebben in een jachthaven.
Artikel 112 Rondvaarten
1. Het is verboden zonder vergunning zich met een passagiersschip in het rechtsgebied
te bevinden.
2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt per kalenderjaar verleend aan een
eigenaar of exploitant van een of meerdere passagiersschepen, per passagiersschip.
3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor een periode van ten
hoogste vijf achtereenvolgende jaren.
4. Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels stellen omtrent:
a. De wijze waarop en de criteria op basis waarvan het maximaal aantal beschikbare
vergunningen zal worden verdeeld over de bedrijven die voor een of meerdere
vergunningen in aanmerking wensen te komen.
b. De criteria waaraan een passagiersschip moet voldoen om onderwerp van een
vergunning te kunnen zijn;
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c. De criteria waaraan een eigenaar of exploitant moet voldoen om voor een
vergunning in aanmerking te komen;
d. De periode waarin rondvaarten mogen worden uitgevoerd;
e. Het aantal rondvaarten dat per dag, per maand en per periode of per gedeelte van
een periode mag worden uitgevoerd;
f. Overige aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op de bescherming van de
natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de
bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.
5. Het Dagelijks Bestuur stelt, desgewenst per periode of per gedeelte van een periode,
vast welke wateren gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van rondvaarten
binnen het rechtsgebied. Het Dagelijks Bestuur kan daarbij onderscheid maken
tussen passagiersschepen met verschillende afmetingen.
6. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het
rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en van de veiligheid
op het water.
7. De in het eerste lid bedoelde vergunning is gebonden aan het passagiersschip
waarvoor hij wordt afgegeven.
Artikel 1234 (Proef)draaien van motoren
1. Het is verboden van vaartuigen de motor of motoren te laten draaien of proefdraaien
met ingeschakelde schroef of schroeven op een zodanige wijze dat dit aanleiding kan
geven tot stank- of geluidsoverlast in het gebied en voor de bezoekers, recreanten of
andere gebruikers van het gebied.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien van
motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen.
1. Het is verboden van vaartuigen de motor of motoren te laten draaien of proefdraaien
met ingeschakelde schroef of schroeven op een zodanige wijze dat dit aanleiding kan
geven tot:
a. beschadiging van oevervoorzieningen, waterbodems en –taluds, steigers of andere
werken in openbare wateren;
2. stank- of geluidsoverlast in het gebied en voor de bezoekers, recreanten of andere
gebruikers van het gebied.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien van
motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen.
4. Het in het tweede lid bedoelde verbod is niet van toepassing op het verrichten van
het noodzakelijk onderhoud aan de in het eerste lid onder a bedoelde voorzieningen.
Artikel 1345 Repareren en bouwen van vaartuigen
1. Het is verboden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen uit te
voeren of te laten uitvoeren dan wel vaartuigen te bouwen of af te bouwen, met
uitzondering van jachthavens en daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen en op of
aan het eigen erf.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van direct
noodzakelijke reparaties in het geval van storingen of motorische defecten, met het
doel om een jachthaven te kunnen bereiken.
Artikel 1456 Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in het rechtsgebied een
evenement te organiseren.
2. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke - en recreatiewaarden
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van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het
evenement en van de veiligheid op het water.
Artikel 1567 Algemeen vaarverbod
1. Het is verboden zich met een vaartuig in de wateren te bevinden die door het
Dagelijks Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van
natuurwaarden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan een tijdelijk vaarverbod instellen ter bescherming van
natuurwaarden.
3. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid
bedoelde verbod in de periode van 1 mei tot 1 oktober, met een maximum van 150
ontheffingen per jaar.
4. Het is verboden zich met een vaartuig waarvan de motor die zich in of aan dat
vaartuig bevindt in werking is, in de wateren te bevinden die door het Dagelijks
Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van
natuurwaarden.
5. Het Dagelijks Bestuur kan wateren aanwijzen die worden afgeslotenwaarin het
verboden is zich met een vaartuig te bevinden tussen zonsondergang en
zonsopgang.
5.6. De verboden, bedoeld in het eerste en, tweede, vierde en vijfde derde lid, zijn niet
van toepassing op:
a. bedrijfsvaartuigen, voorzover deze zich daar moeten bevinden voor het uitvoeren
van onderhoud;
b. vaartuigen van hulpdiensten en toezichthouders, voorzover deze zich daar moeten
bevinden voor de uitoefening van hun beroep;
c. Vaartuigen van degenen die hun vaste woon- en verblijfplaats hebben aan een in
het eerste of tweede lid genoemde of bedoelde water, voor het varen met dat
vaartuig over de kortst mogelijke geschikte route van en naar hun woning;
d. Open boten van degenen die een aantoonbaar vis- of jachtrecht hebben in of op
een in het eerste of tweede lid bedoelde water, voor het varen met die open boot
in dat water;
e. Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door of namens daartoe bevoegde
instanties of personen dan wel vaartuigen die in opdracht van het Parkschap of
Staatsbosbeheer inventarisaties uitvoeren, mits hiervan minimaal 48 uur van
tevoren melding is gedaan bij het Dagelijks Bestuur.
7Artikel 17689
Verontreiniging en beschadiging
1. Het is verboden:
a. Een oever, waterbodem, -talud, steiger of ander werk in openbare wateren te
verontreinigen of te beschadigen;
b. De voortstuwingsinstallatie van een afgemeerd vaartuig te laten werken, anders
dan bij onmiddellijk afvaren of aanleggen.
2. De in het eerste lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het verrichten van
onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde instanties, met
uitzondering van het verbod op verontreiniging van de oever.
2.3. Het in het eerste lid onder b bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien
van motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen.
Artikel 1718920
Voorzieningen
1. Het is verboden zonder vergunning in de wateren in het rechtsgebied een
voorziening, van welke aard ook, te maken of te wijzigen.
2. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in de wateren in het
rechtsgebied boezemland door te graven, terreinen op te hogen, wateren geheel of
gedeeltelijk te dempen of fysiek af te sluiten van open water, te verondiepen dan wel
oevers aan te plempen.
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1.

Het is verboden zonder vergunning in de wateren, buiten de in artikel 1 bedoelde
jachthavens, een aanlegplaats te maken of te hebben, boezemland door te graven,
terreinen op te hogen, wateren geheel of gedeeltelijk te dempen of fysiek af te
sluiten van open water, te verondiepen dan wel oevers aan te plempen.
2.3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever in de watergebieden
verboden de in het eerste en tweede lid bedoelde werken en activiteiten toe te laten
op de wateren of oevers.
3.4. Onverminderd het in het eerste lid vervatte verbod is het een agrarisch
productiebedrijf toegestaan om per bedrijf ten hoogste drie voor agrarische
doeleinden te gebruiken aanleggelegenheden te maken en te hebben. Deze
aanleggelegenheden moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.
Artikel 19018
Veiligheid op het water
1. Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt,
verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of
gevaar kan ondervinden.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken of de
Provinciale vaarwegenverordening.
Artikel 192012
Veiligheid op het ijs
1. Het is verboden:
a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten in het gebied te beschadigen, te
verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige ander wijze te
belemmeren of in gevaar te brengen;
b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder
a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige
andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.
2. Een ieder is verplicht onmiddellijk het ijs te verlaten wanneer hem dit, ter voorkoming
van gevaar voor personen of goederen, door de met toezicht belaste ambtenaren
wordt bevolen.
Artikel 20123
Overlast aan vaartuigen
1. Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in
openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te
bevinden.
2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of
aan een openbaar water, los te maken.
Artikel 2234 Verbod vaartuigwrakken
1. Het is verboden een vaartuigwrak in het openbaar water te plaatsen of te hebben.
2. Het verbodeerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de Wet milieubeheer of de Wrakkenwet.
Hoofdstuk 3

Land

Paragraaf 1

Verbodsbepalingen in verband met Openbare gezondheid en zedelijkheid

Artikel 21345
Verontreiniging
Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door andere wetgeving, is het
verboden in het rechtsgebied:
a. op de openbare terreinen en wegen en in de openbare wateren afval of resten van
levensmiddelen, papier, blikken, flessen of andere materialen te werpen, neer te
leggen, of achter te laten, anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen;
b. zich van oliën, chemicaliën of andere stoffen, welke tot vervuiling- van land, water of
lucht aanleiding kunnen geven, dan wel schadelijk moeten worden geacht voor het
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publiek of voor flora en fauna, te ontdoen anders dan in de kennelijk daartoe
bestemde inrichtingen.
Paragraaf 2
natuurschoon

Verbodsbepalingen in verband met de bescherming van het Landschap en het

Artikel 24256
Plakken en kladden
Het is verboden een openbare plaats en onroerende zaken te beplakken, bekrassen of te
bekladden.
Artikel 25367
Handelsreclame en opschriften
1. Het is verboden in de landelijke gebieden, waar de openheid als kwaliteit
bescherming behoeft, opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, kennelijk voor
reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten, constructies ten behoeve
daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde
transportmiddelen te plaatsen of te doen plaatsen, welke zichtbaar zijn vanaf een
openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het
publiek toegankelijke plaats.
2. Het is de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende
zaak in de in het eerste lid bedoelde gebieden, verboden deze zaak geheel of ten
dele, al dan niet door middel van enige daarop aanwezige roerende zaak aan te
wenden of de aanwending daarvan te gedogen voor opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen, kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten,
constructies ten behoeve daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden
gebezigde transportmiddelen, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een
openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke
plaats.
Artikel 24678
Uitzonderingen
1. Het in artikel 25673 vervatte verbod is – mits geen knipperende of bewegende
verlichting en ook geen bewegende onderdelen zijn aangebracht – niet van
toepassing:
a. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht ter
voldoening aan een wettelijke verplichting, mits de wettelijk voorgeschreven
maten niet worden overschreden of, indien geen maten zijn voorgeschreven, die
opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben
dan 0,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan
1,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de
aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de
bepaling van die oppervlakte en die afmeting, mits de bovenkant van het
opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten behoeve
daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;
b. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke door of in opdracht van
de overheid zijn aangebracht ingevolge een wettelijk toegekende bevoegdheid,
mits de wettelijk voorgeschreven maten niet worden overschreden of, indien
geen maten zijn voorgeschreven, die opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen grotere
afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding
is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die
afmeting;
c. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht op
wegwijzers die in opdracht van een wegbeheerder zijn geplaatst of op borden
van een uniform bewegwijzeringsysteem waaraan de overheid deelneemt;
d. op opschriften aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking hebben op een
campagne ten behoeve van de verkeersveiligheid, mits die opschriften,
aankondigingen en afbeeldingen geen handelsreclame bevatten en geen grotere
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

