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Betreft: Begroting 2013 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze

Geachte leden van de gemeenteraad,
Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch biedt hierbij conform de
bepaling in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), artikel 37, 3e lid, haar
begroting voor 2013 en de Meerjarenbegroting 2013-2017 aan.
U kunt binnen 6 weken na de datum van deze brief bij het Dagelijks
Bestuur van het Parkschap uw zienswijze over de begroting naar voren
brengen.
Vervolg
besluitvormingsproces
Het Dagelijks Bestuur zal de begroting en meerjarenbegroting inclusief uw
zienswijzen aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aanbieden in de
vergadering van 29 juni 2012.
De vastgestelde begroting wordt vervolgens voor 10-7-2012 aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden.
Bovenstaand proces is gebaseerd op de bepalingen in artikel 37 van de GR;
het niet voldoen aan deze bepalingen kan tot gevolg hebben dat BZK het
Parkschap onder curatele stelt.
Ik wijs u wellicht ten overvloede op de verplichting van de deelnemers
inzake de ter inzagelegging (Gemeenschappelijke Regeling, artikel 37, 2e
t / m 4 e lid) en de openbare kennisgeving daarvan. Het Parkschap neemt ten
behoeve van dit proces contact op met de betrokken ambtenaar van uw
organisatie.
Parkschapsbegroting
2013
De Parkschapsbegroting 2013 is gebaseerd op de jaarschijf 2013 in de
meerjarenbegroting van begroting 2012.
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Tel. 078-770 41 38
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De geraamde Investeringen betreffen vervangingen conforrh de
meerjarenbegroting, jaarschijf 2013. De vervangingsinvestering van de
zonnepont kon worden uitgesteld; hiervoor in de plaats is de vervanging
van de roeiboten opgenomen. Daarnaast is aan het meerjarenplan
investeringen de vernieuwing van de fietspaden en de wielerbaan
toegevoegd.
Ook de onderhoudsfondsen zijn geactualiseerd. De grootste mutatie heeft
betrekking op baggerwerkzaamheden. In de afgelopen periode is mede op
grond van monitoringgegevens duidelijk geworden welke
baggerwerkzaamheden door het Parkschap moeten worden uitgevoerd. Om
deze werkzaamheden financieel mogelijk te maken is een deel van het
resultaat van jaarrekening 2011 bestemd voor het betreffende
onderhoudsfonds.
De jaarschijf 2013 in de meerjarenbegroting kende een tekort, hetgeen
wordt veroorzaakt door de schommeling in kapitaallasten en het vervallen
van een deel van de bijdrage inzake de 3e Merwedehaven in 2013 als
gevolg van de vervroegde sluiting. De begroting 2013 is sluitend gemaakt
door het implementeren van voorstellen uit de zogenaamde Brede
doorlichting, waarvan ik bij het aanbieden van begroting 2012 melding heb
gemaakt. De geïmplementeerde voorstellen betreffen het verlagen van de
investering in een nieuwe inrichting/tentoonstelling van het
Biesboschcentrum Dordrecht (hetgeen een verlaging van de kapitaallasten
ten opzichte van de bestaande meerjarenbegroting betekent), een
besparing als gevolg van goedkopere 'inkoop' van BOA-capaciteit, het
invoeren van de zogenaamde Natuurbijdrage voor automobilisten, het
invoeren van liggeld voor boten, en inkomsten als gevolg van het
doorberekenen van onze inzet ten behoeve van projecten, waaronder de
Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Het invoeren van de Natuurbijdrage vergt nader onderzoek en uitwerking
alsmede een investering. Mede op basis van nader onderzoek zal
bestuurlijke besluitvorming in 2012 uitwijzen of al dan niet tot
implementatie kan worden overgegaan.
Voor begroting 2013 is uitgegaan van een prijsontwikkeling van 2,8 %
(gebaseerd op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB)).
De loonkosten zijn geïndexeerd met 1 % als gevolg van de gestegen
pensioenpremies. Daarnaast zijn de inkomsten -voor zover mogelijkgeïndexeerd met een percentage van 2%.
Per saldo resulteert dit in een verhoging van de bijdrage van de
deelnemers aan het Parkschap van in totaal € 30.705.
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Bijdragen
deelnemers
In de begroting 2013 is het exploitatietekort geraamd op € 1.640.679
(excl. € 254.800 BTW BCF). Op basis van de vaste verdeelsleutels voor de
verschillende compartimenten betekent dit voor de deelnemers het
volgende:
Provincie Zuid-Holland
€405.113
Provincie Noord-Brabant € 64.266
€ 987.024
Dordrecht
€ 19.710
Drimmelen
€ 144.926
Sliedrecht
€ 19.642
Werkendam

(excl.
(excl.
(excl.
(excl.
(excl.
(excl.

€ 62.908 BTW BCF)
€ 13.170 BTW BCF)
€ 148.788 BTW BCF)
€
3.927 BTW BCF)
€ 22.095 BTW BCF)
€
3.912 BTW BCF)

Verzoek
Wij verzoeken u een eventuele zienswijze op uiterlijk dinsdag 12 juni
schriftelijk in te dienen.
Hoogachtend,
i
Het Dagelijtó Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/y

