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Verslag  
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 23 september 2019 
 
Aanwezig: B.C.M. Stam (voorzitter) en H. v.d. Linden (Gemeente Dordrecht), mw. I.C.L.W. Koenraats 

(Secretaris/directeur a.i. Parkschap), R. van Vugt en J.M. van Oosten (Gemeente Altena), 
A.A.M. van Oosterhout/mw. L. Schuitmaker (Gemeente Drimmelen),  mw. R.M.A. Spriensma 
(controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)  

 
Verhinderd:  dhr. J.G.M. Vissers (Gemeente Drimmelen) 
 
 

1. Opening en mededelingen 

Dhr. Stam heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. 
Vissers. Hij heeft een volmacht afgegeven. 
 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 1 juli 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Besluit tot deelname in werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke Regelingen 
vanwege wnra 

Mw. Schuitmaker vraagt de brief in te korten.  
Dhr. V.d. Linden vraagt wat je weg zou willen halen, zonder afbreuk te doen aan de technische 

ingewikkeldheid.  
Mw. Spriensma wijst erop dat de brief ook in het DB van 1 juli geagendeerd is geweest, en het 
bestuur nu moet besluiten om vóór 1-1-2020 te kunnen handelen. Als er zienswijzen komen, 
komt het onderwerp de volgende keer terug op de agenda. Is dat niet het geval, dan geldt het 

besluit van vandaag als definitief besluit. Zij snapt de wens, maar het proces vraagt nu om 
vaststelling. N.B. na afloop van de vergadering wees mevr. Schuitmaker op een onduidelijke zin, 
die bij navraag betrekking bleek te hebben op een andere GR. Deze zin is verwijderd in de brief 
die is verzonden.  
Het Algemeen Bestuur besluit unaniem:  

a. het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch neemt deel in c.q. wordt lid van 

de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-
gemeenten). 

b. Het onder a. genoemde besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de 

aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch deelnemende 
gemeenteraden geen wensen of bedenkingen ten aanzien van dit besluit ter kennis van het 
Algemeen Bestuur brengen.  

c. In het geval dat een aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch deelnemende gemeenteraad wel wensen of bedenkingen ten aanzien van het 
onder 1 genoemde besluit ter kennis van het Algemeen Bestuur brengt, geldt het onder 1 
genoemde besluit als een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 31a van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

d. De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens het openbaar lichaam 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ligt bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur 
kan die afvaardiging opdragen aan de secretaris en diens plaatsvervanger. De afgevaardigde 
namens het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is gemachtigd om 
stemrecht uit te oefenen bij te nemen besluiten door de ledenvergadering. 

e. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de 

gemeenschappelijke regeling. 
 

4. Vaststellen Marap 2019 

a. Marap Parkschap 2019 
Het Algemeen Bestuur besluit unaniem: 
 op grond van artikel 7, 5e lid af te wijken van het 'oude' inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2011 en m.i.v. 1 december 2018 het op 30 november 2018 vastgestelde inkoop- en 
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aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te verklaren op opdrachten die vanaf 1 
december zijn aangegaan, 

 de begroting budgetneutraal (U/I) op te hogen met in totaal € 225.560 op basis van 
eerder genomen besluiten: 

 een extra deelnemersbijdrage ad. € 13.000 voor 2019 om de exploitatie van elektrische 

laadpalen en de zonnepont voor 2019 te continueren, en  
 m.b.t. de afronding van het prijzengeld NLDelta en afhankelijk van de definitieve afronding 

van de projecten en ná accountantscontrole het resterende prijzengeld ad. € 212.560 
over te maken aan de begunstigden dan wel terug te betalen aan de subsidieverstrekker.  

 deze marap vast te stellen. 
 

b. Marap Hollandse Biesbosch 2019 

Het Algemeen Bestuur besluit unaniem: 
 op grond van artikel 7, 5e lid af te wijken van het 'oude' inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2011 en m.i.v. 1 december 2018 het op 30 november 2018 vastgestelde inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te verklaren op opdrachten die vanaf 1 

december 2018 zijn aangegaan, 
 in afwijking van het aanbestedingsbeleid de huidige werkwijze voor de inhuur van 

personeel via het TempoTeam te continueren tot en met 2020 en voor 2021 aan te sluiten 
bij de EU-aanbesteding voor de Drechtsteden (door het SCD),  

 deze marap vast te stellen. 
 

5. Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2019 
Het Algemeen Bestuur stelt unaniem het controleprotocol accountantscontrole 2019 vast.  
 

6. Rondvraag 

Geen.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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Vergadernotitie voor: 
het Algemeen Bestuur Bestuur d.d. 27 november 2019 

 
Onderwerp: Taken en toekomst samenwerking De Biesbosch 
 

Vanuit de wens helderheid te verkrijgen over en daarmee een gezamenlijke koers uit te 

zetten voor de toekomst en taken van het Parkschap, zijn er de afgelopen periode (april 

tot en met september 2019) verschillende gesprekken met u gevoerd. Het laatste 

gesprek was op 30 september 2019 jl.. Toen is gesproken over de voorstellen voor een 

nieuwe samenwerking voor de Biesbosch. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek en 

eerdere gesprekken is er een voorstel geformuleerd voor de nieuwe samenwerking voor 

de Biesbosch. Dit voorstel gaat uit van een Biesboschnetwerk waarin sprake is van 

inhoudelijke samenwerking en bestuurlijke samenwerking. Voor de bestuurlijke 

samenwerking is het voorstel deze anders vorm te geven namelijk via een 

samenwerkingsovereenkomst. Dat betekent dat, als dit voorstel wordt overgenomen, de 

gemeenschappelijke regeling en daarmee het Parkschap op termijn ophoudt te bestaan.  

 

Deze notitie, te weten de notitie Toekomst samenwerking de Biesbosch inclusief bijlagen, 

te bespreken en vast te stellen.  

 

Besluit:  

1. In te stemmen met het voorliggende voorstel voor een nieuwe samenwerking voor de 

Biesbosch; 

2. In te stemmen met het advies deze samenwerking vorm te geven via een 

samenwerkingsovereenkomst; 

3. In te stemmen met het voorstel om een verdeelsleutel voor de gezamenlijke kosten 

te hanteren die uitgaat van een gelijk deel per deelnemende partner; 

4. De intentie te hebben de gemeenschappelijke regeling (GR Parkschap) op te heffen; 

5. De directeur a.i. van het Parkschap opdracht te geven voor het opstellen van een 

liquidatieplan; 

6. De directeur a.i. van het Parkschap opdracht te geven voor het doen van een voorstel 

voor het aantrekken van een procesregisseur 'realiseren gebiedsvisie Biesbosch' met 

daarbij een voorstel voor de verdeling van de kosten; 

7. het voorstel voor de nieuwe samenwerking Biesbosch en de voorgenomen liquidatie 

van de GR voor zienswijze voor te leggen aan de Colleges en raden van de 

gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht. 