oppervlakte hebben dan 6,00 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of
verticale richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader
waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht,
wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke met schriftelijke
toestemming van een openbaar vervoersbedrijf zijn aangebracht aan een
wachtruimte of in een voor reclame bestemde houder op een halteplaats van het
openbaar vervoer;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke educatieve informatie
verschaffen over het landschap, de natuur, de geografie, de cultuurhistorie, de
monumenten, de archeologie, de landbouw of de recreatie in het gebied waarin
zij zijn aangebracht, mits die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen
handelsreclame bevatten,
bij bosschages, de gevel van een gebouw, de ingang van een terrein of op
een parkeerterrein verticaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve
daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur
heeft en niet breder dan 2,00 meter en niet hoger dan 2,50 meter boven het
maaiveld is en het opschrift, de aankondiging of de afbeelding die
afmetingen niet overschrijdt;
in een open terrein horizontaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve
daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur
heeft en niet hoger dan 1,00 meter boven het maaiveld is, het horizontale
deel van die constructie geen grotere oppervlakte heeft dan 0,80 m2 en het
opschrift, de aankondiging of de afbeelding die afmetingen niet overschrijdt;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen ter aanduiding van door of
vanwege de overheid beheerde openbare voorzieningen, mits de bovenkant van
het opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten
behoeve daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, waardoor de weg wordt
gewezen naar een in de nabijheid of in de omgeving uitgeoefend(e) beroep,
bedrijf of dienst en waarvan het model is vastgesteld door de ANWB, of, indien
zij zijn geplaatst langs een weg in beheer bij het Rijk, in de Richtlijn
bewegwijzering, mits zij zijn geplaatst op de door de wegbeheerder daarvoor
aangewezen plaats en hoogte langs een weg;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, betrekking hebbende op enig
beroep, enig bedrijf of enige dienst, uitgeoefend in of op de onroerende zaak of
waarvoor die zaak is bestemd, mits zij geen grotere oppervlakte hebben dan
0,50 m2 en niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen bij
het beroeps-, bedrijfs- of dienstgebouw, op het bedrijfsterrein of bij de inrit
daarnaar worden aangebracht, waarbij een bord waarop of een kader
waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht,
wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;
op twee aankondigingen op, aan of onmiddellijk bij een onroerende zaak, waarbij
deze zaak geheel of gedeeltelijk te koop, te huur, of in pacht wordt aangeboden,
voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits elke aankondiging geen grotere
oppervlakte heeft dan 1,5 m2, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen
het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt
meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;
op aankondigingen van tijdelijke aard ten behoeve van een niet vaker dan
éénmaal per jaar in de gemeente waarin de aankondiging is aangebracht, te
houden openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling, welke
niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf
of dienst, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, doch voor niet langer dan
vijf weken, waarvan vier weken voor en één week na die openbare wedstrijd, die
manifestatie, dat evenement of die tentoonstelling, en mits:
die aankondigingen niet meer handelsreclame van sponsors bevatten dan
tien procent van hun totale oppervlakte en geen grotere totale oppervlakte
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hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale
richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen
de aankondiging is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die
oppervlakte en die afmeting;
niet meer dan vier aankondigingen per openbare wedstrijd, manifestatie,
evenement of tentoonstelling worden aangebracht;
de aankondigingen niet vaker dan eenmaal per jaar worden aangebracht en
de tijdelijke aard blijkt uit een datumaanduiding in de aankondigingen;
l. op tijdelijke opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking
hebben op een werk in uitvoering, mits:
die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte
hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale
richting dan 3,00 meter, of, indien zij zijn geplaatst langs een weg in beheer
bij het Rijk, geen grotere oppervlakte hebben dan 35 m2, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de
afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die
oppervlakte en die afmeting;
zij onmiddellijk bij het werk zijn geplaatst;
zij niet langer aanwezig zijn dan de uitvoering van dat werk duurt;
niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen per werk
worden aangebracht;
m. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen binnenshuis, voor zover het
pand als bedrijf wordt gebruikt en die opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen betrekking hebben op dat bedrijf;
n. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke dienen tot het openbaren
van gedachten of gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet,
mits die opschriften, aankondigingen of afbeeldingen geen handelsreclame
bevatten en geen grotere oppervlakte hebben dan 1,50 m2 en geen grotere
afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding
is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die
afmeting;
o. op constructies ten behoeve van de onder a tot en met n bedoelde opschriften,
aankondigingen en afbeeldingen, mits de totale hoogte van die constructies en
de daaraan bevestigde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen niet hoger is
dan 2,50 meter boven het maaiveld, met uitzondering van de onder b, c en d
bedoelde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen en de constructies ten
behoeve daarvan.
p. op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
1. uitsluitend de naam van het eigen bedrijf en/of het eigen product is/zijn
vermeld;
2. de lengte niet meer bedraagt dan een kwart deel van de lengte van de
gevel, doch in elk geval niet meer dan vier meter;
3. de hoogte niet meer bedraagt dan een halve meter;
4. het opschrift haaks op of plat tegen de gevel is bevestigd;
5. het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;
6. het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;
q. op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
1. de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
2. het opschrift plat tegen de eigen gevel is bevestigd;
3. het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;
4. het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;
r. op twee opschriften per bedrijfsvestiging, indien de opschriften zijn aangebracht
op niet meer dan twee vlaggen, die niet uitsteken boven het dak;
s. op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
1. de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan anderhalve meter boven het maaiveld bedraagt;
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3.
4.
5.
6.
op
1.
2.

2.

het opschrift is geplaatst nabij de eigen inrit;
het bedrijf niet zichtbaar is vanaf de openbare weg;
het opschrift enkelzijdig is uitgevoerd;
het opschrift evenwijdig aan de openbare weg is geplaatst;
t.
één afbeelding van een vignet, embleem of logo per bedrijfsvestiging, indien:
de afbeelding is toegevoegd aan een onder a, b, c, of d vermeld opschrift;
het totaal van het opschrift en de afbeelding voldoet aan de onder a, b, c, of
d vermelde voorwaarden;
u. op één lichtuitstralend opschrift (lichtbak) per horecabedrijf, indien:
1. de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
2. het opschrift haaks op of plat tegen de eigen gevel is bevestigd;
3. de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het bedrijf is gesloten;
v. op opschriften, aankondigingen of afbeeldingen van een verkoopstation voor
motorbrandstoffen, indien:
1. zij zijn uitgevoerd overeenkomstig de merkstandaard;
2. zij zijn bevestigd aan het eigen verkoopstation;
3. zij niet uitsteken boven het dak;
4. de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het station is gesloten.
w. op één opschrift per grootschalig project, indien:
1. het project een grootschalige en ingrijpende wijziging van het landschap ten
gevolge heeft;
2. de uitvoering van het project daadwerkelijk is begonnen;
3. het opschrift niet langer blijft staan dan de werkzaamheden ter
verwezenlijking van het project duren;
4. uitsluitend informatie over het project wordt gegeven;
5. de lengte niet meer bedraagt dan vier meter;
6. de hoogte niet meer bedraagt dan drie meter;
7. de bovenzijde van het opschrift zich op een hoogte van niet meer dan vier
meter boven het maaiveld bevindt;
8. het opschrift is geplaatst evenwijdig aan de weg waarop de inrit van het
project uitkomt.
Het in artikel 25674 vervatte verbod is niet van toepassing op de constructies ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen, mits die constructies niet hoger dan 1,50 meter hoog zijn boven het
maaiveld en niet buiten het opschrift, de aankondiging of de afbeelding uitsteken
met uitzondering van de onderkant daarvan.

Artikel 25789
Kampeermiddelen
1. Het is verboden in het rechtsgebied kampeermiddelen te plaatsen.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor daarvoor door het Dagelijks
Bestuur aangewezen plaatsen.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor personen met een
nachtvisvergunning van Sportvisserij Nederland mits de kampeermiddelen voldoen
aan de vereisten die in de vergunning zijn opgenomen.
Paragraaf 3

Verbodsbepalingen in verband met de openbare orde

Artikel 2628930
Vliegeren
Het is verboden, behoudens op daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen,
te vliegeren met kabelvliegers.
Artikel 272901
Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in het rechtsgebied
een evenement te organiseren.
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een evenement te
organiseren.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt tevens voor evenementen op het water.
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3.

Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke- en recreatiewaarden
van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het
evenement en van de veiligheid op het land.

Artikel 30128
Schade, gevaar en hinder
1. Het is verboden op openbare terreinen:
a. zich in of op kunstwerken of bouwwerken en overige niet voor dit specifieke doel
bestemde eigendommen van het parkschap te bevinden;
b. bomen, struiken, riet of andere planten, bouwwerken en goederen zodanig te
gebruiken dat de hiervoor genoemde zaken geheel of gedeeltelijk verloren gaan
danwel worden beschadigd;
c. zich op de stranden te gedragen op zodanige wijze dat schade, gevaar of hinder
veroorzaakt wordt of kan worden veroorzaakt aan personen, dieren of goederen.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 293123
Graven in openbare terreinen
1. Het is verboden in grond behorende tot het rechtsgebied putten en kuilen te graven
of de vegetatie op een andere manier te verwijderen of te beschadigen;
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:
a. de voor recreatie bestemde strandjes.
b. Rechthebbenden op eigen terrein en personen of instanties met toestemming
van rechthebbenden
Artikel 30234
Gebruik van vuur
1. Het is verboden zonder ontheffing in de openlucht afvalstoffen te verbranden, buiten
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op de openbare terreinen en openbare
wateren of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. vuurkorven, voorzover daar door de gebruiker zelf meegebracht hout in wordt
verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen;
b. een barbecue voor zover daar door de gebruiker zelf meegebracht houtskool op
wordt verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen.
3. In afwijking van het gestelde in het tweede lid zijn vuurkorven en is barbecueën
verboden op de stranden en ligweiden bij de Zwemplas Merwelanden.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 31345
Honden
1. Het is verboden honden niet aangelijnd te laten lopen.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet op het eigen erf.
3. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar de aanwezigheid van honden
verboden is.
4. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde
verbod niet van toepassing is.
Artikel 32456
Modelsport
1. Het is verboden in het rechtsgebied modelsport te bedrijven met model auto’s of motorfietsen, model vliegtuigen, - helikopters, drones of andere voorwerpen op
modelschaal die worden voortbewogen of aangedreven door een brandstof- of
elektromotor.
2. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde
verbod niet geldt.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op professioneel gebruik
van drones door personen die belast zijn met publieke handhavingstaken,
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toezichthouders en op professioneel gebruik van drones voor
inventarisatiedoeleinden door personen, bedrijven of instellingen die daartoe
opdracht hebben gekregen van het Parkschap of Staatsbosbeheer.
Paragraaf 4