HyF.A. Wagemakers
voorzitter

D.CrHrVerheijen
secretaris
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Inleiding
De (voortdurende) crisis mag ons handelen bepalen, vooral door op zoek te gaan naar
veranderen/versterken van kwaliteiten en waarden in plaats van in ween verkramping" het
bestaande te willen behouden. Op deze manier kijkend naar Biesbosch ontwikkelingen is er veel te
winnen.
Wij ontwikkelen nieuwe natuur (en/of dragen daar zeker aan bij), kwaliteit aan voorzieningen, een
hoger maatschappelijk rendement, nieuwe structuren, samenwerkingsverbanden en netwerken
waarin duurzaamheid voor planet, people en profit leidend zijn. Het begrotingsjaar 2013 is daarin
een stap voorwaarts.
(On)zekerheden
Het zijn wel lastige, onzekere tijden, waarin overheden terugtreden uit het tot voor kort publieke
domein en meer kiezen voor andere rollen, prioriteiten en middelen. Natuur- en recreatiegebieden
zijn hierin ook een thema.
In zo'n samenleving past een steviger beroep op maatschappelijke organisaties en private partijen
die belang hebben bij gebiedsbehoud en -ontwikkeling zoals in onze Biesbosch regio. Economisch
rendement is dan een onderdeel van maatschappelijk rendement. Dat vraagt veel van het bestuur
en van partners en medewerkers van het Parkschap in termen van gedrag, keuzen en
ontwikkeling.
Het enthousiasme van alle partijen om aan, in en voor een mooi gebied te werken, ambities te
willen waarmaken en de overtuiging dat het anders moet en dus ook kan, sterkt ons in de
opvatting dat het Parkschap met anderen de veranderingen aan zal kunnen. De Toekomstvisie
Biesbosch 2021 biedt hiervoor veel perspectief.
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PROGRAMMABEGROTING
1 . Toekomstvisie Biesbosch 2 0 2 1
Na de uitgebreide participatie in 2012 zal 2013 het eerste 'operationele'jaar zijn waarin de
uitwerking van de toekomstvisie gestalte krijgt.
Het bestuur zal in het 4 e kwartaal 2012, alle reacties gewogen hebbend, prioriteiten bepalen en
actieprogramma (met resultaatverplichting) vaststellen.
Daarin zullen naar verwachting 5 thema's zeker worden opgenomen:
1. De uitwerking van het EU-charter dat wij in 2012 verwerven.
2. Vergroting betrokkenheid van private en semi-publieke partners. Tevens is het overleg in
Overlegorgaan en Gebruikersraad versterkt.
3. Implementatie van het toezicht- en handhavingsbeleid, overeenkomstig de verordeningen die
in 2012 zijn vastgesteld.
4. De opzet/uitwerking van de behoud- en ontwikkelagenda qua natuurwaarden.
5. De uitwerking van de marketingstrategie Biesbosch.

2. De partners
•

Staatsbosbeheer
In 2013 loopt de eerste proefaanvraag voor de nieuwe financiering van Staatsbosbeheer via de
provincies. Het is het laatste jaar van de overbruggingsfinanciering van Rijk naar provincies.
Financieel zal de proefaanvraag duidelijkheid gaan geven over de structurele financiering van
natuur en landschap. Voor recreatie blijft de verwachting vooralsnog dat de financiering in 2013
en daarna ver beneden die van 2010 en daarvoor zal liggen. Dat zal ervoor zorgen dat
Staatsbosbeheer lastige keuzes moet maken in de vervanging van recreatieve voorzieningen.
Tegelijkertijd gaat Staatsbosbeheer verder op het pad van ondernemerschap en is de
verwachting dat de eigen inkomsten gaan stijgen. Ook voor de Biesbosch zal er verkend worden
of een aantal businesscases (evenemententerreinen, ontsluiting recreatieterreinen,
windenergie) hier toegepast kunnen worden. In de zoektocht naar duurzame en geschikte
exploitatie van de meer dan vijftig gebouwen van Staatsbosbeheer, zal in 2013 al een eerste
begin zijn gemaakt met de verkoop van griendketen aan huidige gebruikers. Het erfpacht van
de grond blijft bij Staatsbosbeheer om de inpassing in het Nationaal Park op verantwoorde wijze
te garanderen, ook naar de verdere toekomst.

•

Overlegorgaan en Gebruikersraad
In het Overlegorgaan zitten partijen die grondeigenaar zijn binnen de begrenzing van het
Nationaal Park. Bij de oprichting van het Nationaal de Biesbosch in 1994 is het Overlegorgaan
opgericht waarin deze partijen gezamenlijk op basis van een Beheer- en Inrichtingsplan sturing
hebben gegeven aan de ontwikkeling van het Nationaal Park de Biesbosch. Partijen die gebruik
maken van het Nationaal Park en een bepaald belang hebben bij dat Nationaal Park zijn
vertegenwoordigd in de Gebruikersraad. Via de Gebruikersraad hebben deze partijen inspraak
op ontwikkelingen in het Nationaal Park. Tot voor kort was dit de organisatiestructuur op basis
waarvan het Nationaal Park functioneerde. Sinds 1 januari 2011 staat er een andere
organisatiestructuur, die van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, waarin naast een
AB/DB er een Bestuurscommissie bestaat die in feite de rol van het Overlegorgaan heeft
overgenomen. Tegelijkertijd bestaan het Overlegorgaan en de Gebruikersraad nog steeds. Als
in 2012 de toekomstvisie op het Parkschapgebied zal worden vastgesteld, zal vervolgens
worden gekeken op welke manier partijen zoals die voorheen in het Overlegorgaan en de
Gebruikersraad participeerden, betrokken worden bij de toekomstige ontwikkelingen in het
Parkschapgebied. In 2013 zal de samenwerking met deze partijen in de nieuwe constellatie
worden vormgegeven en verder worden uitgebouwd.

Draagvlak
In de gemeenschappelijke regeling zijn belangen van de betrokken gemeenten en provincies
samengebracht en in de bestuurscommissie verbonden met Staatsbosbeheer en het
Overlegorgaan. Deelname wordt gecontinueerd en ondersteund door actuele presentaties aan
raden en staten en relatiemanagement.
In 2013 is het onze ambitie om het draagvlak voor de Biesbosch te versterken, ook onder
overheden en wordt op de volgende onderdelen ingezet:
- Versterken van de alliantie Drechtsteden/West-Brabant door uitwerking van een inhoudelijk
programma en deelname van één of meerdere extra partners uit West-Brabant en
Drechtsteden in het Parkschap (bestuurszetel en/of thema afspraken).
Uitwerking van het convenant met de provincie Noord-Brabant in het kader van de regio
met energie.
Uitwerking van de Alliantie met Hollands Diep/Haringvliet.
Realiseren van netwerken met maatschappelijke organisaties, private ondernemingen en
burgers/belangengroepen.

3. Parkschap Beleidsuitvoering
•

Samenwerking ondernemers
Het Parkschap heeft in 2012 nauwere samenwerking gezocht met het ondernemersnetwerk
Brabant aan de Biesbosch (BadB). BadB ontwikkelt met ondernemers nieuwe, duurzame
producten en arrangementen en helpt bij verduurzaming van de bedrijfsvoering en bij het
opzetten van een ondernemersplatform. BadB is ook het-Biesboschloket voor ondernemers bij
hun promotie van de Biesbosch. De samenwerking met BadB wordt medegefinancierd uit STEP.
Het STEP project is medio 2013 afgerond. Mogelijk kan het platform een deel van de taken dan
overnemen.