 

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

Biesbosch d.d. 27 november 2019  

 

de secretaris a.i. de voorzitter 

 

 

 

Mevr. I.C.L.W. (Ingrid) Koenraats Dhr. B.C.M. (Marco) Stam 

Agendapunt 

3.  
datum 
11 november 2019 

opsteller 
I.C.L.W. Koenraats 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
iclw.koenraats@dordrecht.nl 
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Notitie taken en toekomst samenwerking De Biesbosch 
Notitie ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming op 27 november 2019 
 
 

Aanleiding 

Het bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch vindt het noodzakelijk zich te oriënteren 

op de toekomst van de samenwerking in de Biesbosch. Dit is ingegeven door zowel de financiële als 

organisatorische inzichten en ontwikkelingen. Het betreft het gedeeltelijk wegvallen van de 

financiering door teruggetreden partners en de hierdoor verminderde financiële positie van het 

Parkschap, de ontwikkelingen rondom NLDelta en de wens om het bestuurlijke model zo in te richten 

dat sprake is van vermindering van de 'bestuurlijke drukte' en een gelijkwaardige rol voor 

Staatsbosbeheer. De huidige samenwerkingsvorm sluit niet meer aan op de wensen voor 

samenwerking met de partners in het gebied. Gelijktijdig is er wel sprake van een sterke gezamenlijk 

gevoelde verantwoordelijkheid voor het gebied, vooral op het terrein van recreatieontwikkeling, 

bezoekersmanagement, belangenbehartiging en regelgeving. Er is een duidelijke bestuurlijke wil en 

wens om samen te werken.  

Er is behoefte aan een samenwerking die flexibel is, ruimte laat voor participatie, uitgaat van 

gelijkwaardigheid, zorgt voor een duidelijke koppeling tussen geld en opbrengst, die mogelijk maakt 

dat je lokaal doet wat kan en samen als je het alleen niet kunt of samen meerwaarde heeft. Daarbij 

hoort een eenvoudige organisatievorm met weinig bureaucratie en een inzichtelijke begroting. 

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn belangrijke succesfactoren voor de 

samenwerking. 

 

Waar kiezen we voor?  

We kiezen voor een andere manier van samenwerken waarbij het doel en het resultaat van de 

samenwerking een ander focus heeft dan nu. Uitgangspunt is een Biesboschnetwerk met daarbinnen 



2 
 

een onderscheid in bestuurlijke samenwerking en inhoudelijke samenwerking. Zie de schematische 

weergave in de figuur hieronder. 

Een bestuurlijke samenwerking (die vooralsnog bestaat uit: de gemeenten Altena, Drimmelen 

Dordrecht en Staatsbosbeheer) gaat zich richten op: 

1. natuurbeleving, de ontwikkeling van recreatie en toerisme, marketing en communicatie en 
bezoekersmanagement; 

2. belangenbehartiging en omgevingsmanagement; 
3. coördinatie van de regulering die bijdraagt aan de balans tussen natuurbehoud en 

natuurbeleving. 
 

De bestuurlijke samenwerking heeft als doel het mogelijk maken van activiteiten (structureel of 

tijdelijk) die bijdragen aan een herkenbare en optimaal beleefbare Biesbosch voor de bezoeker, een 

sterk merk en het behoud van de kwaliteit van de natuur en landschappelijk karakter van de 

Biesbosch (= gebiedsidentiteit). 

De uitvoering verloopt via de inhoudelijke samenwerking. Dit is een netwerk van partijen die een 

gezamenlijk inhoudelijk resultaat willen bereiken bijvoorbeeld op gebied van educatie, beheer en 

onderhoud, de viering van het Biesboschjaar 2021 en/of bezoekersmanagement. Dit netwerk is 

dynamisch en verandert mee met ontwikkelingen in het gebied (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe 

partners of nieuwe thema’s). Ook de relatie met de bestuurlijke samenwerking is wisselend en wordt 

getypeerd vanuit rollen en eventueel vormgegeven via overeenkomsten.  

De rollen voor de bestuurlijke samenwerking zijn naast lobbyen en vertegenwoordigen:  

 

 

Wat verandert er?  

Status| Omdat tegelijkertijd de Biesbosch opgaat in NLDelta en ook de status van nationaal park 

(waarschijnlijk) overgaat naar NLDelta, is het van belang de Biesbosch te profileren als icoon binnen 

nationaal park NLDelta in voorbereiding. Dit betekent een ontwikkeling van een nationaal park naar 

een icoon binnen (nationaal park) NLDelta. 

Gebiedsafbakening| Gelijktijdig biedt dit kansen om te komen tot een duidelijke focus in de 

gebiedsafbakening. Het natuurgebied de Biesbosch wordt gevormd door de natuurgebieden die 

horen bij het huidige Nationaal Park, het dagrecreatiegebied de Hollandse Biesbosch, de Nieuwe 

Dordtse Biesbosch en de Noordwaard.  
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Sturingsfilosofie| Het doel van de samenwerking verandert van het uitvoeren van taken als nationaal 

park naar het mogelijk maken van activiteiten. Ofwel van bepalen en uitvoeren naar regisseren, 

faciliteren en mogelijk maken.  

En van een koppeling tussen beleid en uitvoering naar een scheiding tussen beleid en uitvoering. In 

de samenwerking staat netwerksturing centraal. De overheden werken vanuit de bestuurlijke 

samenwerking samen met de gebiedspartners/stakeholders en de Biesbosch Alliantie in de 

inhoudelijke samenwerking. Hierbij acteert de overheid vanuit de verschillende hierboven genoemde 

rollen. "Sturing" vanuit de bestuurlijke samenwerking kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen 

van geld, capaciteit (geleverd vanuit ieders eigen organisatie), beslissingsbevoegdheid, expertise. 

 

Taken| Natuurbehoud en -ontwikkeling is niet langer speerpunt voor de bestuurlijke samenwerking. 

De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij de grondeigenaren in het gebied (en dus 

grotendeels bij Staatsbosbeheer). Het wettelijk kader voor natuurbehoud en -ontwikkeling vanuit 

(onder meer) Natura 2000 is hiervoor leidend.  