Overige verbodsbepalingen

Artikel 33567
Ventverbod
1. Het is verboden zonder vergunning te venten.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet als op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor het venten een vergunning van het college van
burgemeester en wethouders is vereist.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
4. Het Dagelijks Bestuur kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het derde lid
beperken door een verbod in te stellen:
a. op door het Dagelijks Bestuur aangewezen openbare plaatsen;
b. voor bepaalde dagen en uren.
Artikel 34678
Standplaatsvergunning
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een standplaats in te
nemen of te hebben.
2. De aanvrager voegt in ieder geval de volgende zaken bij zijn aanvraag.
a. een geldig uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b. een registratiekaart van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel;
c. een geldige WA-verzekering voor ambulante handel.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 41567 kan de vergunning worden geweigerd:
a. gelet op de grootte of uiterlijk van de verkoopinrichting;
b. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan;
c. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan eisen van redelijke welstand;
d. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel
van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de
vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk
verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt;
e. op grond van storing of ontsiering van het landschap;
f. op grond van aantasting van het type, het karakter of de schaal van het
landschap;
g. op grond van aantasting van het natuurlijk milieu;
h. ter bescherming van terreinen of wateren, die ecologische, cultuur-historische,
archeologische, geomorfologische, recreatieve of toeristische waarden hebben.
Paragraaf 5

Parkeer excessen

Artikel 35789
Te koop aanbieden van voertuigen
Het is verboden op een openbare plaats een voertuig te parkeren met het kennelijke doel
het te koop aan te bieden of te verhandelen.
Artikel 3638940
Defecte voertuigen
Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te
verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
Artikel 373901
Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
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Artikel 384012
Aanhangwagens ca.
1. Het is verboden zonder ontheffing van het Dagelijks Bestuur een magazijnwagen,
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor uitsluitend of mede
voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd buiten de bebouwde kom langer
dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te doen of laten staan.
2. Het Dagelijks Bestuur kan buiten de bebouwde kom locaties aanwijzen waar het in
het eerste lid bedoelde verbod niet geldt.
Artikel 4123 Rijden met voertuigen en paarden
1. Het is verboden om zich met een motorvoertuig, een bromfiets, een aanspanning of
een paard te bevinden buiten de voor het openbare rij- en ander verkeer
openstaande wegen en paden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan terreinen aanwijzen waarop het in het eerste lid bedoelde
verbod niet van toepassing is en kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze
terreinen in het belang van:
a. het voorkomen van overlast en schade;
b. de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
c. de veiligheid van het publiek.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen,
bromfietsen, fietsen en paarden ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige
hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen
hulpverleningsdiensten.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is, mits de schade aan natuur- en
recreatiegebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel beperkt, niet van
toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, aanspanningen, fietsen en paarden:
a. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de
terreinen als in het eerste lid bedoeld;
b. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift
moeten worden uitgevoerd;
c. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn
binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;
d. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder cd
bedoelde personen.
5. Het in het eerste lid bedoelde verbod is voorts niet van toepassing op openbare
wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen.
6. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod.
7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 4234 Verboden toegang
1. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar toegang, al dan niet tijdelijk,
verboden is.
2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod.
Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar toegang verboden is.
Hoofdstuk 4

Vergunningen en Ontheffingen

Paragraaf 1

Aanvragen

Artikel 394345
Indienen aanvraag
1. Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend bij het Dagelijks
Bestuur en gericht aan:
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
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2.

3.

t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8
3300 AA Dordrecht.
De aanvraag bevat ten minste:
a. Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van degene of de organisatie of
instelling die de aanvraag indient;
b. De strekking van de aanvraag en de aanduiding van het tijdstip of periode
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing minder dan drie weken voor
het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft wordt
ingediend, kan door of namens het Dagelijks Bestuur worden besloten dat de
aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Artikel 40456
Beslistermijn
1. Het Dagelijks Bestuur beslist op een aanvraag om een vergunning of ontheffing
binnen een periode van 8 weken na de ontvangstdatum van de aanvraag.
2. Op de beslissing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 4.1.3.3. van de Algemene
wet bestuursrecht niet van toepassing.
3. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorwaarden en voorschriften worden
verbonden, strekkende tot bescherming van de in artikel 2 genoemde belangen.
4. De vergunning of ontheffing is persoons- of organisatiegebonden, tenzij anders
aangegeven in deze verordening.
Artikel 41567
Algemene weigeringsgronden
Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd op de volgende gronden:
a. (ver)storing of ontsiering van het landschap;
b. Aantasting van het type, het karakter of de schaal van het landschap;
c. Aantasting van het natuurlijk milieu;
d. Aantasting of verstoring van ecologische, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische, recreatieve of toeristische waarden van terreinen of
wateren;
e. Gehele of gedeeltelijke onbruikbaarmaking van een watergebied voor de ecologische
infrastructuur of de recreatie;
f. Belemmering van de recreatie op, in en bij het water;
g. Belemmering van het in goede banen leiden van vormen van recreatie op, in of bij
het water.
Artikel 42678
Wijziging en intrekking
1. Het Dagelijks Bestuur kan, indien de bescherming van de in artikel 2 genoemde
belangen dit naar haar oordeel vordert, de aan de vergunning of ontheffing
verbonden voorschriften wijzigen en aan de ontheffing nadere voorwaarden en
voorschriften verbinden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan een vergunning of ontheffing bij een met redenen omkleed
besluit intrekken, indien:
a. de houder hierom verzoekt;
b. er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt;
c. sprake is van veranderde omstandigheden of inzichten of herzien beleid;
d. de aan een vergunning of ontheffing verbonden voorwaarden en voorschriften
niet worden nageleefd;
e. de bescherming van een of meerdere van de in artikel 2 genoemde belangen dit
naar haar oordeel vordert;
f. een object waarvoor ontheffing is verleend, is of wordt gewijzigd dan wel niet
meer aanwezig is op de in de vergunning of ontheffing vermelde plaats;
g. de activiteit waarvoor vergunning of ontheffing is verleend geen doorgang vindt;
h. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin
gestelde termijn of binnen een redelijke termijn als er geen termijn is gesteld.
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Paragraaf 2

Straf- en handhavingsbepalingen

Artikel 43789
Strafbepalingen
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van
artikel 44, eerste lid daarbij gegeven voorwaarden en voorschriften, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.
Artikel 4448950
Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
belast:
a. ambtenaren aangewezen in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering;
b. de bij een besluit van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap aangewezen
personen.
Artikel 449501
Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd uitvoering te geven aan de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2
van de Algemene wet bestuursrecht.
Paragraaf 3

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 465012
Overgangsbepalingen
1. Vergunningen en ontheffingen in de zin van deze verordening, die op grond van de
verordeningen van de deelnemers aan het Parkschap zijn verleend, worden geacht te
zijn verleend op grond van deze verordening.
2. Aanvragen om vergunning of ontheffing in de zin van deze verordening, die zijn
ingediend bij bestuursorganen van de deelnemers aan het Parkschap en waarop nog
niet is beslist, worden geacht aanvragen op grond van deze verordening te zijn.
Artikel 475123
Verhouding tot andere verordeningen
Indien bepalingen in deze verordening hetzelfde onderwerp regelen als bepalingen in
verordeningen van de deelnemende gemeenten of provincies, prevaleren in het
rechtsgebied de bepalingen uit deze verordening, tenzij in deze verordening anders is
aangegeven.
Artikel 485234
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Biesboschverordening.
Artikel 495345
Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden de
volgende verordeningen ingetrokken:
a. De Vaartuigenverordening Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park De
Biesbosch 1995;
b. De Vaartuigenverordening Hollandsche Biesbosch 1996;
c. De Algemene Verordening Hollandsche Biesbosch.
d. Verordening op de geldigheid van verordeningen voor het Nationaal Park De
Biesbosch in 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van …
De secretaris,
de voorzitter,
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Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid
onder j en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch.
Overwegende:
 dat de concept tekst van de verordening in de periode van 19 december 2012 tot en
met 13 februari 2013 ter inzage heeft gelegen;
 dat in die periode zienswijzen zijn ingediend door diverse personen en organisaties;
 dat die zienswijzen en de reacties van het bestuur daarop zijn vastgelegd in een door
het Dagelijks Bestuur vastgesteld verslag;
 dat de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een aantal wijzigingen
in de tekst van de verordening, zoals in het zienswijzenverslag aangegeven;
Besluit:
Vast te stellen de hierna volgende:
Algemene Verordening houdende regels ten aanzien
van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch
Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
Parkschap:
het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
Algemeen Bestuur:
het algemeen bestuur van het Parkschap;
Dagelijks Bestuur:
het dagelijks bestuur van het Parkschap;
Bestuurscommissie:
de bestuurscommissie van het Parkschap De Biesbosch;
Rechtsgebied:
het gebied bedoeld in artikel 1, eerste lid onder g van de
gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch;
Openbaar terrein:
elk terrein dat - al dan niet met enige beperking - voor het
publiek toegankelijk is en dat ligt in het rechtsgebied;
Openbare wateren:
Alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het
publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn en die liggen
in het rechtsgebied;
Vaartuig:
elk voorwerp dat bestemd, ingericht is of gebruikt wordt voor
het vervoer over water, van personen en/of goederen, danwel
een drijvend werktuig of woonboot, alsmede:
a. vaartuigen die tijdelijk of blijvend de mogelijkheid en/of
geschiktheid om te varen of te drijven hebben verloren;
b. vaartuigen die in aanbouw zijn en casco’s;
c. wrakken;
Open boot:
een vaartuig zonder stuurhut, zonder slaaphut en zonder kajuit
met een maximale lengte van 8 meter. Een overkapping tot
maximaal 1/3 van de totale lengte van het vaartuig, mits niet
afsluitbaar, is toegestaan;
Woonboot:
elk vaartuig dat in hoofdzaak of uitsluitend dient of kan dienen
tot woon- of nachtverblijf van één of meer personen;
Bedrijfsvaartuig:
elk vaartuig, waarin of waarop uitsluitend of hoofdzakelijk een
beroep, bedrijf of dienst wordt uitgeoefend dan wel dat door zijn
constructie, afmetingen en inrichting uitsluitend of hoofdzakelijk
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bestemd of geschikt is om daarin een beroep, bedrijf of dienst
uit te oefenen;
Pleziervaartuig:
elk vaartuig, niet zijnde een woonboot, passagiersschip,
binnenvaartschip of bedrijfsvaartuig;
Passagiersschip:
een vaartuig dat is gebouwd of bestemd dan wel geschikt is of
gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen;
Vaartuigwrak:
een vaartuig dat vaartechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert, alsmede omvangrijke samenstellende delen van
vaartuigen die in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeren.
Jachthaven:
de door het Dagelijks Bestuur aangewezen havens;
Rietkraag:
een van een water of oever deel uitmakende oppervlakte van
ten minste één m2, welke is begroeid met riet, biezen, lisdodden
en/of helofyten en alle land, water of moeras binnen twee meter
afstand hiervan;
Oever:
het stuk land, direct grenzend aan het water, tot een afstand
van tien meter landinwaarts, te rekenen vanaf de watergrens;
Aanlegplaats:
een door mensen gemaakte constructie dan wel een als zodanig
gemarkeerde plaats gelegen in een vaarweg, bedoeld voor het
ligplaats nemen met vaartuigen, niet zijnde woonboten, voor
een bepaalde periode;
Ligplaatsconcentraties: een gedeelte van het openbaar water, geen jachthaven zijnde,
dat door het Dagelijks Bestuur geschikt wordt geacht om
ligplaats in te nemen, en waar het is toegestaan om met een
ontheffing van het DB ligplaats in te nemen;
Ligplaats nemen:
ankeren en meren;
Kampeermiddelen:
een onderkomen of voertuig waarvoor geen
omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1,
eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel
gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf;
Bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct of
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de grond;
Evenement:
elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met
uitzondering van:
a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van
de Gemeentewet;
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet
gelegenheid geven tot dansen;
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in
de Wet openbare manifestaties;
f. het optreden als straatartiest, straatmuzikant,
straatfotograaf, tekenaar, filmoperator of gids.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid, niet zijnde een begrafenis of
een crematie;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in de
desbetreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en
Werkendam, op een openbare plaats;

Versie 2.0 (def.)