•

Website
De websiteportal van de Biesbosch wordt in 2013 verder uitgebouwd. Alle nationale parken
hebben enkele jaren geleden voor dezelfde websiteprovider gekozen. Inmiddels is gebleken dat
dit grote beperkingen met zich meebrengt in o.a. capaciteit en techniek, voor wat de Biesbosch
met de website wil. In 2012 worden de mogelijkheden onderzocht om naar een andere
provider, die meer mogelijkheden biedt voor een Biesboschportal, over te kunnen gaan. In
2013 moet dit operationeel zijn.

•

Entreepoorten
Het Parkschap participeert in 2012 in overleggen met betrekking tot het voortbestaan van het
Bezoekerscentrum Drimmelen en de uitbreiding van het Biesbosch Museum tot
bezoekerscentrum. In 2012 wordt in het kader van STEP een ontwerp gemaakt om meer
eenheid te brengen in de (duurzame) uitstraling van de Biesboschpoorten, met behoud van
eigen identiteit. Dit modulaire ontwerp wordt in 2013 waar mogelijk per module
geïmplementeerd in de 3 hoofdpoorten en bij gastheren.

•

VriiwilUgersbeleid
Het Parkschap streeft naar meer eenheid in het vrijwilligersbeleid in de Biesbosch, met name
van Parkschap en Staatsbosbeheer. Dit moet in 2013 leiden tot meer eenheid in onder meer
scholing, vergoeding en verzekering. De coördinator voorlichting en educatie voor het
Nationaal Park De Biesbosch is trekker van dit project.

•

Educatiebeleid jeugd
Ook in het educatiebeleid, met name naar scholen, moet meer eenheid komen. Het streven is
naar een uiteindelijk gemeenschappelijk aanbod van schoolprogramma's vanuit de drie
hoofdpoorten, per locatie afgestemd op de mogelijkheden die het gebied heeft en de aanwezige

voorzieningen per hoofdpoort (bootvervoer, gidsen en vooral een educatief medewerker). Begin
2012 is de educatief medewerker van Staatsbosbeheer vertrokken en het is in het voorjaar van
2012 nog niet duidelijk of deze wordt vervangen. De coördinatie van schoolprogramma's vindt
in 2012 plaats door ingehuurde krachten. In het Biesbosch Museum is geen apart educatief
medewerker, zodat alleen in Biesboschcentrum Dordrecht een educatief medewerker is
( = medewerker Product en Productontwikkeling). Positief is dat begin 2012 een
schoolgidsencursus voor de hele Biesbosch is gegeven, zodat in elk geval bij de schoolgidsen
een begin is gemaakt naar meer eenheid. Ook is een succesvol Staatsbosbeheerconcept voor
jeugd in school- en familieverband, het Dierenvriendjespad, sinds 2012 vanaf alle drie de
Biesboschpoorten te ondernemen.
Toezicht en handhaving
De projectgroep Integrale Veiligheid Biesbosch zal in 2012 inhoud en vorm geven aan het
nieuwe beleid voor toezicht en handhaving voor de gehele Biesbosch. Hiermee zijn de
afzonderlijke verordeningen van het Brabantse en Hollandse deel komen te vervallen. Er ligt nu
één nieuwe integrale verordening waarin regels, voorwaarden, ontheffingen, taken en
bevoegdheden voor alle deelnemende partijen zijn vastgelegd. Ook liggen er afspraken over de
te leveren inzet van toezichthouders en de benodigde budgetten.
De nieuwe verordening is van kracht vanaf 1 januari 2013.

4. Brede doorlichting
Het Hollands compartiment heeft voorstellen ontwikkeld om te voldoen aan de opgelegde
bezuinigingen voor de Hollandse partners in het Parkschap. Deze voorstellen hebben vorm
gekregen in een 30-tal voorstellen waarmee - o p termijn- tot een bezuiniging kan worden gekomen
van ± € 300.000, ten dele voor de taakstelling van 10%, ten dele voor het op orde
brengen/houden van de exploitatie en reserveringen voor tegenvallers. Reeds bekend is het
vervallen van de PROAV uitkering van ca. € 45.000 vanaf 2013.
In de begroting 2012 is een aantal voorstellen doorgevoerd; dit betrof verhoging leges
vaarontheffing, extensivering beheer, aanpassing inkomsten evenementen, doorberekening beleid,
openingstijden bezoekerscentrum en reserveringen. Deze voorstellen werden doorgevoerd om een
verlaging van de bijdrage van de deelnemers aan het Parkschap te bewerkstelligen (10% ten
opzichte van basisjaar 2010).
Voor 2013 is opnieuw een aantal voorstellen verwerkt in de begroting teneinde het tekort in de
voorgaande meerjarenbegrotingen voorjaarschijf 2013 ad. € 132.000, waarvan € 45.000 wegens
het vervallen van de PROAV-uitkering op te vangen.
Voor 2013 zijn de volgende maatregelen in de begroting geïmplementeerd:
• Doorberekenen beleid/beheer € 20.000 (bovenop € 5.000 voor 2012); de extra inkomsten
worden met name verwacht vanuit inzet ten behoeve van het project Nieuwe Dordtse
Biesbosch;
• Handhaving en Toezicht - besparing op uitgaven voor BOA's ad. € 45.000;
• Liggeld boten ad. €7.500;
• Bezoekerscentrum - verlaging investering tentoonstelling met € 200.000; hierdoor dalen de
kapitaallasten met € 29.000;
• Online reserveren levert € 6.000 aan extra inkomsten voor verhuringen;
• Betaald parkeren/natuurbijdrage bezoekers (aan de lastenkant zijn ca. € 140.000 kosten en aan
de batenkant ca. € 173.000 aan opbrengsten opgenomen; per saldo gaat het om € 33.000 aan
inkomsten).
Voor het doorberekenen van uren beleid/beheer voor deelname aan projecten is het Parkschap
afhankelijk van de voortgang/ontwikkeling van projecten. Voor Handhaving en Toezicht geldt een
gelijkblijvende inzet; de verlaging zal worden gerealiseerd door het elders inkopen van de

benodigde BOA-capaciteit. Ten aanzien van de extra inkomsten als gevolg van het instellen van
een natuurbijdrage is het Parkschap afhankelijk van de besluitvorming door het bestuur op basis
van het voorbereidend onderzoek dat in 2012 wordt uitgevoerd.
•