Taken vanuit het huidige Parkschap gaan of over naar NLDelta of terug naar Staatsbosbeheer en de 

individuele gemeenten (denk aan het beheer en onderhoud Hollandse Biesbosch). Naar behoefte 

zoeken partijen afstemming met elkaar. Uitgangspunt is: lokaal wat kan, samen als het alleen niet 

kan en/of omdat samen meerwaarde heeft.  

In de tabellen in bijlage 1 en 2 is per thema en taak het onderscheid aangegeven tussen de huidige 

situatie (Is) en de toekomstige situatie (Wordt).  

Zeggenschap en juridische vormgeving| Om recht te doen aan de uitgangspunten en wensen voor 

de nieuwe samenwerking zijn twee vormen van samenwerking het best passend: samenwerking op 

basis van een samenwerkingsbijeenkomst of samenwerking organiseren via een stichting. Beide 

vormen zijn hieronder kort toegelicht:  
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In bijlage 3 zijn aanvullend de verschillen tussen een samenwerkingsovereenkomst en een stichting 

verder uitgewerkt.  

Voor de juridische vormgeving van het Biesbosch netwerk zijn verschillende varianten denkbaar: 

1. Bestuurlijke samenwerking vormgeven via een samenwerkingsovereenkomst en aparte 

afspraken maken met de inhoudelijke samenwerkingsnetwerken (voorbeeld Grevelingen, 

Waterpoort, NL-Delta). Voor het realiseren van de gezamenlijk ambities wordt gewerkt met 

een uitvoeringsprogramma. 

2. Bestuurlijke samenwerking en aantal inhoudelijke samenwerkingsnetwerken 

(bezoekersmanagement, marketing/communicatie) vormgeven via een stichting (variant 1, 

met bestuurders of variant 2 zonder bestuurders) en met de andere inhoudelijke 

samenwerkingsnetwerken afspraken maken eventueel geregeld via een 

samenwerkingsovereenkomst. 

3. Bestuurlijke samenwerking regelen via een samenwerkingsovereenkomst en een aparte 

stichting (variant 2, zonder bestuurders)  voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 

via de thema's: 1.marketing/communicatie/bezoekersmanagement, 2. Recreatieontwikkeling 

en 3. Coördinatie van de regulering. De bestuurlijke samenwerking kan vanwege 

aanbestedingsregels geen directe opdrachten verstrekken aan de stichting.  

Het advies is te kiezen voor de eerste variant. Deze sluit het beste aan bij de bedoeling van de nieuwe 

samenwerking: flexibel, weinig bestuurlijke drukte, directe relatie doelen en resultaat, regie bij de 

samenwerkende partners, makkelijk toegankelijk voor andere partijen om aan te sluiten (zowel op 

inhoud als bestuurlijk). Mocht in de toekomst blijken dat bijvoorbeeld een combinatie met een 

stichting wenselijk is, dan kan dat altijd nog gerealiseerd worden. Het advies is dan ook om na 

bijvoorbeeld twee jaar (of zoveel eerder als nodig) de nieuwe samenwerking te evalueren. 

 

Wat betekent dit financieel?  

De bestuurlijke samenwerking is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar taken 

en ambities. Hierbij wordt vooral gedacht aan ambtelijke inzet en aanvullend een werkbudget 

gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma. Binnen het totaal budget zijn middelen beschikbaar voor 

de inzet van personeel (gebiedsregisseur, eventueel een onafhankelijk voorzitter). Eventueel kunnen 

ook middelen beschikbaar gesteld worden voor het mogelijk maken van activiteiten. Hierbij kan 

gedacht worden aan marketing en communicatie, maar ook aan cofinanciering voor 

subsidieaanvragen.  

Bij de nieuwe bestuurlijke samenwerking hoort een passende verdeelsleutel voor het totale budget. 

Hiervoor zijn meerdere uitgangspunten plausibel.  
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Vanwege de gelijkwaardigheid kan gekozen worden voor een gelijk deel per partner (in het huidige 

voorstel 25% per partner),  ook is een verdeelsleutel in relatie tot de gebiedsafbakening een 

mogelijkheid.  

Dit laatste kan op basis van grondgebied (Altena, Dordrecht en Drimmelen), al dan niet 

gecombineerd met en/of gecorrigeerd voor oppervlakte in eigendom van de andere partners 

(Staatsbosbeheer, en in de toekomst Rijkswaterstaat, Evides en provincie Zuid-Holland). Een optie is 

ook de huidige verdeelsleutel te hanteren. Dit betekent voor de gemeenten een bijdrage naar rato 

van het aantal inwoners en voor Staatbosbeheer een af te spreken vast bedrag. 

Het advies is te kiezen voor de verdeelsleutel die uitgaat van een gelijk deel per partner. De 

bestuurlijke samenwerking bestaat vooralsnog uit vier partijen (gemeenten Altena, Drimmelen, 

Dordrecht en Staatsbosbeheer). Het lijkt reëel een bedrag van 40.000 euro per partner, per jaar als 

vertrekpunt te nemen. Dat betekent een uitgangspunt van 160.000 euro per jaar als budget voor de 

bestuurlijke samenwerking dat ten goede komt aan een uitvoeringsprogramma dat gericht is op het 

behalen van de nog af te spreken doelen en resultaten, een vrij besteedbaar werkbudget en de inzet 

van een gebiedsregisseur en eventueel een onafhankelijk voorzitter. Afhankelijk van de omvang en 

zwaarte van de functie van gebiedsregisseur legt deze meer of minder beslag op het budget, 

indicatief moet gedacht worden aan 80.000 tot 100.000 euro (fsk 11 of 12) op jaarbasis. 

Een inhoudelijke samenwerking die geen onderdeel vormt van het uitvoeringsprogramma  is 

verantwoordelijk voor het regelen van financiering en capaciteit voor de eigen activiteiten. Deze 

activiteiten kunnen (financieel) worden ondersteund vanuit de bestuurlijke samenwerking. Het gaat 

dan om het mogelijk maken van activiteiten die passen binnen de zonering en de gebiedsvisie. Zie 

bijlage 5 voor een nadere toelichting. 

Naast bovenstaande richting voor de financiën van de nieuwe samenwerking, zal de liquidatie  

(frictie)kosten met zich meebrengen. In de komende maanden krijgt het liquidatieplan vorm en vindt 

de besluitvorming conform artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling plaats. Het definitieve 

besluit tot opheffing regelt de financiële en andere gevolgen van opheffing voor de deelnemers en 

het personeel.  

De aanloop naar een nieuwe organisatie zal eveneens kosten met zich meebrengen. Het gaat om de 

kosten voor het opstellen van een gebiedsvisie en de aanstelling van een gebiedsregisseur voor de 2e 

helft van 2020. 