2

Venten:

Standplaats:

Weg:
Voertuigen:
Voertuigwrak:
Parkeren:

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een openbare
plaats;
e. een wedstrijd, rally of speurtocht met vaartuigen of
voertuigen;
het in de uitoefening van de ambulante handel te koop
aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel
diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht
gelegen plaats of aan huis, niet zijnde:
a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege
degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld
in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen
dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van
de Gemeentewet of op snuffelmarkten.
c. te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan
wel het aanbieden van diensten op een standplaats als
bedoeld in artikel 36;
de al dan niet vaste op een openbare en in de openlucht gelegen
plaats, van waaruit goederen dan wel diensten te koop worden
aangeboden, verkocht of afgeleverd, gebruikmakend van fysieke
middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel en waarbij
de aanbieder in afwachting van klanten op die plaats - al dan
niet tijdelijk – stilstaat, niet zijnde:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in
artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de
Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 29;
de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994;
alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder z en al, van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
een voertuig of chassis dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand
verkeert;
parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Artikel 2
Doel en reikwijdte van de verordening
1. Deze verordening heeft tot doel het stellen van regels voor het gebruik van land en
water binnen het rechtsgebied, zowel ter bescherming van de natuurwaarden, ter
bewaring van het landschappelijk karakter als vanwege de zorg voor het recreatief
gebruik.
2. Deze verordening is van kracht binnen het rechtsgebied zoals deze is aangegeven op
de kaart behorende bij de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch
3. Deze verordening is niet van toepassing op de rivier de Donge, de Amer, de
Bergsche Maas, het Hollandsch Diep, de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede;
Artikel 3
Normadressaat
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is de kapitein, de schipper of de
bestuurder verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
2. Bij afwezigheid van een kapitein, een schipper of een bestuurder is de exploitant
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
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3.
4.

Bij afwezigheid van een exploitant, is de gebruiker, geen exploitant zijnde,
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
Bij afwezigheid van een gebruiker, geen exploitant zijnde, is de eigenaar
verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.

Hoofdstuk 2

Water

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 4
Jachthavens
Het Dagelijks Bestuur wijst de jachthavens aan in het rechtsgebied.
Paragraaf 2

Verbodsbepalingen

Artikel 5
Ligplaatsen
1. Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden in de openbare
wateren:
a. met enig vaartuig langer dan drie achtereenvolgende dagen of gedeelten daarvan
op dezelfde plaats ligplaats te hebben;
b. met een vaartuig binnen vijf dagen nadat het is verplaatst op dezelfde plaats
opnieuw een ligplaats in te nemen;
c. langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats in te nemen met een vaartuig
aan de aanlegplaats aan:
het natuurpad in de Ottergriend bij de Sterlingkeet;
de aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum
Dordrecht in de Hel- en Zuilespolder alsmede de aanlegplaats bij het
Biesboschmuseum te Werkendam;
de polder Kwestieus;
de Doolhof aan de Reugt;
de Korte en Lange Ambacht;
de Huiswaard;
de Sterling;
de Mariapolder;
d. langer dan 12 uur ligplaats te nemen aan een aanlegplaats met een elektrisch
oplaadpunt;
e. met een vaartuig, langer dan 20 meter, binnen een afstand van 100 meter
ligplaats in te nemen aan een voor de recreatie ingericht gedeelte van de oever,
stranden en aanlegvoorzieningen, waarbij de afstand gemeten wordt vanaf de
kant van het schip dat het dichtst bij het voor de recreatie ingerichte deel van de
oever of de aanlegvoorziening ligt;
f. als eigenaar of rechthebbende van een water of oevers toe te laten dat op dat
water of aan die oever in strijd met de bepalingen in deze verordening ligplaats
wordt ingenomen met een vaartuig.
2. Een vaartuig wordt geacht gedurende drie achtereenvolgende dagen op dezelfde
plaats ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op die ligplaats of binnen
een afstand van 500 meter hemelsbreed daarvandaan, wordt aangetroffen op enig
tijdstip van de eerste van de drie dagen en op enig tijdstip van de derde van die drie
dagen.
3. In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel is het aan de
aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum Dordrecht in de
Hel- en Zuilespolder toegestaan om tussen 23.00 uur en 07.00 uur langer dan drie
achtereenvolgende uren ligplaats te nemen.
4. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het niet is toegestaan om
ligplaats in te nemen.
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Artikel 6
Onbemand achterlaten van boten
1. Het is verboden vaartuigen langer dan acht achtereenvolgende uren onbemand te
laten liggen in het water en op de oever.
2. Een vaartuig wordt geacht gedurende acht achtereenvolgende uren onbemand te zijn,
indien dat vaartuig gedurende acht opeenvolgende uren op tenminste vier tijdstippen
met tussenpozen van tenminste twee uren onbemand is aangetroffen.
3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten dat
op dat water of die oever een vaartuig langer dan acht achtereenvolgende uren
onbemand wordt achtergelaten.
Artikel 7
Uitzonderingen
De in de artikelen 5 en 6 vervatte verboden zijn niet van toepassing op:
a. Vaartuigen in jachthavens;
b. Vaartuigen aan werven, voor zover dat noodzakelijk is voor op korte termijn uit te
voeren werkzaamheden en voor zolang de werkzaamheden duren;
c. De aan het Parkschap en Staatsbosbeheer toebehorende vaartuigen;
d. De aan Evides toebehorende vaartuigen;
e. Vaartuigen afgemeerd aan een erf, mits het vaartuig eigendom is van de rechtmatige
bezitter van het erf;
f. Vaartuigen voor muskusrattenbestrijders;
g. Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde personen of
instanties, mits hiervan minimaal 48 uur van tevoren melding is gedaan bij het
Dagelijks Bestuur.
h. Vaartuigen van toezichthoudende instanties en hulpdiensten;
i. Vaartuigen die worden gebruikt voor het verrichten van onderhoud aan watergangen
of oevers door of namens daartoe bevoegde instanties of personen;
j. Vaartuigen die ligplaats hebben op een bedrijfsterrein of in een constructie- of
opslagruimte.
Artikel 8
Ligplaatsconcentraties
1. Het Dagelijks Bestuur kan locaties voor ligplaatsconcentraties aanwijzen.
2. Het is zonder ontheffing verboden ligplaats te nemen aan een ligplaatsconcentratie.
3. De in het tweede lid bedoelde ontheffing wordt verleend per kalenderjaar en wordt
uitsluitend verleend voor open boten en pleziervaartuigen.
Artikel 9
Rietkragen
1. Het is verboden met een vaartuig:
a. Te varen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;
b. Ligplaats te nemen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;
c. Op enigerlei wijze schade toe te brengen aan een rietkraag.
2. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten
dat een vaartuig vaart door, ligplaats heeft in of op enigerlei wijze schade
veroorzaakt aan een rietkraag.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het
verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde
instanties of eigenaren van water en oevers en op vaartuigen voor wetenschappelijk
onderzoek door daartoe bevoegde personen of instanties mits deze minimaal 48 uur
van tevoren melding hebben gedaan bij het Dagelijks Bestuur en op hulpdiensten en
overheidsorganisaties.
Artikel 10
Woonboten
Het is verboden met een woonboot in het rechtsgebied ligplaats te nemen of te hebben
met uitzondering van woonboten bestemd voor bedrijfsvoering ten dienste van het
Parkschap of diens taken.
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Artikel 11
Handel te water
1. Het is verboden:
a. In het rechtsgebied met, door of via een vaartuig handel te drijven of koopwaar
aan te bieden;
b. In het rechtsgebied ligplaats te hebben met een vaartuig dat geschikt of bestemd
is voor de uitoefening van handel of als zodanig in gebruik is;
c. Als eigenaar of rechthebbende van een water of oever toe te laten dat met een
vaartuig handel wordt gedreven of koopwaar wordt aangeboden of ligplaats wordt
genomen met een vaartuig dat geschikt of bestemd is voor de uitoefening van
handel of als zodanig in gebruik is.
d. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor vaartuigen die ligplaats
hebben in een jachthaven.
Artikel 12
Rondvaarten
1. Het is verboden zonder vergunning zich met een passagiersschip in het rechtsgebied
te bevinden.
2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt per kalenderjaar verleend aan een
eigenaar of exploitant van een of meerdere passagiersschepen, per passagiersschip.
3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor een periode van ten
hoogste vijf achtereenvolgende jaren.
4. Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels stellen omtrent:
a. De wijze waarop en de criteria op basis waarvan het maximaal aantal beschikbare
vergunningen zal worden verdeeld over de bedrijven die voor een of meerdere
vergunningen in aanmerking wensen te komen.
b. De criteria waaraan een passagiersschip moet voldoen om onderwerp van een
vergunning te kunnen zijn;
c. De criteria waaraan een eigenaar of exploitant moet voldoen om voor een
vergunning in aanmerking te komen;
d. De periode waarin rondvaarten mogen worden uitgevoerd;
e. Het aantal rondvaarten dat per dag, per maand en per periode of per gedeelte van
een periode mag worden uitgevoerd;
f. Overige aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op de bescherming van de
natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de
bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.
5. Het Dagelijks Bestuur stelt, desgewenst per periode of per gedeelte van een periode,
vast welke wateren gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van rondvaarten
binnen het rechtsgebied. Het Dagelijks Bestuur kan daarbij onderscheid maken
tussen passagiersschepen met verschillende afmetingen.
6. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het
rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en van de veiligheid
op het water.
7. De in het eerste lid bedoelde vergunning is gebonden aan het passagiersschip
waarvoor hij wordt afgegeven.
Artikel 13
(Proef)draaien van motoren
1. Het is verboden van vaartuigen de motor of motoren te laten draaien of proefdraaien
met ingeschakelde schroef of schroeven op een zodanige wijze dat dit aanleiding kan
geven tot stank- of geluidsoverlast in het gebied en voor de bezoekers, recreanten of
andere gebruikers van het gebied.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien van
motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen.
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Artikel 14
Repareren en bouwen van vaartuigen
1. Het is verboden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen uit te
voeren of te laten uitvoeren dan wel vaartuigen te bouwen of af te bouwen, met
uitzondering van jachthavens en daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen en op of
aan het eigen erf.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van direct
noodzakelijke reparaties in het geval van storingen of motorische defecten, met het
doel om een jachthaven te kunnen bereiken.
Artikel 15
Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in het rechtsgebied een
evenement te organiseren.
2. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke - en recreatiewaarden
van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het
evenement en van de veiligheid op het water.
Artikel 16
Algemeen vaarverbod
1. Het is verboden zich met een vaartuig in de wateren te bevinden die door het
Dagelijks Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van
natuurwaarden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan een tijdelijk vaarverbod instellen ter bescherming van
natuurwaarden.
3. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid
bedoelde verbod in de periode van 1 mei tot 1 oktober, met een maximum van 150
ontheffingen per jaar.
4. Het is verboden zich met een vaartuig waarvan de motor die zich in of aan dat
vaartuig bevindt in werking is, in de wateren te bevinden die door het Dagelijks
Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van
natuurwaarden.
5. Het Dagelijks Bestuur kan wateren aanwijzen waarin het verboden is zich met een
vaartuig te bevinden tussen zonsondergang en zonsopgang.
6. De verboden, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, zijn niet van
toepassing op:
a. bedrijfsvaartuigen, voorzover deze zich daar moeten bevinden voor het uitvoeren
van onderhoud;
b. vaartuigen van hulpdiensten en toezichthouders, voorzover deze zich daar moeten
bevinden voor de uitoefening van hun beroep;
c. Vaartuigen van degenen die hun vaste woon- en verblijfplaats hebben aan een in
het eerste of tweede lid genoemde of bedoelde water, voor het varen met dat
vaartuig over de kortst mogelijke geschikte route van en naar hun woning;
d. Open boten van degenen die een aantoonbaar vis- of jachtrecht hebben in of op
een in het eerste of tweede lid bedoelde water, voor het varen met die open boot
in dat water;
e. Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door of namens daartoe bevoegde
instanties of personen dan wel vaartuigen die in opdracht van het Parkschap of
Staatsbosbeheer inventarisaties uitvoeren, mits hiervan minimaal 48 uur van
tevoren melding is gedaan bij het Dagelijks Bestuur.
Artikel 17
Verontreiniging en beschadiging
1. Het is verboden:
a. Een oever, waterbodem, -talud, steiger of ander werk in openbare wateren te
verontreinigen of te beschadigen;
b. De voortstuwingsinstallatie van een afgemeerd vaartuig te laten werken, anders
dan bij onmiddellijk afvaren of aanleggen.
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2.
3.