Acquisitie - Biesboschfonds
Eén van de voorstellen, die in 2011 is uitgewerkt, betreft acquisitie. Hiertoe is eind 2011 een
werkgroep opgericht, die als taak heeft te komen tot de oprichting van een
Biesboschstreekfonds. In de werkgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Parkschap
met twee deelnemers, Provincie Noord-Brabant, Rabobank, Leader en Bent-adviseurs. Het
Streekfonds zal worden aangestuurd vanuit een op te richten Stichting. De verwachting is dat
deze Stichting eind 2012 operationeel zal zijn. Onderdeel van het Streekfonds zal een
streekrekening zijn die is ondergebracht bij de Rabobank. De basisgedachte van een
streekrekening is dat organisaties (overheden/particulier) geld wegzetten op de streekrekening,
waarvan een bepaald percentage van de rente in het Biesboschfonds wordt gestort. De
Rabobank geeft dan nog eens een bonusbedrag, zijnde een bepaald percentage over de
uitgekeerde rente aan de rekeninghouders wat dan wordt overgemaakt naar het
Biesboschfonds. Naast de streekrekening is het ook mogelijk om andere financiële middelen in
het fonds op te nemen. Het Biesboschfonds kan zo vanaf 2013 gaan bijdragen aan het
stimuleren van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Biesboschregio.

5. Bestuursondersteunïng GR
Het bestuur moet sturen op hoofdlijnen en bestuurlijk relevante details. Het is aan de organisatie
(en aan alle medewerkers) om ervoor te zorgen dat onze ambities worden gerealiseerd, met de
directeur als eindverantwoordelijke.
Op de bestuursondersteunïng zal in 2013 opnieuw een stevig appèl worden gedaan; met zeker 5
vergaderingen en door de hectiek van ontwikkelingen vraagt dit tenminste handhaving van de
capaciteit, waaronder 0,5 fte ten behoeve van uitvoerend secretariële ondersteuning (tevens
uitvoerend secretaris Overlegorgaan).
Naar de mogelijkheden om de capaciteit van het managementteam te vergroten, wordt een
onderzoek gedaan en in het l e halfjaar 2013 wordt dit gepresenteerd.

6. Gebiedsontwikkelingen en voorzieningen
Naast het naar verwachting in 2012 gerealiseerde project, te weten het bestemmingsplan Nieuwe
Sliedrechtse Biesbosch, zullen ook in 2013 op dit terrein stappen worden gezet. Ten minste aan de
orde zijn:
•

Thermen?
Na een jarenlange voorbereiding met alle procedures en verschuivingen in gesprekspartners en
financieringsvraagstukken en het vinden van een nieuwe ondernemer na faillissement van de
contractpartner van het Parkschap in 2012 is de inspanning erop gericht Thermen De Biesbosch
alsnog te realiseren. Een voorziening voor Dordrecht en wijde omgeving, passend in het decor
van de Biesbosch, door water gedomineerd, met relaties naar gezondheid, ontspanning en
natuurlijke basiswaarden. Een bijzonder gebouw ook, met duurzame toepassingen in de
(gebouw)techniek en met gastvrijheid die bezoekers lang bindt.
Voor de Biesbosch een verrijking in hoogwaardig recreatief aanbod en een nieuwe partner in
gebiedsontwikkeling en in uitstraling.

•

Biesboschmuseum (uitbreiding/start bouw)
In 2013 is naar verwachting de financiering rond voor de gewenste uitbreiding van het
Biesboschmuseum. Volgens planning zal er gestart worden met de bouw. Zowel
Staatsbosbeheer als het secretariaat van het Parkschap gaan kantoor houden in het
Biesboschmuseum dat op een eiland komt te liggen vanwege het project ruimte voor de rivier

Noordwaard.
•

Noordwaard
In 2013 komen als eerste de Hilpolders gereed in het project van de ontpoldering van de
Noordwaard ten behoeve van ruimte voor de rivier. In de rest van de Noordwaard zal de impact
groot zijn. Voor recreanten en andere bezoekers is het tegelijkertijd boeiend en lastig om dat
gebied te bezoeken. Voor Staatsbosbeheer en de gemeente Werkendam liggen er uitdagingen
om samen en in Parkschapverband te werken aan de toekomstige ontsluiting van het gebied
voor landrecreatie, aan het beheer van het intergetijdengebied en de samenwerking met
agrariërs op gebied van landbouw en recreatie.

•

Nieuwe Dordtse Biesbosch
De gemeente Dordrecht heeft eind 2011 een bod gedaan aan de provincie Zuid-Holland over de
financiering van de belangrijkste onderdelen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Uitgangspunt bij
dit bod was om met minder middelen toch een zo groot mogelijk effect te bereiken. Hiertoe is
ondermeer de omvang van het project van 770 ha verkleind naar 560 ha natuur- en
recreatiegebied. Dit zijn de inmiddels gerealiseerde inrichtingen van de
Louisa/Cannemanspolder en de Tongplaat en de voorgenomen inrichtingen van de
Noorderdiepzone, de recreatiepias nabij de Provinciale weg en de Kop van 't Land. De realisatie
van de Noordbovenpolder is uitgesteld.
In het voorjaar 2012 hebben de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta en de
gemeente Dordrecht een akkoord bereikt over dit bod en vervolgens heeft definitieve
besluitvorming plaatsgevonden in de gemeenteraad over het bestemmingsplan "Nieuwe Dordtse
Biesbosch".

•

Heroriëntatie bezoekerscentrum Drimmelen
Voor het bezoekerscentrum in Drimmelen is 2013, na een tweejarige periode van onzekerheid,
hopelijk het eerste jaar van de nieuwe toekomst die de partners wensen voor deze entreepoort.
Drimmelen heeft meegewerkt aan de nieuwe opzet voor een kwaliteitsslag voor entreepoorten
van het Nationaal Park en heeft via een stuur- en werkgroep het proces naar een nieuwe opzet
voor samenwerking gefaciliteerd. De publiek-private samenwerking is de manier om een
kostbaar maar gewenst bezoekerscentrum te laten voorbestaan en nog sterker te positioneren
in Nationaal Park en achterland.