 

Hoe komen we tot de nieuwe samenwerkingsvorm?  

De transitie naar een nieuwe samenwerkingsvorm kent vier sporen: 

1. Gebiedsvisie| In een gebiedsvisie worden de ambities en strategische onderwerpen gericht op 

natuurbeleving, de ontwikkeling van recreatie en toerisme, marketing en communicatie en 

bezoekersmanagement voor de Biesbosch (gebied tussen de vier snelwegen) vastgelegd. De 

gebiedsvisie gaat de basis vormen voor de toekomst van het gebied. Deze gebiedsvisie vormt 

input voor de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst en krijgt een vertaling in het 

uitvoeringsprogramma voor de aan de bestuurlijke samenwerking gekoppelde inhoudelijke 

thema's. Het Parkschap gaat in 2020 samen met Staatsbosbeheer en de stakeholders de 

gebiedsvisie opstellen.  
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2. Opheffen van de GR| Het huidige openbaar lichaam moet worden ontbonden. Hiervoor wordt 

een liquidatieplan opgesteld waarin het kader en de bedrijfseconomische, juridische, personele 

en organisatorische consequenties zijn weergegeven. Op basis van dit liquidatieplan beslissen de 

colleges en gemeenteraden van de deelnemende partijen over het opheffen van de GR. 

Besluitvorming over het opheffen van de GR in de colleges en gemeenteraden is voorzien voor 

mei / juni 2020.  Zie voor een meer gedetailleerde planning van het besluitvormingsproces 

bijlage 4.  

3. Opbouwen van het Biesbosch netwerk en in het bijzonder de bestuurlijke samenwerking|  

De ambities en afspraken voor de bestuurlijke samenwerking worden vastgelegd, de 

financieringsvormen en begroting worden uitgewerkt en gerealiseerd, er worden gesprekken 

gevoerd met de beoogde partners in de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking. Hierbij 

wordt voortdurend de verbinding gezocht met de (toekomstige) governance van NLDelta.  

 

4. (Tijdelijk) voortzetten van het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch| 

Totdat de GR is opgeheven en ontbonden, blijft het openbaar lichaam bestaan en blijft het de 

hierbij behorende taken uitvoeren. Dit betekent ook dat voor 2020 een P&C cyclus wordt 

doorlopen.  

 

Voor de gehele transitie geldt: 'geen oude schoenen weggooien, voordat er nieuwe zijn.' 

 

 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Is-Wordt: algemeen 

Bijlage 2: Is-Wordt: specifiek taken 

Bijlage 3: verschillen SOK en Stichting 

Bijlage 4: proces opheffen GR en toelichting liquidatieplan 

Bijlage 5: investeringsstrategie en financieringsvormen 

 

Te raadplegen:  bespreeknotitie 30 september BC  

                             (toelichtend op dit stuk, achtergrondinformatie, verdieping) 
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Bijlage 1 

Overzicht is-wordt algemeen 

Hieronder staat een overzicht van de verschillen tussen de huidige situatie (is) en gewenste situatie (wordt). 

Thema Is Wordt 

Status Nationaal 

Park 

Biesbosch heeft zelfstandig de 

status van nationaal park 

Biesbosch wordt als icoon onderdeel van 

Nationaal Park NLDelta in voorbereiding. 

 

Gebiedsafbakening Gebiedsafbakening is ingewikkeld. 

Er zijn diverse kaarten nodig om toe 

te lichten. Bijvoorbeeld is de 

begrenzing van het nationaal park 

niet gelijk aan het rechtsgebied 

Parkschap 

Meer focus: voor de regelgeving gaat het om 

de gebieden die horen bij de Biesbosch: 

huidige NP, Hollandse Biesbosch, Nieuwe 

Dordtse Biesbosch en wellicht op termijn de 

Noordwaard 

Voor natuurbeleving en belangenbehartiging 

gaat over een ruimer gebied: globaal het 

gebied tussen de 4 snelwegen. 

Begrenzing huidige nationaal park vervalt 

met oprichting Nationaal Park NLDelta. De 

begrenzing van het rechtsgebied van het 

Parkschap vervalt bij het opheffen van de 

GR. 

Doelen Doelen uit de GR: 
 
1.Beschermen en ontwikkelen van 
natuurwaarden. 
2. bewaren en ontwikkelen van 
landschappelijk karakter. 
3. zorg voor en ontwikkelen van 
recreatie in het rechtsgebied 
 
 

Doelen bestuurlijke samenwerking: 
 
1. natuurbeleving, de ontwikkeling van 

recreatie en toerisme, marketing en 
communicatie en 
bezoekersmanagement; 

2. belangenbehartiging en 
omgevingsmanagement; 

3. regulering die bijdraagt aan de balans 
tussen natuurbehoud en natuurbeleving. 

 

Sturingsfilosofie 
 
 
 

Vanuit overheid/bestuur naar 
gebiedspartners/stakeholders. 
 
 
Prestatie en rechtmatigheid centraal  
 
Sprake van een koppeling tussen 
beleid en uitvoering 

 

Overheid/bestuurlijke samenwerking werkt 
samen met gebiedspartners/stakeholders. 
 
Netwerksturing centraal (samenwerken en 
responsief) 
 
Sprake van scheiding tussen beleid en 
uitvoering 
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Thema Is Wordt 

Taken*  De taken van het parkschap zijn: 

-Beheer & Onderhoud 
-Regelgeving 
-Toezicht & Handhaving 
-Educatie, Informatie &   
Onderzoek 
-Recreatie 
-Marketing, Communicatie & 
Bezoekersmanagement 
-Bestuursondersteuning & 

Beleidsontwikkeling 

Een deel van de taken van het 

parkschap is gekoppeld aan de 

status van een Nationaal Park.  

Het beheer en onderhoud en 

toezicht en handhaving heeft 

alleen betrekking op het 

dagrecreatieterrein de Hollandse 

Biesbosch.  

 
 
 
 
 
 

Kerntaken bestuurlijke 

samenwerking:  

1. Coördinatie regulering 
2. Natuurbeleving (concreet: 
recreatie,- en toerisme ontwikkeling, 
bezoekersmanagement, marketing & 
communicatie) 
3. Belangenbehartiging/ 
lobby/agenda-setting 
 

Uitgangspunt: lokaal wat kan, samen 

als het alleen niet kan en/of omdat 

samen meerwaarde heeft. 

Taken gaan terug naar de gemeenten 

en Staatsbosbeheer en worden door 

die partijen uitgevoerd. Naar 

behoefte zoeken partijen afstemming 

met elkaar. 