De in het eerste lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het verrichten van
onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde instanties, met
uitzondering van het verbod op verontreiniging van de oever.
Het in het eerste lid onder b bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien
van motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of
personen.

Artikel 18
Voorzieningen
1. Het is verboden zonder vergunning in de wateren in het rechtsgebied een
voorziening, van welke aard ook, te maken of te wijzigen.
2. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in de wateren in het
rechtsgebied boezemland door te graven, terreinen op te hogen, wateren geheel of
gedeeltelijk te dempen of fysiek af te sluiten van open water, te verondiepen dan wel
oevers aan te plempen.
3. Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever in de watergebieden
verboden de in het eerste en tweede lid bedoelde werken en activiteiten toe te laten
op de wateren of oevers.
4. Onverminderd het in het eerste lid vervatte verbod is het een agrarisch
productiebedrijf toegestaan om per bedrijf ten hoogste drie voor agrarische
doeleinden te gebruiken aanleggelegenheden te maken en te hebben. Deze
aanleggelegenheden moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.
Artikel 19
Veiligheid op het water
1. Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt,
verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of
gevaar kan ondervinden.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken of de
Provinciale vaarwegenverordening.
Artikel 20
Veiligheid op het ijs
1. Het is verboden:
a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten in het gebied te beschadigen, te
verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige ander wijze te
belemmeren of in gevaar te brengen;
b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder
a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige
andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.
2. Een ieder is verplicht onmiddellijk het ijs te verlaten wanneer hem dit, ter voorkoming
van gevaar voor personen of goederen, door de met toezicht belaste ambtenaren
wordt bevolen.
Artikel 21
Overlast aan vaartuigen
1. Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in
openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te
bevinden.
2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of
aan een openbaar water, los te maken.
Artikel 22
Verbod vaartuigwrakken
1. Het is verboden een vaartuigwrak in het openbaar water te plaatsen of te hebben.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
milieubeheer of de Wrakkenwet."
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Hoofdstuk 3

Land

Paragraaf 1

Verbodsbepalingen in verband met Openbare gezondheid en zedelijkheid

Artikel 23
Verontreiniging
Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door andere wetgeving, is het
verboden in het rechtsgebied:
a. op de openbare terreinen en wegen en in de openbare wateren afval of resten van
levensmiddelen, papier, blikken, flessen of andere materialen te werpen, neer te
leggen, of achter te laten, anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen;
b. zich van oliën, chemicaliën of andere stoffen, welke tot vervuiling- van land, water of
lucht aanleiding kunnen geven, dan wel schadelijk moeten worden geacht voor het
publiek of voor flora en fauna, te ontdoen anders dan in de kennelijk daartoe
bestemde inrichtingen.
Paragraaf 2
natuurschoon

Verbodsbepalingen in verband met de bescherming van het Landschap en het

Artikel 24
Plakken en kladden
Het is verboden een openbare plaats en onroerende zaken te beplakken, bekrassen of te
bekladden.
Artikel 25
Handelsreclame en opschriften
1. Het is verboden in de landelijke gebieden, waar de openheid als kwaliteit
bescherming behoeft, opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, kennelijk voor
reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten, constructies ten behoeve
daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde
transportmiddelen te plaatsen of te doen plaatsen, welke zichtbaar zijn vanaf een
openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het
publiek toegankelijke plaats.
2. Het is de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende
zaak in de in het eerste lid bedoelde gebieden, verboden deze zaak geheel of ten
dele, al dan niet door middel van enige daarop aanwezige roerende zaak aan te
wenden of de aanwending daarvan te gedogen voor opschriften, aankondigingen,
afbeeldingen, kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten,
constructies ten behoeve daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden
gebezigde transportmiddelen, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een
openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke
plaats.
Artikel 26
Uitzonderingen
1. Het in artikel 25 vervatte verbod is – mits geen knipperende of bewegende
verlichting en ook geen bewegende onderdelen zijn aangebracht – niet van
toepassing:
a. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht ter
voldoening aan een wettelijke verplichting, mits de wettelijk voorgeschreven
maten niet worden overschreden of, indien geen maten zijn voorgeschreven, die
opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben
dan 0,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan
1,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de
aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de
bepaling van die oppervlakte en die afmeting, mits de bovenkant van het
opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten behoeve
daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;
b. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke door of in opdracht van
de overheid zijn aangebracht ingevolge een wettelijk toegekende bevoegdheid,
mits de wettelijk voorgeschreven maten niet worden overschreden of, indien
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

geen maten zijn voorgeschreven, die opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen grotere
afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding
is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die
afmeting;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht op
wegwijzers die in opdracht van een wegbeheerder zijn geplaatst of op borden
van een uniform bewegwijzeringsysteem waaraan de overheid deelneemt;
op opschriften aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking hebben op een
campagne ten behoeve van de verkeersveiligheid, mits die opschriften,
aankondigingen en afbeeldingen geen handelsreclame bevatten en geen grotere
oppervlakte hebben dan 6,00 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of
verticale richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader
waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht,
wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke met schriftelijke
toestemming van een openbaar vervoersbedrijf zijn aangebracht aan een
wachtruimte of in een voor reclame bestemde houder op een halteplaats van het
openbaar vervoer;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke educatieve informatie
verschaffen over het landschap, de natuur, de geografie, de cultuurhistorie, de
monumenten, de archeologie, de landbouw of de recreatie in het gebied waarin
zij zijn aangebracht, mits die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen
handelsreclame bevatten,
bij bosschages, de gevel van een gebouw, de ingang van een terrein of op
een parkeerterrein verticaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve
daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur
heeft en niet breder dan 2,00 meter en niet hoger dan 2,50 meter boven het
maaiveld is en het opschrift, de aankondiging of de afbeelding die
afmetingen niet overschrijdt;
in een open terrein horizontaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve
daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur
heeft en niet hoger dan 1,00 meter boven het maaiveld is, het horizontale
deel van die constructie geen grotere oppervlakte heeft dan 0,80 m2 en het
opschrift, de aankondiging of de afbeelding die afmetingen niet overschrijdt;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen ter aanduiding van door of
vanwege de overheid beheerde openbare voorzieningen, mits de bovenkant van
het opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten
behoeve daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, waardoor de weg wordt
gewezen naar een in de nabijheid of in de omgeving uitgeoefend(e) beroep,
bedrijf of dienst en waarvan het model is vastgesteld door de ANWB, of, indien
zij zijn geplaatst langs een weg in beheer bij het Rijk, in de Richtlijn
bewegwijzering, mits zij zijn geplaatst op de door de wegbeheerder daarvoor
aangewezen plaats en hoogte langs een weg;
op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, betrekking hebbende op enig
beroep, enig bedrijf of enige dienst, uitgeoefend in of op de onroerende zaak of
waarvoor die zaak is bestemd, mits zij geen grotere oppervlakte hebben dan
0,50 m2 en niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen bij
het beroeps-, bedrijfs- of dienstgebouw, op het bedrijfsterrein of bij de inrit
daarnaar worden aangebracht, waarbij een bord waarop of een kader
waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht,
wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;
op twee aankondigingen op, aan of onmiddellijk bij een onroerende zaak, waarbij
deze zaak geheel of gedeeltelijk te koop, te huur, of in pacht wordt aangeboden,
voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits elke aankondiging geen grotere
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oppervlakte heeft dan 1,5 m2, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen
het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt
meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;
k. op aankondigingen van tijdelijke aard ten behoeve van een niet vaker dan
éénmaal per jaar in de gemeente waarin de aankondiging is aangebracht, te
houden openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling, welke
niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf
of dienst, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, doch voor niet langer dan
vijf weken, waarvan vier weken voor en één week na die openbare wedstrijd, die
manifestatie, dat evenement of die tentoonstelling, en mits:
die aankondigingen niet meer handelsreclame van sponsors bevatten dan
tien procent van hun totale oppervlakte en geen grotere totale oppervlakte
hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale
richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen
de aankondiging is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die
oppervlakte en die afmeting;
niet meer dan vier aankondigingen per openbare wedstrijd, manifestatie,
evenement of tentoonstelling worden aangebracht;
de aankondigingen niet vaker dan eenmaal per jaar worden aangebracht en
de tijdelijke aard blijkt uit een datumaanduiding in de aankondigingen;
l. op tijdelijke opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking
hebben op een werk in uitvoering, mits:
die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte
hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale
richting dan 3,00 meter, of, indien zij zijn geplaatst langs een weg in beheer
bij het Rijk, geen grotere oppervlakte hebben dan 35 m2, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de
afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die
oppervlakte en die afmeting;
zij onmiddellijk bij het werk zijn geplaatst;
zij niet langer aanwezig zijn dan de uitvoering van dat werk duurt;
niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen per werk
worden aangebracht;
m. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen binnenshuis, voor zover het
pand als bedrijf wordt gebruikt en die opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen betrekking hebben op dat bedrijf;
n. op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke dienen tot het openbaren
van gedachten of gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet,
mits die opschriften, aankondigingen of afbeeldingen geen handelsreclame
bevatten en geen grotere oppervlakte hebben dan 1,50 m2 en geen grotere
afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord
waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding
is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die
afmeting;
o. op constructies ten behoeve van de onder a tot en met n bedoelde opschriften,
aankondigingen en afbeeldingen, mits de totale hoogte van die constructies en
de daaraan bevestigde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen niet hoger is
dan 2,50 meter boven het maaiveld, met uitzondering van de onder b, c en d
bedoelde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen en de constructies ten
behoeve daarvan.
p. op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
1. uitsluitend de naam van het eigen bedrijf en/of het eigen product is/zijn
vermeld;
2. de lengte niet meer bedraagt dan een kwart deel van de lengte van de
gevel, doch in elk geval niet meer dan vier meter;
3. de hoogte niet meer bedraagt dan een halve meter;
4. het opschrift haaks op of plat tegen de gevel is bevestigd;
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5.
6.
op
1.
2.
3.
4.
op
op
op
1.
2.
3.
4.
5.
6.
op
1.
2.