•

Natura 2000
We gaan ervan uit dat in 2013 het eerste jaar start van het in werking zijn van het beheerplan
Natura 2000. De kernpunten uit het beheerplan: het belang van winterrust en nachtrust voor
natuurwaarden en een gezonde balans tussen recreatieve en natuurwaarden zullen dan de focus
krijgen die ze op basis van Natura 2000 verdienen. De aansluiting op STEP, de doelstellingen
voor duurzame natuurgerichte recreatie, kan dan duidelijk worden.

•

Afvalstortlocaties Crayestein West en 3 e Merwedehaven
Er is een aanvang gemaakt met onderzoeken naar de mogelijkheden om de inmiddels
afgewerkte afvalstort Crayestein West en de nog af te werken afvalstort 3 e Merwedehaven in de
toekomst te gaan bestemmen als (extensief) recreatiegebied. De betreffende oppervlakten van
7 ha. respectievelijk 60 ha. zullen als het zover is in beheer aan het Parkschap worden
overgedragen.
De afdichting van de afvalstortlocatie Crayestein West is in 2011 afgewerkt en ingezaaid. In
2012 wordt in overleg met belanghebbenden en belangstellenden gewerkt aan het
inrichtingsplan. Vanaf 2013 zijn de eerste gebruikers welkom.
Tot eind 2012 kan er nog worden gestort op de 3 e Merwedehaven. Vanaf 2013 kan dan worden
gestart met het afdichtingsproces. Niet eerder dan in 2023 zal overdracht in het beheer naar het
Parkschap kunnen plaatsvinden.
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7. Compartiment Hollandschap
Beheer en onderhoud
In de primaire begroting zijn de financiële middelen opgenomen voor alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van het reguliere (groot-)onderhoud van de recreatie- en
natuurgebieden met alle daarbij behorende voorzieningen, inrichtingen en opstallen.
Onderstaand zijn voor 2013 aandachtspunten opgesomd waaraan specifiek wordt gewerkt. Het
merendeel van de uitvoering is vastgelegd in een onderhoudsbestek. Op basis van het (eerste)
onderhoudsbestek uit 2008 is in 2012 een nieuw onderhoudsbestek opgesteld met als
ingangsdatum 1 januari 2013. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn hierin verwerkt de
resultaten van de verkenning van uitruil van gebiedsdelen en de mogelijkheden om
afzonderlijke onderdelen besteksmatig samen te voegen. Onderdelen die niet in bestekvorm
zijn opgenomen, worden in regie (specifieke opdracht tot meerwerk op het bestek) uitgevoerd.
In het kader van de Brede Doorlichting voor de periode 2012 - 2014 worden -ingaande 2013de volgende maatregelen ingevoerd:
* invoeren liggeld boten;
* invoeren natuurbijdrage autobezoekers;
* aanpassen tarieven Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA's);
* doorbelasten inzet beleid/beheer (waaronder inzet t.b.v. het project De Nieuwe Dordtse
Biesbosch);
In de toelichtingen bij de exploitatiebegroting wordt voor beheer- en onderhoud recreatie- en
natuurgebieden, voor zover van toepassing, nader stilgestaan.
De onderhoudsfondsen 2012 - 2021 zijn geactualiseerd:
- Onderhoudsfonds water en oevers
In de onderhoudsfondsen van de afgelopen jaren zijn voor de hoofdvaarroutes Moldiep en
Sionsloot geen baggerwerkzaamheden opgevoerd. De peilingen in 2010 en 2011 hebben
aangetoond dat beide waterwegen ruim voldoende vaardiepte hebben en dat er nauwelijks
nieuwe slibafzetting plaatsvindt. Echter daar waar sprake is van minder snellere
doorstroming vinden wel afzettingen plaats. Dit zijn de Passantenhaven, de haven bij het
Biesboschcentrum Dordrecht en de aftakking Moldiep/Sionsloot ten noorden van het
Moldiepgriend.
De situatie in beide haventjes is in de loop van 2011 dusdanig snel verslechterd dat eind
2011 een extra krediet is toegekend om deze haventjes uit te baggeren. Begin 2012 is dit
uitgevoerd. Naar de toekomst toe dient dit elke 5 jaar plaats te vinden. Voor het eerst weer
in 2017. Hiertoe is een bedrag ad. € 90.000 in het onderhoudsfonds opgenomen.
Eerdergenoemde peilingen geven aan dat de aftakking Moldiep/Sionsloot ook op diepte
moet worden gebracht. Hiervoor is voor 2014 een bedrag opgevoerd van € 140.000. Om
deze ophogingen te kunnen bekostigen is een resultaatsbestemming jaarrekening 2011
ad. € 133.000 opgenomen en een overheveling van € 17.500 aan dotatie van het
onderhoudsfonds grasvegetatie en beplanting doorgevoerd.
-

Onderhoudsfonds infrastructuur
In samenwerking met de wegbeheerders van de gemeente Dordrecht hebben in 2011 en
begin 2012 inspecties plaatsgevonden bij de geasfalteerde fiets- en wandelpaden in het
gebied. De conclusie is dat er de komende jaren moet worden geïnvesteerd in nieuwe
deklagen en/of slijtlagen. Het gaat om € 97.000 voor de fietspaden in de periode 2014 t / m
2015 en € 63.000 in 2014 voor de wielerbaan.
Dit bedrag is in de meerjareninvesteringsbegroting, jaarschijf 2014 opgenomen.
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-

Onderhoudsfonds gebouwen
In het najaar 2011 heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden een nieuwe meerjaren
prognose opgesteld voor gebruik in het onderhoudsfonds 2012-2021.

~

Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen
Voor alle speeltoestellen en speelgelegenheden geldt dat deze jaarlijks worden
geïnspecteerd door een hiertoe bevoegde organisatie. In de rapportages hierover worden
aanbevelingen gedaan over vervangingen. Deze worden verwerkt in het onderhoudsfonds.