De uitvoeringsorganisatie van het 

Parkschap wordt afgebouwd. De 

verwachting is dat er meer inzet 

nodig is vanuit de gemeenten en SBB. 

Taken die horen bij de status van NP 

gaan naar verwachting over naar 

NLDelta. Taken voor recreatiegebied 

Hollandse Biesbosch gaan naar 

verwachting over naar gemeente 

Dordrecht. 

 

Juridische vorm** - Openbaar Lichaam (GR), 
alleen overheden mogelijk. 

- Bestuur GR: gemeenten 
Altena, Drimmelen, 
Dordrecht. Parkschap is 
uitvoeringsorganisatie. 

- Samenwerking met SBB 
geregeld via overeenkomst 
en Verordening op de 
bestuurscommissie. 

- Rechtsvorm 

Samenwerking die deelname van 
publieke en private partijen mogelijk 
maakt. 
 
Advies: samenwerkingsovereenkomst 
(geen rechtsvorm) met mogelijkheid 
op termijn op onderdelen oprichten 
stichting (rechtsvorm) of sluiten 
overeenkomsten met derden. 
 
 

Organisatie Parkschap is grondeigenaar, bezit 
van vastgoed en onroerend goed, 
personeel in dienst 

Bestuurlijke samenwerking is geen 
grondeigenaar, heeft geen 
eigendommen, geen eigen personeel.  
Er is geen sprake van een 
uitvoeringsorganisatie, wel is  
tenminste een Biesboschregisseur 
nodig (oliemannetje). 
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Thema Is Wordt 

Financiën P&C cyclus, meerjarenbegroting, 
inkomsten via subsidies en 
deelnemersbijdragen, tekorten 
verplicht aanvullen door 
deelnemende partijen, 
accountantscontrole/jaarrekening 

Via overeenkomst vastleggen 
financiële bijdragen en waaraan dat 
wordt besteed 
(uitvoeringsprogramma).  
 
Financiële verantwoording hangt af 
van juridische vorm (zie bijlage).   

Betrokkenheid 
gebiedspartners/ 
stakeholders 

Gebruikersraad Biesbosch alliantie 

 

*Taken: in bijlage 1 staat een specificatie van de huidige taken (is) en wie deze gaat overnemen (wordt) 

**Juridische vorm: zie bijlage 3 voor een meer gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen een stichting en 

een samenwerkingsovereenkomst 
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Bijlage 2  

Specifieke taken Parkschap:  Is-Wordt lijst 

 
Taak Is Wordt 

1. Beheer & Onderhoud: 
 
 
 
 

Taak van SBB en Parkschap.  
 

Taak van de grondeigenaren  
(SBB, naar verwachting gemeente Dordrecht, Evides, 
Rijkswaterstaat). 

2. Regelgeving: 
 

Er is een Biesbosch verordening en er 
zijn aanwijzingsbesluiten. Deze zijn 
opgesteld en vastgesteld door het 
Parkschap.  

Biesbosch verordening vervalt, inclusief de 
aanwijzingsbesluiten. 
 
Regelgeving (verordening, aanwijzingsbesluiten) wordt 
opgesteld en vastgesteld door bevoegd gezag 
(gemeenten).  
 
Taak van de bestuurlijke samenwerking (gemeenten 
Altena, Drimmelen, Dordrecht en SBB) om proces te 
regisseren en coördineren (via de Biesboschregisseur) 
dat leidt tot gezamenlijke regelgeving, gedragen door 
partijen en vastgesteld door de raden. 
 

3. Toezicht & Handhaving: 
 

SBB en Parkschap, ieder op eigen 
grondgebied, coördinatie via 
gezamenlijk betaalde coördinator die 
is aangesteld bij SBB.  
 
Het verstrekken van vergunningen 
en het innen van leges evenals het  
verwerken en administreren gebeurt 
door Parkschap.  
 

De gemeenten (Dordrecht, Drimmelen, Altena) en SBB 
elk voor het eigen grondgebied. Coördinatie via 
gezamenlijk betaalde coördinator die is aangesteld bij 
SBB blijft gehandhaafd.  
 
Idem voor het verstrekken van vergunningen en het 
innen van leges incl. bijbehorende administratie. 
 

4. Educatie, Informatie en  
Onderzoek: 
 

Deze taak is gekoppeld aan het zijn 
van een Nationaal Park.  
Het Parkschap verzorgt momenteel 
zowel de coördinatie als de 
uitvoering van de taken die 
gekoppeld zijn aan educatie, 
informatie en onderzoek.  
 
Daar waar het gaat om de 
bezoekerscentra (Dordrecht, 
Drimmelen, Altena) is resp. 
verantwoordelijk: Parkschap, SBB en 
Stichting Museum Eiland. 
 
Het beleid omtrent gidsen, de inzet 
van gidsen en de opleiding van 
gidsen is een taak van SBB, 
Parkschap en IVN. 

Beoogd is dat deze taak over gaat naar NLDelta.  
 
Als het gaat om educatie kan het zinvol zijn een 
vertaalslag te maken van educatie NLDelta naar 
specifiek de Biesbosch. Betrokken partijen zijn (onder 
meer) SBB, IVN en de bezoekerscentra (gemeente 
Drimmelen, Dordrecht en stichting Biesbosch Museum 
eiland). 
 
Het taakgebied rondom de gidsen blijft een 
verantwoordelijkheid van SBB. Voor de gidsen van 
dagrecreatieterrein de Hollandse Biesbosch tevens de 
gemeente Dordrecht.   
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Taak Is Wordt (algemeen) 

5. Recreatie: 
 

Deze taak ligt bij het Parkschap en is 
gericht op  het faciliteren en 
regisseren van het ontwikkelen van 
recreatie gericht op natuurbeleving. 
Het betreft momenteel het aanbod 
en de ontwikkeling van een passend 
voorzieningenniveau.  
 
Ook valt hieronder de regie en 
uitvoering van het gastherenbeleid 
(samen met IVN). Alle gastheren 
hebben individuele overeenkomsten 
met het Parkschap.  
 
 
 
 

Recreatie ontwikkeling is een van de speerpunten van 
de nieuwe bestuurlijke samenwerking (gemeente 
Altena, Drimmelen, Dordrecht en SBB).  
 
Recreatieontwikkeling gaat zich niet alleen richten op 
natuurbeleving in de Biesbosch maar ook op het 
versterken van de vrijetijdseconomie in de randen van 
het natuurgebied en de omliggende gemeenten. 
Zonering is hierbij een belangrijk kader. 
 
De taak van de bestuurlijke samenwerking is om een 
proces te regisseren (via de Biesbosch-regisseur) dat 
leidt tot het behalen van de afgesproken resultaten op 
het terrein van recreatieontwikkeling. 
 