2.

het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;
het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;
q.
één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
het opschrift plat tegen de eigen gevel is bevestigd;
het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;
het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;
r.
twee opschriften per bedrijfsvestiging, indien de opschriften zijn aangebracht
niet meer dan twee vlaggen, die niet uitsteken boven het dak;
s.
één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:
de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
de hoogte niet meer dan anderhalve meter boven het maaiveld bedraagt;
het opschrift is geplaatst nabij de eigen inrit;
het bedrijf niet zichtbaar is vanaf de openbare weg;
het opschrift enkelzijdig is uitgevoerd;
het opschrift evenwijdig aan de openbare weg is geplaatst;
t.
één afbeelding van een vignet, embleem of logo per bedrijfsvestiging, indien:
de afbeelding is toegevoegd aan een onder a, b, c, of d vermeld opschrift;
het totaal van het opschrift en de afbeelding voldoet aan de onder a, b, c, of
d vermelde voorwaarden;
u. op één lichtuitstralend opschrift (lichtbak) per horecabedrijf, indien:
1. de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;
2. het opschrift haaks op of plat tegen de eigen gevel is bevestigd;
3. de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het bedrijf is gesloten;
v. op opschriften, aankondigingen of afbeeldingen van een verkoopstation voor
motorbrandstoffen, indien:
1. zij zijn uitgevoerd overeenkomstig de merkstandaard;
2. zij zijn bevestigd aan het eigen verkoopstation;
3. zij niet uitsteken boven het dak;
4. de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het station is gesloten.
w. op één opschrift per grootschalig project, indien:
1. het project een grootschalige en ingrijpende wijziging van het landschap ten
gevolge heeft;
2. de uitvoering van het project daadwerkelijk is begonnen;
3. het opschrift niet langer blijft staan dan de werkzaamheden ter
verwezenlijking van het project duren;
4. uitsluitend informatie over het project wordt gegeven;
5. de lengte niet meer bedraagt dan vier meter;
6. de hoogte niet meer bedraagt dan drie meter;
7. de bovenzijde van het opschrift zich op een hoogte van niet meer dan vier
meter boven het maaiveld bevindt;
8. het opschrift is geplaatst evenwijdig aan de weg waarop de inrit van het
project uitkomt.
Het in artikel 25 vervatte verbod is niet van toepassing op de constructies ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde opschriften, aankondigingen en
afbeeldingen, mits die constructies niet hoger dan 1,50 meter hoog zijn boven het
maaiveld en niet buiten het opschrift, de aankondiging of de afbeelding uitsteken
met uitzondering van de onderkant daarvan.

Artikel 27
Kampeermiddelen
1. Het is verboden in het rechtsgebied kampeermiddelen te plaatsen.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor daarvoor door het Dagelijks
Bestuur aangewezen plaatsen.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor personen met een
nachtvisvergunning van Sportvisserij Nederland mits de kampeermiddelen voldoen
aan de vereisten die in de vergunning zijn opgenomen.
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Paragraaf 3

Verbodsbepalingen in verband met de openbare orde

Artikel 28
Vliegeren
Het is verboden, behoudens op daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen,
te vliegeren met kabelvliegers.
Artikel 29
Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in het rechtsgebied
een evenement te organiseren.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt tevens voor evenementen op het water.
3. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de
vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke- en recreatiewaarden
van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het
evenement en van de veiligheid op het land.
Artikel 30
Schade, gevaar en hinder
1. Het is verboden op openbare terreinen:
a. zich in of op kunstwerken of bouwwerken en overige niet voor dit specifieke doel
bestemde eigendommen van het parkschap te bevinden;
b. bomen, struiken, riet of andere planten, bouwwerken en goederen zodanig te
gebruiken dat de hiervoor genoemde zaken geheel of gedeeltelijk verloren gaan
danwel worden beschadigd;
c. zich te gedragen op zodanige wijze dat schade, gevaar of hinder veroorzaakt
wordt of kan worden veroorzaakt aan personen, dieren of goederen.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 31
Graven in openbare terreinen
1. Het is verboden in grond behorende tot het rechtsgebied putten en kuilen te graven
of de vegetatie op een andere manier te verwijderen of te beschadigen;
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:
a. de voor recreatie bestemde strandjes.
b. Rechthebbenden op eigen terrein en personen of instanties met toestemming
van rechthebbenden
Artikel 32
Gebruik van vuur
1. Het is verboden zonder ontheffing in de openlucht afvalstoffen te verbranden, buiten
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op de openbare terreinen en openbare
wateren of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. vuurkorven, voorzover daar door de gebruiker zelf meegebracht hout in wordt
verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen;
b. een barbecue voor zover daar door de gebruiker zelf meegebracht houtskool op
wordt verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen.
3. In afwijking van het gestelde in het tweede lid zijn vuurkorven en is barbecueën
verboden op de stranden en ligweiden bij de Zwemplas Merwelanden.
4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 33
Honden
1. Het is verboden honden niet aangelijnd te laten lopen.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet op het eigen erf.
3. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar de aanwezigheid van honden
verboden is.
4. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde
verbod niet van toepassing is.
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Artikel 34
Modelsport
1. Het is verboden in het rechtsgebied modelsport te bedrijven met model auto’s of motorfietsen, model vliegtuigen, - helikopters, drones of andere voorwerpen op
modelschaal die worden voortbewogen of aangedreven door een brandstof- of
elektromotor.
2. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde
verbod niet geldt.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op professioneel gebruik
van drones door personen die belast zijn met publieke handhavingstaken,
toezichthouders en op professioneel gebruik van drones voor
inventarisatiedoeleinden door personen, bedrijven of instellingen die daartoe
opdracht hebben gekregen van het Parkschap of Staatsbosbeheer.
Paragraaf 4

Overige verbodsbepalingen

Artikel 35
Ventverbod
1. Het is verboden zonder vergunning te venten.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet als op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor het venten een vergunning van het college van
burgemeester en wethouders is vereist.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
4. Het Dagelijks Bestuur kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het derde lid
beperken door een verbod in te stellen:
a. op door het Dagelijks Bestuur aangewezen openbare plaatsen;
b. voor bepaalde dagen en uren.
Artikel 36
Standplaatsvergunning
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een standplaats in te
nemen of te hebben.
2. De aanvrager voegt in ieder geval de volgende zaken bij zijn aanvraag.
a. een geldig uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
b. een registratiekaart van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel;
c. een geldige WA-verzekering voor ambulante handel.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 45 kan de vergunning worden geweigerd:
a. gelet op de grootte of uiterlijk van de verkoopinrichting;
b. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan;
c. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan eisen van redelijke welstand;
d. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel
van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de
vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk
verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt;
e. op grond van storing of ontsiering van het landschap;
f. op grond van aantasting van het type, het karakter of de schaal van het
landschap;
g. op grond van aantasting van het natuurlijk milieu;
h. ter bescherming van terreinen of wateren, die ecologische, cultuur-historische,
archeologische, geomorfologische, recreatieve of toeristische waarden hebben.
Paragraaf 5

Parkeer excessen

Artikel 37
Te koop aanbieden van voertuigen
Het is verboden op een openbare plaats een voertuig te parkeren met het kennelijke doel
het te koop aan te bieden of te verhandelen.
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Artikel 38
Defecte voertuigen
Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te
verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.
Artikel 39
Voertuigwrakken
1. Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
Artikel 40
Aanhangwagens ca.
1. Het is verboden zonder ontheffing van het Dagelijks Bestuur een magazijnwagen,
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor uitsluitend of mede
voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd buiten de bebouwde kom langer
dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te doen of laten staan.
2. Het Dagelijks Bestuur kan buiten de bebouwde kom locaties aanwijzen waar het in
het eerste lid bedoelde verbod niet geldt.
Artikel 41
Rijden met voertuigen en paarden
1. Het is verboden om zich met een motorvoertuig, een bromfiets, een aanspanning of
een paard te bevinden buiten de voor het openbare rij- en ander verkeer
openstaande wegen en paden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan terreinen aanwijzen waarop het in het eerste lid bedoelde
verbod niet van toepassing is en kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze
terreinen in het belang van:
a. het voorkomen van overlast en schade;
b. de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
c. de veiligheid van het publiek.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen,
bromfietsen, fietsen en paarden ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige
hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen
hulpverleningsdiensten.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is, mits de schade aan natuur- en
recreatiegebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel beperkt, niet van
toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, aanspanningen, fietsen en paarden:
a. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de
terreinen als in het eerste lid bedoeld;
b. die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift
moeten worden uitgevoerd;
c. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn
binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;
d. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder c
bedoelde personen.
5. Het in het eerste lid bedoelde verbod is voorts niet van toepassing op openbare
wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen.
6. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod.
7. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 42
Verboden toegang
1. Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar toegang, al dan niet tijdelijk,
verboden is.
2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde
verbod.
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Hoofdstuk 4