-

Onderhoudsfonds grasvegetaties/ beplantingen
De grote renovaties van de drainages van de evenemententerreinen zijn in de jaren 2010,
2011 en 2012 uitgevoerd. Normaliter gaan deze weer 20 tot 30 jaar mee. Voor de komende
jaren is groot onderhoud nodig aan de toplagen van de intensief gebruikte gebiedsdelen.
Hiertoe is voor de jaren 2014 t / m 2016 in totaal € 24.000 extra onderhoud opgevoerd. Dit
dotatie aan dit onderhoudsfonds is met € 17.500 verlaagd ten gunste van het fonds water
en oevers.

Toezicht en handhaving
Evenals in voorgaande jaren blijft het compartiment Holland prioriteit geven aan:
* Barbecues en kampvuren
* Loslopende honden
* Snel varen
* Oneigenlijk gebruik van wegen en paden
* Problematiek rondom onzedelijk gedrag
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de invoering van liggeld voor
boten en het vragen van een natuurbijdrage aan autobezoekers tot meer toezicht en controle
zal leiden. De monitoring van illegale dumpingen langs de Baanhoekweg en de inzet van
toezichthouders ten behoeve van het terugdringen van afvaloverlast van bezoekers aan de
McDonalds aan de Kerkeplaat zullen voorlopig worden voortgezet.

•

Biesboschcentrum

Dordrecht

-

Tentoonstelling
In 2012 is het concept 'luisterstoel', in 2010 ontwikkeld door een student van de Design
Academy, verder ingevuld. Enkele van deze stoelen worden in 2013 in het
Biesboschcentrum geplaatst, en twee andere op locaties elders in de Biesbosch,
bijvoorbeeld bij twee gastheren. De stoelen krijgen in het Biesboschcentrum een
tentoonstellingsachtige setting achterin het Biesboschcentrum. Hierbij komt het fraaie
uitzicht vanuit het gebouw goed tot zijn recht. De voor de luisterstoel ontwikkelde software
wordt ook gebruikt in de ontwikkeling van ICT routes in de Biesbosch.

-

Biesbosch Symfonie
Omdat de multimediapresentatie Biesbosch Symfonie sinds de zomer van 2011 niet meer
kan draaien, is de ruimte in 2012 vooral in gebruik voor schoolprogramma's, als extra
'vergaderruimte' en voor het vertonen van Biesboschfïlms. In 2013 zal een plan worden
gemaakt voor de totale inrichting van het Biesboschcentrum, gericht op de functies die op
lange termijn in het Biesboschcentrum plaatsvinden.

-

Brede Doorlichting - online boeken
In 2012 is het reserveringssysteem van Biesboschcentrum Dordrecht gereed gemaakt voor
online boeken van huurmiddelen en rondvaarten. Omdat boeken dan 24/7 mogelijk is, stijgt
naar verwachting het aantal boekingen. Extra inkomsten hieruit voor rondvaart en verhuur

zijn per saldo geraamd op € 6.000 in 2013.
Brede Doorlichting - openingstijden
In 2012 is het Biesboschcentrum een dag extra dicht om op de personeelskosten te
besparen. Dit heeft een keerzijde. Te veel variatie in de openingsdagen en -tijden,
waardoor een optimale personeelsbesparing bereikt zou kunnen worden, leidt tot
onduidelijkheid over de openingstijden bij bezoekers en mede daardoor tot
inkomstenderving. Al in 2011 is gebleken dat voor de duidelijkheid naar bezoekers omtrent
de openingstijden van 2012 concessies nodig waren, waardoor de besparing op de
personeelskosten per saldo minder hoog is dan geraamd. Na het seizoen van 2012 zal de
balans worden opgemaakt.
Onderhoudsfonds - Halve Maen, Sterling en Zonnepont
In het onderhoudsfonds staat voor 2012 de vervanging van de accu's van de zonnepont
gepland. Het verhuurseizoen 2012 kan worden gedraaid op de bestaande accu's. In de
winter van 2012/2013 zullen de accu's worden vervangen door Lithium Ion accu's. Deze
accu's zijn milieuvriendelijker, hebben een tot driemaal zo lange levensduur, en kunnen niet
worden vernield of beschadigd door het geheel leegtrekken en/of onzorgvuldig laden. De
vervangingsinvestering bedraagt ca. € 17.000, terwijl in het onderhoudsfonds € 10.300 is
opgenomen. Het verschilbedrag is aan jaarschijf 2013 in het onderhoudsfonds toegevoegd.

8. Compartiment Brabantschap
Het compartiment Brabantschap bevat geen concrete activiteiten meer, behalve de afwikkeling van
de sanering van woonarken in het gebied. Vooralsnog blijft dit als onderdeel in de begroting 2013
opgenomen ter afwikkeling van de arken.
De huidige budgetten worden gehandhaafd ter voorziening van eventuele -uit dit compartiment
voortvloeiende- onvoorziene kosten. Het Brabantschap droeg, evenals het compartiment
Hollandschap, bij aan de projectgroep Integrale veiligheid onder leiding van de gemeente
Drimmelen. De herziening van het beleid voor toezicht en handhaving zal consequenties hebben
voor de projectgroep. De genoemde middelen blijven beschikbaar voor (de nieuwe invulling van)
toezicht en handhaving binnen het Parkschap.
Tevens worden de kosten voor het archief van het voormalige Brabantse schap bij de gemeente
Drimmelen ten laste gebracht van dit compartiment.

9. Compartiment Bestedïngenplan Nationaal Park
Het compartiment Nationaal Park De Biesbosch bestaat in feite uit het subsidiekader
Bestedïngenplan Nationaal Park. Op dit moment, medio voorjaar 2012, is de toekomst van het
Overlegorgaan en de bijdrage van de provincies ten behoeve van het Bestedïngenplan Nationaal
Park onduidelijk.
In de begroting 2013 van de compartimenten bestuursondersteuning en Hollandschap zijn de
exploitatiesubsidies vanuit het Bestedingenplan gehandhaafd.
De bijdragen vanuit het Bestedingenplan aan de overige compartimenten, te weten het
Brabantschap voor wat betreft de arken (2010 en 2011) en het compartiment Parkschapsbeleid
vanwege een bijdrage aan Ondergedompeld/STEP (2012) hebben/hadden betrekking op tijdelijke
projecten en zijn geëindigd.