De uitvoerende activiteiten worden uitgevoerd door 
de inhoudelijke samenwerking. Deelnemers zijn in elk 
geval vertegenwoordiging vanuit gemeenten Altena, 
Drimmelen, Dordrecht en SBB en de 
Biesboschregisseur. 
 
Een voorbeeld hiervan is het gastherennetwerk 
(waarvan de individuele overeenkomsten vervallen). 
Hiervoor moet een alternatief georganiseerd worden.   
 

6. Marketing, 
Communicatie en 
Bezoekersmanagement 
 

Deze taak ligt bij het Parkschap. Voor 
de marketing & communicatie geldt 
dat samengewerkt wordt met 
externe partijen zoals het 
Streeknetwerk en de VVV’s.  
 
Doel is het positioneren van het 
merk Nationaal Park De Biesbosch. 
Dit gebeurt door sturing via een 
strategisch marketingplan, aangaan 
van allianties en actief netwerken.  
 
 
Op uitvoerend niveau is er een 
website die wordt onderhouden, 
wordt foldermateriaal ontwikkeld en 
wordt gebruik gemaakt van social 
media, free publicitiy, advertenties 
en perscontacten. 
 
Het doel van bezoekersmanagement 
is het informeren, regulieren, sturen 
en aantrekken van bezoekers. Een 
zoneringskaart is hiervoor de basis 
evenals marktonderzoek. Ook deze 
taak wordt uitgevoerd door het 
Parkschap. 
 
Er is één loket voor klachten en 
meldingen. 
 

Deze taak is een belangrijk speerpunt van de nieuwe 
bestuurlijke samenwerking (gemeenten Altena, 
Drimmelen, Dordrecht en SBB). 
 
 
 
De taak van de bestuurlijke samenwerking is om een 
proces te regisseren (via de Biesbosch-regisseur) dat 
leidt tot het behalen van de afgesproken resultaten op 
het terrein van marketing, communicatie & 
bezoekersmanagement. Natuurlijk blijft samenwerken 
met andere partijen noodzakelijk. 
 
De uitvoerende activiteiten worden uitgevoerd door 
de inhoudelijke samenwerking. Deelnemers zijn in elk 
geval vertegenwoordiging vanuit gemeenten Altena, 
Drimmelen, Dordrecht en SBB en de 
Biesboschregisseur. 
 
 
Inhoudelijke verandering is dat het in de positionering 
niet meer gaat om het Nationaal Park maar om het 
natuurgebied De Biesbosch. Natuurgebied De 
Biesbosch is een icoon binnen NLDelta. 
 
 
 
 
Meldingen komen versnipperd bij de verschillende 
partners (gemeenten en Staatsbosbeheer) binnen.  
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Taak Is Wordt (algemeen) 

7. Bestuursondersteuning 
en beleidsontwikkeling 
 

Het Parkschap heeft ook taken die 
samenhangen met de ondersteuning 
van het bestuur en P&C cyclus. 
 
Ook de contactambtenaren van de 
drie gemeenten en een 
vertegenwoordiger van SBB 
investeren tijd (gemiddeld 1 dag per 
week).  
 
Daarnaast levert de gemeente 
Dordrecht op afroep ondersteuning 
(bv jurist). 
 

Bestuursondersteuning zal stuk minder zijn. Hoeveel 
minder hangt af van de uiteindelijke juridische vorm 
en de daadwerkelijk invulling van de ambitie van de 
gewenste samenwerking.  
 
De gewenste mate van beleidsontwikkeling hangt af 
van het ambitieniveau en de beschikbare capaciteit en 
middelen. 
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Bijlage 3 
Overzicht stichting – samenwerkingsovereenkomst 
 
 

Criterium/rechtsvorm Stichting Samenwerkingsovereenkomst 

Doel Verwezenlijkt een (ideëel) doel 
dat in de statuten is vastgelegd 

De deelnemers bepalen het doel 
in de ovk. 

Rechtspersoonlijkheid Is een rechtspersoon Is geen rechtspersoon 

 Moet door iemand worden 
opgericht 

Wordt door alle deelnemers 
gezamenlijk aangegaan 

 Kan personeel in dienst hebben Kan geen personeel in dienst 
hebben 

 Kan op eigen titel 
overeenkomsten aangaan 

Elke deelnemer gaat voor 
zichzelf overeenkomsten aan of 
de 
centrumgemeente/penvoerder 
gaat o.b.v. een machtiging 
overeenkomsten aan t.b.v. alle 
deelnemers  

 Heeft geen leden, dus geen 
ledenvergadering of andere 
verantwoording 

Heeft deelnemers die een 
overlegstructuur kennen 

 Heeft alleen een oprichter, 
geen directe band met 
gemeenten en andere 
organisaties 

Wordt aangegaan door alle 
deelnemers gezamenlijk 

Totstandkoming Notariële akte Ondertekening overeenkomst 
door deelnemers 

Betrokkenheid overheden en 
organisaties 

Stichting moet gezamenlijkheid 
actief organiseren. Geen 
organieke betrokkenheid van 
overheden en organisaties 

De overeenkomst bepaalt de 
inhoud en mate van 
betrokkenheid van de 
deelnemers, bijvoorbeeld door 
overlegvormen en 
besluitvormingsprocedures 

 Toetreding/lidmaatschap is 
niet mogelijk 

Toetreding als deelnemer is 
mogelijk door ondertekening 
van de overeenkomst 

Financieel Stichting heeft een eigen 
bankrekening en kan dus zelf 
inkomen genereren en 
uitgaven doen 

Geen gezamenlijke 
bankrekening. Er kan een 
penvoerder aangewezen worden 
die ook geld namens de 
deelnemers kan beheren en op 
basis van machtiging uitgaven 
kan doen. 

 Financiering kan alleen via 
testament, donaties (subsidies) 
en leningen 

Deelnemers maken in de 
overeenkomst afspraken over de 
financiering. 
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Criterium/rechtsvorm Stichting Samenwerkingsovereenkomst 

Governance/aansprakelijkheid Heeft een bestuur dat bestaat 
uit een of meerdere 
bestuurders (vz, secr., 
penningmeester) 

Kan een bestuurlijk - en een 
ambtelijk overleg instellen 

 Geen aandeelhouders of leden 
om verantwoording aan af te 
leggen. Eventueel kan een 
Raad van Toezicht worden 
ingesteld 

Deelnemers binden zichzelf aan 
de afspraken in de ovk en 
spreken elkaar aan in bestuurlijk 
- en ambtelijk overleg 

 Bestuurder kan door de rechter 
worden ontslagen 

n.v.t. 