Vergunningen en Ontheffingen

Paragraaf 1

Aanvragen

Artikel 43
Indienen aanvraag
1. Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend bij het Dagelijks
Bestuur en gericht aan:
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8
3300 AA Dordrecht.
2. De aanvraag bevat ten minste:
a. Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van degene of de organisatie of
instelling die de aanvraag indient;
b. De strekking van de aanvraag en de aanduiding van het tijdstip of periode
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
3. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing minder dan drie weken voor
het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft wordt
ingediend, kan door of namens het Dagelijks Bestuur worden besloten dat de
aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
Artikel 44
Beslistermijn
1. Het Dagelijks Bestuur beslist op een aanvraag om een vergunning of ontheffing
binnen een periode van 8 weken na de ontvangstdatum van de aanvraag.
2. Op de beslissing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 4.1.3.3. van de Algemene
wet bestuursrecht niet van toepassing.
3. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorwaarden en voorschriften worden
verbonden, strekkende tot bescherming van de in artikel 2 genoemde belangen.
4. De vergunning of ontheffing is persoons- of organisatiegebonden, tenzij anders
aangegeven in deze verordening.
Artikel 45
Algemene weigeringsgronden
Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd op de volgende gronden:
a. (ver)storing of ontsiering van het landschap;
b. Aantasting van het type, het karakter of de schaal van het landschap;
c. Aantasting van het natuurlijk milieu;
d. Aantasting of verstoring van ecologische, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische, recreatieve of toeristische waarden van terreinen of
wateren;
e. Gehele of gedeeltelijke onbruikbaarmaking van een watergebied voor de ecologische
infrastructuur of de recreatie;
f. Belemmering van de recreatie op, in en bij het water;
g. Belemmering van het in goede banen leiden van vormen van recreatie op, in of bij
het water.
Artikel 46
Wijziging en intrekking
1. Het Dagelijks Bestuur kan, indien de bescherming van de in artikel 2 genoemde
belangen dit naar haar oordeel vordert, de aan de vergunning of ontheffing
verbonden voorschriften wijzigen en aan de ontheffing nadere voorwaarden en
voorschriften verbinden.
2. Het Dagelijks Bestuur kan een vergunning of ontheffing bij een met redenen omkleed
besluit intrekken, indien:
a. de houder hierom verzoekt;
b. er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt;
c. sprake is van veranderde omstandigheden of inzichten of herzien beleid;
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d.
e.
f.
g.
h.

de aan een vergunning of ontheffing verbonden voorwaarden en voorschriften
niet worden nageleefd;
de bescherming van een of meerdere van de in artikel 2 genoemde belangen dit
naar haar oordeel vordert;
een object waarvoor ontheffing is verleend, is of wordt gewijzigd dan wel niet
meer aanwezig is op de in de vergunning of ontheffing vermelde plaats;
de activiteit waarvoor vergunning of ontheffing is verleend geen doorgang vindt;
van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin
gestelde termijn of binnen een redelijke termijn als er geen termijn is gesteld.

Paragraaf 2

Straf- en handhavingsbepalingen

Artikel 47
Strafbepalingen
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.
Artikel 48
Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
belast:
a. ambtenaren aangewezen in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering;
b. de bij een besluit van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap aangewezen
personen.
Artikel 49
Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd uitvoering te geven aan de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2
van de Algemene wet bestuursrecht.
Paragraaf 3

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 50
Overgangsbepalingen
1. Vergunningen en ontheffingen in de zin van deze verordening, die op grond van de
verordeningen van de deelnemers aan het Parkschap zijn verleend, worden geacht te
zijn verleend op grond van deze verordening.
2. Aanvragen om vergunning of ontheffing in de zin van deze verordening, die zijn
ingediend bij bestuursorganen van de deelnemers aan het Parkschap en waarop nog
niet is beslist, worden geacht aanvragen op grond van deze verordening te zijn.
Artikel 51
Verhouding tot andere verordeningen
Indien bepalingen in deze verordening hetzelfde onderwerp regelen als bepalingen in
verordeningen van de deelnemende gemeenten of provincies, prevaleren in het
rechtsgebied de bepalingen uit deze verordening, tenzij in deze verordening anders is
aangegeven.
Artikel 52
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Biesboschverordening.
Artikel 53
Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden de
volgende verordeningen ingetrokken:
a. De Vaartuigenverordening Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park De
Biesbosch 1995;
b. De Vaartuigenverordening Hollandsche Biesbosch 1996;
c. De Algemene Verordening Hollandsche Biesbosch.
d. Verordening op de geldigheid van verordeningen voor het Nationaal Park De
Biesbosch in 2013.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 30 november 2018
De secretaris,

de voorzitter,

G.B.J. de Baaij

B.C.M. Stam
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1 5d Inkoop en aanbestedingsbeleid Parkschap 2011_wijz met revisies.pdf