10. Investeringen
In het meerjarenplan investeringen (Hollandschap) was voor 2013 een aantal investeringen
opgenomen. Hieronder worden deze besproken incl. eventuele nieuwe investeringen in plaats van
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de investering uit het meerjarenplan investeringen. Ook worden de wijzigingen in het
meerjarenplan investeringen toegelicht.
Investeringen in 2013:
In het meerjarenplan investeringen stond de vervanging van de zonnepont ad. € 29.640. Deze
investering wordt niet uitgevoerd. De zonnepont hoeft nog niet te worden vervangen; deze is
in 2009 gemeten en gecoat, waardoor deze weer lang mee kan. De vervangingsinvestering
wordt te zijner tijd in het meerjarenplan investeringen opgenomen. Doordat de vervanging van
de zonnepont voorlopig niet nodig is, is sprake van financiële ruimte voor de vervanging van de
roeiboten (nieuw voor 2013).
Vervanging roeiboten ad. € 16.000
De 8 roeiboten zijn oud (tenminste van vóór 1993). De bodems zijn van buiten en van binnen
sterk gecorrodeerd. Stralen kost € 1.000 per boot, met een totaal van € 8.000. Vervanging van
de hele vloot door RVS roeiboten kost € 16.000. Dan gaan ze weer 20 jaar mee. De roeiboten
worden lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar.
Motoren fluisterboten ad. € 18.500 wordt een investering in een 7~persoons fluisterboot ad.
€ 22.000. De motoren voor de fluisterboten zijn in 2010 gereviseerd; bovendien is er nog
krediet voor de vervanging van enkele motoren in 2012 beschikbaar.
De fluisterfloot bestaat uit één rolstoeltoegankelijke 8-persoons fluisterboot, twee 7-persoons
fluisterboten en vijf 5-persoons fluisterboten; deze vloot wordt de komende jaren vervangen.
De nieuwe boten worden voorzien van Lithium Ion accu's. Vanwege de langere levensduur van
deze accu's wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar voor deze fluisterboten gehanteerd (was
4 jaar). Op deze wijze is ondanks een duurdere aanschaf geen sprake van hogere
kapitaallasten. In het investeringsbedrag per boot ad. € 22.000 zit eveneens een bedrag voor
aanpassing van de steiger. Zie hiertoe de meerjarenplan investeringen in de bijlage.
Inrichting / tentoonstelling Biesboschcentrum Dordrecht ad. € 417.620.
Deze investering is in het kader van de Brede Doorlichting verlaagd naar € 217.620. Voor de
inrichting / tentoonstelling inclusief de vervanging van de Biesbosch Symfonie (zie hieronder)
zal het bestuur een voorstel worden voorgelegd. Hierbij zal indien relevant worden aangesloten
bij de te ontwikkelen duurzaamheidsmodules entreepoorten.
Biesbosch Symfonie ad. € 96.933: zie het punt hiervoor.
Automatisering Biesboschcentrum Dordrecht ad. € 15.000
Telefooncentrale Biesboschcentrum Dordrecht ad. € 16.240
Bovenstaande investeringen worden gezien als routine-investeringen op de investering in de
inrichting/tentoonstelling Biesboschcentrum Dordrecht en de Biesbosch Symfonie na. Alleen deze
laatste investering zal middels een uitgewerkt voorstel aan het bestuur ter goedkeuring worden
voorgelegd. De andere worden uitgevoerd indien deze begroting wordt goedgekeurd.
Meerjarenplan investeringen:
In het meerjarenplan investeringen zijn afvalbakken opgenomen. De vervanging van
afvalbakken is opgenomen in de relevante onderhoudsfondsen; het meerjarenplan
investeringen is hierop aangepast (de investering in afvalbakken is vervallen).
In het meerjarenplan investeringen was destijds een bedrag van € 200.000 opgenomen voor
een investering in fietspaden voorjaarschijf 2011. Dit bedrag is in begroting 2011 bijgesteld
naar € 15.000 ten gunste van andere voorstellen. Deze bijstelling blijkt onterecht. Om die
reden is in het meerjarenplan investeringen jaarschijf 2014 een investering in de fietspaden en
de wielerbaan van in totaal ad. € 160.000 opgenomen.
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PARAGRAFEN
1 1 Algemene dekkïngsmïddelen
De algemene dekkingsmiddelen betreffen die inkomsten waarvan de besteding niet gerelateerd is
aan een vooraf bepaald doel en staan zo ter vrije afweging door het bestuur. De besteding is dus
niet gebonden; er staat geen verplichtingen tegenover.
Compensabele BTW
Conform de afspraak met de belastingdienst wordt de compensabele BTW welke in rekening is
gebracht bij het schap, doorgeschoven naar de deelnemers. Deze kunnen zelf hun recht op
compensatie effectueren. De totaal geraamde BTW (exclusief investeringen) bedraagt € 254.800.
Op basis van de verdeelsleutels voor de verschillende compartimenten bedraagt de verdeling per
deelnemer:
Provincie Zuid Holland
€
62.908
Gemeente Dordrecht
€ 148.788
Gemeente Sliedrecht
€
22.095
Provincie Noord Brabant
€
13.170
Gemeente Drimmelen
€
3.927
Gemeente Werkendam
€
3.912
Overige a/gemene dekkingsmiddelen
Voor het langer in stand houden van het afvalverwerkingsbedrijf in de Hollandse Biesbosch (3 e
Merwedehaven) ontvangt het Parkschap jaarlijks een vergoeding. Voor 2013 bedraagt die
vergoeding € 120.622; het betreft een vergoeding van de gemeente Dordrecht. Deze loopt nog tot
en met 2016.
Algemene uitkeringen
De deelnemers in het schap staan garant voor het nadelig exploitatiesaldo. De verdeling van het
negatief saldo over de deelnemers is als volgt:
Compartiment Parkschap:
Provincie Zuid Holland
25%
Provincie Noord Brabant
25%
De gemeentes dragen naar rato van het inwoneraantal d.d. 1 januari van het voorafgaande
jaar bij aan het restant. Voor begroting 2013 is de verdeling op basis van het inwoneraantal
d.d. 1 januari 2011 aangehouden. Het inwoneraantal d.d. 1 januari 2012 was ten tijde van het
opstellen van begroting 2013 nog niet voor iedere gemeente beschikbaar.
Voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap worden de oude verdeelsleutels
gehanteerd totdat de compartimentering wordt opgeheven.
Compartiment Holiandschap:
Provincie Zuid Holland
Gemeente Dordrecht
Gemeente Sliedrecht