 Deelname van wethouders in 
de Raad van Toezicht is 
ongewenst wegens dubbele 
petten-problematiek 

Bestuurlijk overleg is mogelijk en 
gewenst 

 Bestuurder niet aansprakelijk 
tenzij onbehoorlijk bestuur (en 
mits ingeschreven bij de KvK) 

Bestuurder is politiek 
verantwoordelijk en legt 
verantwoording af aan de eigen 
raad 

Betrokkenheid raad Geen. De gemeente kan slechts 
een subsidierelatie hebben met 
een stichting of opdrachten 
verstrekken op basis van een 
overeenkomst. Zo'n 
overeenkomst is echter 
aanbestedingsplichtig. Er is dus 
geen zekerheid dat een 
opdracht aan deze stichting 
kan worden verstrekt als er 
meerdere marktpartijen zijn. 

Via de lijn van de politieke  
verantwoording van de 
portefeuillehouder aan de raad 

Financiële verantwoording Alleen over de besteding van 
de subsidie of op basis van 
contractuele afspraken in het 
kader van een opdracht 

Deelnemers maken in de 
overeenkomst afspraken over de 
manier waarop onderling of 
door de 
centrumgemeente/penvoerder 
verantwoording wordt afgelegd. 

 



15 
 

Bijlage 4 

Proces opheffing GR en toelichting liquidatieplan 

 

Proces opheffing GR| Bij opheffing van een gemeenschappelijke regeling volgt een bestuurlijk-

juridisch traject voor ontbinding van de regeling en een financieel-operationeel traject voor 

liquidatie. De opheffing van de rechtspersoon (= de liquidatie) is een gevolg van een besluit tot 

opheffing van de gemeenschappelijke regeling. 
 

Bestuurlijk-juridisch traject voor opheffing 

Het bestuurlijk-juridische traject voor opheffing van de regeling is vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling zelf en komt samengevat veelal op het volgende neer: 

 De deelnemende partijen besluiten tot opheffing van de regeling 

 In geval van opheffing regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen van opheffing in 

een liquidatieplan. 

 Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemers gehoord 

hebbende, vastgesteld. 

 Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende partijen alle rechten en 

verplichtingen van het samenwerkingsverband over de deelnemende partijen te verdelen op 

een in het plan te bepalen wijze. 

 Het plan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. 

 De organen van het samenwerkingsverband blijven, zo nodig na het tijdstip van opheffing 

van de regeling, in functie voor zover dit tot vereffening van het vermogen noodzakelijk is 

totdat de liquidatie is voltooid. Bij de vereffening wordt het liquidatieplan betrokken. 

De formele beëindiging van de gemeenschappelijke regeling zal in de tijd samenvallen met de 

administratieve afwikkeling van de liquidatie van de rechtspersoon. 

 

Personele traject voor opheffing 

De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de 

opheffing heeft voor het personeel. De achtergrond van de bepaling in de regeling is om de gevolgen 

voor het personeel op te vangen als er sprake is van liquidatie zonder dat aan al het personeel de 

mogelijkheid wordt geboden van herplaatsing. Bijvoorbeeld als er geen nieuwe of bestaande 

organisatie is die de taken en het personeel overneemt. In dat geval zal het liquidatieplan ook een 

sociaal plan moeten bevatten om deze gevolgen op te vangen. 

Als er door de liquidatie sprake is of kan zijn van achterblijvende financiële verplichtingen ten aanzien 

van het personeel dan komt dit aan de orde in dit liquidatieplan (procesmatig) en uiteindelijk in de 

liquidatierekening (financieel). 

 

Financieel-operationeel traject voor opheffing 

Het liquidatieplan beschrijft alle onderwerpen die geregeld moeten worden om de rechtspersoon te 

ontmantelen en de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden bij de liquidatie. Het 

liquidatieplan bevat het volgende: 

 Balansafwikkeling 

 Financiële prognose liquidatie 

 Jaarrekening 

 Verrekening liquidatiesaldo 

 Administratieve liquidatie 

 Stappenplan en planning 
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De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kunnen op basis van de financiële prognose de 

financiële consequenties overzien van een opheffingsbesluit. Ook blijkt waar het nodig is om nadere 

afspraken te maken over de financiële afwikkeling bij liquidatie. De financiële prognose bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 Aanspraken personeel 

 Algemene reserve 

 Bestemmingsreserves 

 Afhandeling lopende verplichtingen en lopende rechten 

 Afhandeling van de balans 

 Liquidatiekosten 

 

Nadere uitwerking liquidatieplan| Een liquidatieplan is een leidraad om te komen tot de 

opheffing van een GR. Een definitief besluit tot opheffen van een GR kan alleen als dat voorzien is 

van een liquidatieplan. Een liquidatieplan kent de volgende elementen: 

 

1. Inleidend deel dat ingaat op de status en de kenmerken van het plan. In dit deel komen aan de 

orde:  

a. Reden voor opheffen; 

b. Waarover gaat het plan, status plan; 

c. Afbakening; 

d. Uitgangspunten; 

e. Proces opheffingsbesluitvorming; 

f. Kaderstelling; 

g. Doelstelling van het liquidatieplan 

 

2. Proces tot opheffing. Dit deel beschrijft de volgende onderwerpen: 

a. Fasering 

b. Vereffening van het vermogen waarbij aan bod komt: 

i. Waardebepaling van het bezit 

ii. Overname van de verplichtingen 

iii. Vereffening van het vermogen 

iv. Juridische invalshoek 

v. Personeel 

vi. Overige rechten en verplichtingen 

c. Bedrijfseconomische invalshoek waarbij aan bod komt: 

i. Waardebepaling van de activa 

ii. Liquidatiebalans 

iii. Activa 

iv. Passiva 

v. Niet uit balans blijkende verplichtingen 

vi. Recaputilatie van het liquidatiesaldo 

vii. De wijze van vereffening en opheffing 

 

3. Planning voor besluitvorming. Dit deel beschrijft de fasering tot besluitvorming. 

In de bijlagen van het liquidatieplan opnemen: voorbeelden voor besluitvorming. 
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Bijlage 5.  

Investeringsstrategie en financieringsvormen 
 

- projecten moeten recreatieve meerwaarde bieden en bijdragen 

aan de versterking van de identiteit en de structuur van de Biesbosch; 
- projecten moeten passen binnen de zoneringskaarten; 
- projecten moeten voorzien zijn van een procesvoorstel dat voorziet in afstemming met 

gebiedspartners (bestuurlijk, inhoudelijk  en maatschappelijk); 
- Projecten moeten passen binnen de marketing en communicatiestrategie; 
- Projecten moeten voorzien zijn van een investeringsraming en indien van toepassing een 

meerjarige beheerkostenraming. 
-  

Voor de besteding van het budget van de bestuurlijke samenwerking is het een optie onderscheidt te 
maken in: 

- GA financiering 
De bestuurlijke samenwerking financiert want: 
* eigen projectinitiatief; 
*  beperkte reikwijdte en doelbereik; 
* beperkte investering. 
 