Het DAGELIJKS ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
BESLUIT:
gelet op artikel 13 lid g a van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch, in samenhang met artikel 17 van de Financiële beheer verordening 2011
van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
vast te stellen
INKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK
DE BIESBOSCH
Algemeen
In haar inkoop- en aanbestedingsbeleid legt het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
de belangrijkste keuzes vast die gelden voor de inkoop en aanbesteding. Er is daarmee
een kader waarbinnen de inkopen van het Parkschap worden uitgevoerd.
De algemene uitgangspunten voor het beleid zijn transparantie, non- discriminatie,
proportionaliteit en gelijke behandeling en objectiviteit. De geldende regelgeving in
verband met aanbestedingen wordt daarbij nageleefd.
Ook wordt er doorgeeft dit besluit richtlijnen gegeven hoe het Parkschap rechtmatig
inkoopt en de gemeenschapsgelden doelmatig besteedt.
Artikel 1. Definities
a. Inkopen
(Rechts)handelingen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gericht op de
verwerving van werken, leveringen of diensten en die één of meerdere facturen van
een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot
gevolg hebben.Alles waar een externe factuur tegenover staat.
b. Innovatiegericht inkopen
a.
Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing
of laat het Parkschap ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing
aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve
oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een
bestaand ‘product, dienst of werk’. Ook kan innovatiegericht inkopen bestaan uit
het toepassen van innovatieve contractvormen of innovatieve inkoopprocedures
zoals innovatiepartnerschap.
c. Aanbesteden onderhands
Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij één of meerdere marktpartijen wordent
benaderd voor het indienen van een aanbieding. Bij een enkelvoudig onderhandse
procedure vraagt het Parkschap één ondernemer een schriftelijke offerte en bij de
meervoudig onderhandse procedure vraagt het Parkschap ten minste aan drie
ondernemers en ten hoogste vijf ondernemers een schriftelijke offerte.
d. Aanbesteden niet-openbaar (nationaal/Europees)
b. Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij marktpartijen door middel van een
publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangewezen aanbestedingsplatform
worden uitgenodigd voor deelname aan de aanbesteding. De ingediende
aanmeldingen worden beoordeeld op basis van het voldoen aan de eisen en
selectiecriteria (wensen) met betrekking tot de gegadigde (ondernemer, die zich heeft
aangemeld). De gegadigden die voldoen aan de eisen en het hoogste hebben
gescoord op de selectiecriteria worden uitgenodigd om een bieding te doen. Het
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aantal gegadigden dat een bieding mag doen, dient vooraf kenbaar te worden
gemaakt.
c.e. Aanbesteden openbaar (nationaal/Europees)
Een onderdeel van het inkoopproces waarbij marktpartijen door middel van een
publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangegeven aanbestedingsplatform
uitgenodigd worden voor het indienen van een aanbieding. De ingediende
aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gestelde eisen en wensen. Een
onderdeel van het inkoopproces waarbij na publicatie belangstellenden een offerte
kunnen indienen.
f. Diensten
Een overeenkomst op het gebied vanHet betreft dienstverlening als bedoeld in artikel
1.1 Aanbestedingswet 2012, die niet beschouwd kanunnen worden als een
opdrachten voor leveringen of werken, zoals onderhoudsdiensten,
schoonmaakdiensten accountantsdiensten etc.
g. Leveringen
d. de levering of aankoop, leasing, huur of huurkoop van goederen, als bedoeld in
artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.
h. Regionale ondernemer
Onder regio wordt verstaan de gemeenten met grondgebied in het werkgebied
van het Parkschap.
e.i. Werken
Het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe
bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.
f.j. Offerte
Een formele aanbieding van werkzaamhedendiensten, leveringen en werken.
Artikel 2. Inkoopbeleid
De algemene uitgangspunten voor het inkoopbeleid van het Parkschap zijn transparantie,
non- discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit en objectiviteit.,zoals
opgenomen in de Aanbestedingswet 2012 (artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 en
1.16). Daarnaast staat het Parkschap voor een integere uitvoering van het vastgestelde
inkoopbeleid.
Artikel 3. Inkoopvisie
1. Het Parkschap is een opdrachtgever die vernieuwing nastreeft;
1.2.
Het Parkschap en handelt als een betrouwbare partner voor de markt.
2.3.
Het Parkschap koopt zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord en duurzaam
in, tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding.
Artikel 4. Inkoopdoelen
De inkoop visie leidt tot de volgende inkoop doelen:
1. Rechtmatig inkopen;
2. Doelmatig besteden van gemeenschapsgelden;
3. Het bieden van gelijke kansen aan en het gelijk behandelen van gegadigden;
4.1.
Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit
verhoudingOptimaliseren van de verhouding tussen kosten en opbrengsten in het
inkoopproces;
5.2.
Het nastreven van innovatie door innovatiegericht inkopen;
6. Het waarborgen van de integere uitvoering van het vastgestelde inkoopbeleid.
Artikel 5. Inkoopbeleidaspecten
1. Economisch uitgangspunt
Het gunningscriterum Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is van
toepassing, waarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding maatgevend is. Het toepassen
van de laagste prijs of laagste kosten als gunningscriterium wordt alleen toegepast
als deze keuze in de aanbestedingsstukken is gemotiveerd.Bij standaard werken,
leveringen of diensten met een duidelijk omschreven kwaliteit is in beginsel de
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laagste prijs het maatgevende gunningcriterium. Als dat niet het geval is dan is het
gunningcriterium Economisch meest voordelige inschrijving van toepassing. Er wordt
dan gekeken naar prijs- en kwaliteitsaspecten, leveringstermijn, klantenservice etc.
2. Juridisch uitgangspunt
1. Het Parkschap leeft de relevante wet- en regelgeving na en de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur worden in acht genomen De algemene beginselen
van Europees aanbestedingsrecht, transparantie, non-discriminatie, gelijke
behandeling en proportionaliteit worden gehanteerd en toegepast. Conform de
aanbestedingswet wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
gebruikt bij aanbestedingen. Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats
of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Er is sprake van een
duidelijk grensoverschrijdend belang als buiten Nederland gevestigde ondernemers
interesse hebben of kunnen hebben in de opdracht. Of sprake is van een
grensoverschrijdend belang, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de
waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet
worden uitgevoerd. Indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang
neemt het Parkschap een passende mate van openbaarheid in acht. Een aankondiging
van de te verstrekken opdracht plaatst de gemeente op een openbaar medium en/of
in een daarvoor aangewezen elektronische systeem voor aanbestedingen, zoals
TenderNed.
2.3.
Inkoopethiek
De algemene beginselen van Europees aanbestedingsrecht, transparantie, nondiscriminatoir en objectief worden gehanteerd en toegepast. Medewerkers betrokken
bij het inkoopproces handelen integer en zijn in hun relatie met ondernemers puur
zakelijk en objectief waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt
voorkomen.
3.4.
Leveranciersbeleid
Uitgangspunten van het leveranciersbeleid van het Parkschap zijn; wederzijds
respect, betrouwbaarheid, openbaarheid transparantie en doelmatigheid.
Het Parkschap gaat niet in zee met ondernemers die beroepsonbekwaam zijn, niet
integer zijn en/of financieeële, economisch of technisch ongeschikt zijn. Het
Parkschap doet alleen zaken met integere ondernemers. Ondernemers die zich
derhalve niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de
integriteit van ondernemers bij inkoop en aanbesteding is mogelijk, bijvoorbeeld door
de toepassing van uitsluitingsgronden.
4.5.
Gezamenlijk inkopen
Het Parkschap spant zich in om zo mogelijk in gezamenlijkheid in te kopen om
zodoende een lagere prijs, betere voorwaarden en/of kwaliteit te kunnen bedingen, of
vanwege het besparen van tijd.
6. Duurzaam Maatschappelijk verantwoord inkopen
Bij het inkopen van producten en diensten streeft het Parkschap ernaar om zoveel als
mogelijk is duurzaam maatschappelijk verantwoord in te kopen. Maatschappelijk
verantwoord inkopen (MVI) betekent dat het Parkschap naast de prijs van de
producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en
sociale aspecten.
7. Duurzaam inkopen
Bij alle inkopen, aanbestedingen en andersoortige inkoopactiviteiten besteedt het
Parkschap aantoonbaar aandacht aan milieuaspecten door duurzaam in te kopen.
Duurzaam inkopen houdt in dat het Parkschap in alle stappen van het inkoopproces
weloverwogen keuzes maken ten aanzien van de balans tussen sociale, milieu- en
financiële aspecten. Daarbij speelt ook de afweging wat de gewenste bijdrage is van
de sociale, milieu- en financiële aspecten in het inkoopproces aan de primaire
beleidsdoelen van het Parkschap. In beginsel worden de landelijke criteriadocumenten
voor duurzaamheid toegepast (www.pianoo.nl). Daar waar duurzaam inkopen
mogelijk is, past het Parkschap dit toe. Het Parkschap wil vanuit haar visie de kennis
van de leveranciers hierin benutten en innovatie op dit gebied bevorderen. Dit komt
tot uitdrukking door o.a.:
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het stimuleren van de circulaire economie, door o.a. eisen t.a.v. cradle-to-cradle,
afvalreductie, hergebruik van materialen e.d. te eisen bij productleveringen,
civiele- en bouwprojecten;
 toepassen van de levensduurkosten voor de prijsberekening in plaats van
 aanschafkosten, waarbij specifieke aandacht voor het meewegen van besparing
van budgetten voor beheer en onderhoud;
 het stimuleren en toestaan van het aanbieden van meer duurzame varianten in
aanbestedingen;
 toepassen van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving in
plaats van Laagste Prijs;
 toepassen van duurzaamheidslabels en -certificeringen voor specifieke producten
en diensten (CO2 en MVO prestatieladder, Breeam, NLGreenLabel, FSC, Fairtrade,
Nordic Swan, enz.);
 aantoonbare aandacht voor arbeidsomstandigheden in de keten;
 toepassen van innovatiegericht inkopen, bijvoorbeeld door niet een product maar
een integraal resultaat aan de markt te vragen.
Voorafgaand aan aanbestedingen maakt de opdrachtgever een integrale afweging van
de diverse kwaliteits- en financiële aspecten ten opzichte van de doelstellingen
waaraan de inkoop of het project bijdraagt.
8. Social Return on Investment (SROI)
Het Parkschap wil de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bevorderen. Er zijn beperkte middelen voorhanden om mensen actief te laten
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Inzet van alle partijen in de samenleving is daarom
nodig om op de meest optimale manier de participatie te kunnen bewerkstelligen.
Daarom doet het Parkschap een beroep op de Ondernemers die inkoopopdrachten
voor het Parkschap uitvoeren. Het Parkschap past minimaal 5% SROI toe bij
opdrachten conform de drempelwaarden zoals opgenomen in het SROI-beleid van de
Drechtsteden. Op het moment van vaststelling van het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid zijn de volgende drempelwaarden van kracht waarboven SROI
wordt toegepast:
• leveringen en werken: € 50.000,
• diensten: € 100.000.
9. Regionale economie
Het Parkschap houdt daar waar mogelijk rekening met de regionale economie en
regionale Ondernemers. Bij inkopen en aanbestedingen waarvoor enkelvoudig of
meervoudig kan worden ingekocht geeft het Parkschap regionale ondernemers de
kans om mee te dingen naar de opdracht. Bij meervoudig onderhandse
aanbestedingen of offerteaanvragen worden meerdere regionale partijen uitgenodigd
tenzij er voor de betreffende vraag geen regionale aanbieders zijn. Bij nationale en
Europese aanbestedingen richt het Parkschap haar aanbestedingen dusdanig in dat
ook regionale partijen de mogelijkheid hebben om mee te dingen naar (een deel van)
de opdracht. Dit komt tot uitdrukking door onder meer de toepassing van percelen.
10. Midden- en kleinbedrijf (MKB)
Het Parkschap heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (inclusief ZZP-ers).
Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Het Parkschap
houdt echt vanuit haar rol van opdrachtgever de mogelijkheden voor het midden- en
kleinbedrijf in het oog. Bij inkooptrajecten houdt het Parkschap rekening met de
mogelijkheden van het MKB door onder meer:
 gebruik te maken van percelen in aanbestedingen;
 het toestaan van het aangaan van combinaties en onder-aanneming;
 de aanbestedingen transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk te
houden:
 het verminderen van de (administratieve) lasten;
 het hanteren van passende selectie- en gunningscriteria en het vermijden
van onnodig zware eisen.
11. Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie
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Het Parkschap acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk
zowel voor als tijdens de contractperiode. Het Parkschap streeft naar
onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na
de contractperiode. Het Parkschap moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes
bij hun Inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en), maar
ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving). Gedurende de
contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de opdrachtgevende organisatie door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten,
productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. Het Parkschap kiest in
dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van
(on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de
financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector
(concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.
12. Product- en marktanalyse
Het Parkschap acht het van belang om de markt te kennen door een product- en/of
marktanalyse uit te voeren, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht
niet wordt gerechtvaardigd. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het
‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de
relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en
mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een
marktconsultatie of een Request for Information (RFI) met ondernemers kan
onderdeel uitmaken van de product- en marktanalyse.
13. Afwijkingsbevoegdheid
5. Afwijken van dit inkoopbeleid op een of meerdere onderdelen, zoals een afwijking
in of ten aanzien van de inkoopvoorwaarden, is slechts mogelijk en toegestaan op
basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van de persoon die of het orgaan dat
daartoe conform de delegatie- en mandaatbesluiten bevoegd is en voor zover een en
ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is
Artikel 6. Inkoopfunctie / organisatie
1. Het bepalen van de inkoopdoelstellingen, inkoopprocedures en inrichten van de
inkooporganisatie is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
2. De Directeur is verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, dit op tactisch en
operationeel niveauo. Hij legt verantwoording aan het Algemeen Bestuur af over zijn
gevoerde beleid.
3. De Directeur kan in verband met het proces van daadwerkelijk bestellen, facturen
betalen en de contracten kwalitatief en kwantitatief beheren richtlijnen vaststellen.
3.4.
De Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Drechtsteden en deelnemers aan de
GRD vanaf 2014 incl. addendum zijn van toepassing op prestaties van
opdrachtnemers van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, evenals de vigerende
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) en de vigerende Uniforme
Administratieve Voorwaarden (UAV).
4.5.
De Directeur laat zich desgewenst ondersteunen of adviseren door de afdeling
Inkoop en Aanbesteding van het Service Centrum Drechtsteden.
5.6.
De accountant beoordeelt of de regels ten aanzien van de inkoop en de
rechtmatigheid worden nageleefd.
Artikel 7. Aanbestedingsbeleid
1. Op basis van een realistische kostenraming, verlengings- en
uitbreidingsmogelijkheden in aanmerking nemend, bepaalt het Parkschap de waarde
van een aan te besteden opdracht.
2. Als een opdracht zich over meerdere jaren uitstrekt dan worden de rekenregels van
het Besluit aanbesteding overheidsopdrachtende vigerende aanbestedingswetgeving
gehanteerd.
3. De opdracht wordt niet gesplitst met de bedoeling onder een drempelbedrag te
blijven.

Met opmaak: Inspringing: Links: 0,6 cm, Geen
opsommingstekens of nummering

4. De waarde van de opdracht is in belangrijke mate bepalend voor de vorm van
aanbesteding die gevolgd dient te worden. Het offertetrajectDe keuze voor de manier
van aanbesteden wordt gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 en de Gids
Proportionaliteittrapsgewijs vormgegeven,; tenzij andere wet- en regelgeving
aanscherping vereist (bijvoorbeeld EU-subsidies). , geldt:
a. Bij opdrachten tot € 10.000,- worden offertes achterwege gelaten;
b. Tussen de € 10.000,- en € 35.000,- worden minimaal 2 offertes opgevraagd;
c. Boven de € 35.000,- worden minimaal 3 offertes opgevraagd, zie hiervoor artikel 8.
4.
5. Wanneer aanbesteden volgens het beleid niet meer doelmatig is dan kan daar
gemotiveerd van worden afgeweken.
Artikel 8. Aanbestedingsvormen
De waarde van de opdracht is bepalend voor de vorm van aanbesteding die gevolgd dient
te worden. Onderstaande bedragen zijn exclusief BTW.
1. Tot € 35.000,- gelden de bepalingen in artikel 7, 4 e lid, a en b.
2. Boven € 35.000,- en onder de € 100.000,- wordt er meervoudig onderhands
aanbesteed.
3. Boven € 100.000, en onder de € 193.000,- voor leveringen en diensten en onder de
€ 4.845.000,- voor werken wordt Openbaar aanbesteed.
4. Boven de € 193.000,- voor leveringen en diensten en boven de € 4.845.000,- voor
werken wordt Europees aanbesteed.
5. De bedragen uit lid 4 en in samenhang met lid 3 zijn voor 2011 geldig en kunnen per
1-1-2012 wijzigen, zie http://www.europeseaanbestedingen.eu
Artikel 89. Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1
Januari 2011.
1.2. Het Inkoop- een aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
zoals vastgesteld bij besluit van 20 mei 2011 wordt ingetrokken met ingang van de
datum waarop dit besluit in werking treedt.
Artikel 910. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap
Nationaal Park de Biesbosch op 20 mei 2011… 201730 november 2018.
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