- CO financiering 
De bestuurlijke samenwerking investeert en zoekt CO-financiering want: 
* eigen projectinitiatief; 
* grote reikwijdte en doelbereik; 
* aanzienlijke investering 
 

- GO financiering 
De bestuurlijke samenwerking levert co financiering want staat achter projectinitiatief 
van derden en zegt GO! Het gaat dan om: 

 * projectinitiatief derden; 
* grote reikwijdte en doelbereik; 
 

- NO financiering 
De bestuurlijke samenwerking investeert niet en medewerking hangt af van het doelbereik 
van het project. De projectfinanciering ligt bij derden. Als het doelbereik aansluit bij de 
uitgangspunten van de bestuurlijke samenwerking, dan wordt wel medewerking verleent. 
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Aan de gemeenteraad van Altena, Dordrecht, Drimmelen 

 

 

 
Behandeld door: 
Telefoon: 
E-mail: 
Bijlagen: 

Mw. I.C.L.W. Koenraats 
078-7704140 
iclw.koenraats@dordrecht.nl 
1 

Datum: 
Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 

28 november 2019 
 

Onderwerp: 

Betreft: voorstel taken en toekomst samenwerking De Biesbosch- zienswijze 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het Algemeen Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch biedt u 

hierbij voor zienswijze aan de notitie: 'taken en toekomst samenwerking 

De Biesbosch'.  

 

Vanuit de wens helderheid te krijgen over en daarmee een gezamenlijke 

koers uit te zetten voor de taken en de toekomst van het Parkschap is in 

de periode april tot en met september 2019 ambtelijk en bestuurlijk 

hierover gesproken. Er heeft een externe oriëntatie plaatsgevonden en uw 

raad is tussentijds geïnformeerd via een informatieve bijeenkomst en een 

raadsbrief. 

 

Op basis van alle opgehaalde input en inzichten, is een voorstel 

geformuleerd voor de nieuwe samenwerking voor de Biesbosch. Dit 

voorstel gaat uit van een Biesboschnetwerk waarin sprake is van 

inhoudelijke samenwerking en bestuurlijke samenwerking. Voor de 

bestuurlijke samenwerking is het voorstel deze anders vorm te geven, 

namelijk via een samenwerkingsovereenkomst. Dat betekent dat als dit 

voorstel wordt overgenomen, de gemeenschappelijke regeling en daarmee 

het Parkschap op termijn ophoudt te bestaan. 

 

In de bijlage bij deze brief is het voorstel in de vorm van de notitie 'taken 

en toekomst samenwerking De Biesbosch' opgenomen. 

 

U kunt binnen 8 weken na de datum van deze brief, te weten op uiterlijk 

donderdag 23 januari 2020, bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over 

deze notitie naar voren brengen. 
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Vervolg besluitvormingsproces 

Het Dagelijks Bestuur zal de notitie 'taken en toekomst samenwerking De 

Biesbosch' inclusief uw zienswijzen en het concept-liquidatieplan ter 

vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur aanbieden in de 

vergadering van 17 februari 2020. Vervolgens zal uw zienswijze gevraagd 

worden op het besluit van 17 februari 2020.  

In de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2020 zal, gehoord 

hebbende de raden, het Algemeen Bestuur besluiten tot opheffen van de 

Gemeenschappelijke Regeling en het vaststellen van het liquidatieplan. Als 

dit besluit wordt genomen, dan volgt een besluitvormingsproces voor het 

opheffen van de gemeenschappelijke regeling in de Colleges en Raden, 

naar verwachting in de maanden mei en juni 2020.  

 

Hoogachtend, 

Het Algemeen Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam 

secretaris voorzitter 
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Vergadernotitie  

voor het Algemeen Bestuur d.d. 27-11-2019 

 
Onderwerp  

Tarieven 2020 behorende bij de Legesverordening Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch. 
 
 

Inleiding en voorstel 

Bijgaand ontvangt u het voorstel voor de tarieven 2020 voor de ontheffingen en 

vergunningen die op basis van de Legesverordening worden afgegeven. Ik stel u voor de 

tarieven voor 2020 vast te stellen. 

 

Leeswijzer 

In het voorstel zijn de tarieven van 2019 weergegeven en de voorgestelde tarieven voor 

2020. 

 

Totstandkoming tarieven 2020 

De basis voor de tarieven van 2020 zijn de tarieven van 2019 geïndexeerd met +1,76% 

(gewogen gemiddelde van de prognose loon- en prijsontwikkeling 2020). 
 

De index is als volgt bepaald. De ontwikkeling van de lonen (voor gemeenten) wordt 

geprognosticeerd op +4,5%. De prijsontwikkeling 2020 (overige kosten) bedraagt 

+1,5%. Het gewogen gemiddelde van deze loon- en prijsontwikkeling op grond van de 

verhouding van de uitgaven voor het beheer van het gebied en de gebouwen Hollandse 

Biesbosch bedraagt +1,76%. 

 

 

Besluit 

Instemmen met de tarieven 2020 voor ontheffingen en vergunningen die op basis van de 

Legesverordening worden afgegeven. 

 

De secretaris  de voorzitter 

 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats    B.C.M. Stam 

 

 

 

Bijlage: 

- Tarieventabel 2020 behorende bij de Legesverordening Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. 

  

4. 

datum 
31-10-9-2019 

opsteller 
H.A. Bronkhorst 

doorkiesnummer 
078-770 5360 

e-mail 
HA.Bronkhorst@dordrecht.nl 
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Tarieventabel 2020 behorende bij Legesverordening Parkschap Nationaal  

Park De Biesbosch, 

 

 

Omschrijving  Tarief 

2019 

Tarief 

2020 

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    8, tweede lid: 

Voor het ligplaats nemen aan een ligplaatsconcentratie. 

( Kop van 't Land Oost, Spoorsloot en Brabantse Biesbosch) 

 

€ 28,10 

 

€ 28,60 

1.2    12, 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.) 

 

 

 

 

 

€ 312,30 

€ 208,10 

€ 104,10 

 

 

 

 

€ 317,80 

€ 211,80 

€ 105,90 

1.3    16, 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) 

 

 

€ 28,10 

 

€  28,60 
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