25%
87,5% van het restant
12,5% van het restant

Compartiment Brabantschap:
Provincie Noord Brabant
Gemeente Drimmelen
Gemeente Werkendam

50%
25%
25%

Omdat de deelnemers garant staan voor het tekort is geen post onvoorzien opgenomen.
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12 Weerstandsvermogen en risico's
Het weerstandsvermogen kan in algemene zin worden gedefinieerd als de mate waarin het schap in
staat is tegenvallers op te vangen. De twee elementen die relevant zijn voor de beoordeling van
het weerstandsvermogen zijn enerzijds de relevante risico's en anderzijds de weerstandscapaciteit.
Onder relevante risico's worden in dit verband verstaan exploitatie- en overige risico's die niet
anderszins zijn te ondervangen. Weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen
waaruit de financiële gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen worden.
Gesteld kan worden dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien het
schap in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan
eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde niveaus van programma's en activiteiten.
In de bedrijfsvoering van het Parkschap staat een adequaat risicomanagement voorop en is de
(financiële) weerstandscapaciteit het sluitstuk van het risicomanagement. In dat kader zijn alle
risico's belicht waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa
hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële
positie.
Weerstandscapaciteit
De bronnen van het Parkschap om financiële tegenvallers ten gevolge van relevante risico's (zie
hoofdstuk 11) te kunnen ondervangen (de weerstandscapaciteit) bestaan uit:
1. De reserves op de balans;
2. De verzekeringsportefeuilïe;
3. De garantstelling door de deelnemers.
Reserves
Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. De algemene
reserve dient onder andere ter egalisatie van exploitatiesaldi. Dit houdt in dat positieve
jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt een
onttrekking plaats. Algemene reserves zijn vrij aanwendbaar bij tegenvallers (bufferfunctie).
Bestemmingsreserves daarentegen dienen een specifiek doel en zijn dus in principe niet vrij
inzetbaar in geval van tegenvallers (bestedingsfunctie).
In de algemene reserve van het Hollandschap zijn bedragen gereserveerd voor de kapitaallasten
van resultaatbestemmingen van 2005 en 2006.
De reservepositie per 31 december 2013 bedraagt naar verwachting in totaal € 561.045 en is als
volgt opgebouwd:
Compartiment Bestuursondersteuninq
• Algemene reserve
Compartiment Hollandschap
•
Algemene reserve
•
Bestemmingsreserves:
Reserve donaties
Réserve onderhoud tentoonstellingen
Reserve parkeervoorzieningen Thermen
Totaal reserves Hollandschap

€

34.309

€

296.721

€
€
€
€

25.391
139.888
21.234
483.233

€

43.503

Compartiment Brabantschap
•

Algemene reserve

Zie voor het verwachte verloop van de reserves in 2012 en 2013 de bijlage "Staat van reserves'.
Verzekeringen
Binnen het schap zijn voorzieningen getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en
verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden (per balansdatum) min of meer
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onzeker zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud). Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de
mogelijkheid bepaalde risico's te verzekeren. Het schap doet dit onder andere op het gebied van
risico's van brand, ongevallen, aansprakelijkheid, wagenpark en vaartuigen. Binnen deze risico's is
niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve maatregelen, voor zover deze in het vermogen
van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt.
Risico's
Parkschap
Binnen de compartimenten bestuursondersteuning en Hollandschap vormen bijdragen vanuit
het Bestedingenpian een deel van de financiering. Vanwege onzekerheid t.a.v. het
bestedingenplan vormt de beschikbaarheid van deze bijdragen een risico.
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Tegelijkertijd is door herschikking van middelen voor de bestuursondersteuning geen
budgetruimte voor onderzoeken en uitwerking van nieuw beleid door bijvoorbeeld externe
adviseurs. De deelnemers hebben in de bestuursvergadering d.d. mei 2011 aangegeven hiertoe
meer gebruik te maken van het ambtelijke apparaat van de betrokken deelnemers. Ook
bestaat het risico dat verborgen organisatiekosten, die zich momenteel bij de deelnemers
voordoen, door (toekomstige) wijzigingen als gevolg van de Parkschapvorming (locaties en
personeel) ten laste van het Parkschap komen. Dit is niet binnen de huidige budgetten op te
vangen.
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Ondergedompeld en STEP
Een groot aantal Ondergedompeld-projecten is ondergebracht in het INTERREG IVA 2 Zeeën project STEP met een omvang van in totaal € 2,2 miljoen. De middelen van Ondergedompeld
(€ 850.000) vormen hierbij noodzakelijke nationale cofinanciering. Het laatste deel van de
toegezegde middelen, € 50.000, is onderdeel van het Bestedingenplan NP 2012.
Het vinden van financiële dekking van enkele niet-Ondergedompeld projecten binnen STEP in
deze economisch mindere tijd in relatie tot het tijdig uitvoeren van de projectonderdelen vormt
een. grote uitdaging. In 2011 was een groot aantal Ondergedompeld-projecten afgerond;
herschikking van (resterende) middelen moet begin 2012 o.a. voorzien in dekking van de
gemeenschappelijke kosten van het partnerschap (STEP). Het schap neemt als
beheersmaatregel het vinden van 100% financiële dekking alvorens een projectonderdeel
wordt uitgevoerd.
Tegelijkertijd vormen de toekomstige beheer- en onderhoudskosten van enkele binnen STEP
aangelegde of aan te leggen recreatieve voorzieningen een risico. Voorzieningen als de
veerpont Ottersluis en de zogenaamde ecolodge moeten zoveel mogelijk met een sluitende
exploitatie in de markt worden gezet. Tegelijkertijd is bekend dat veerverbindingen bijna nooit
een sluitende exploitatie kennen. De ecolodge moet onderdeel gaan uitmaken van een
toekomstige exploitatie van de boerderij in de Hel- en Zuilespolder.
Daarnaast is sprake van een mogelijke korting van de Interreg-subsidie als gevolg van de
vertraging (n+2-regel).
Ter vervanging van de inzet van de schapmedewerkers voor Ondergedompeld zijn binnen het
bezoekerscentrum teamleiders aangesteld. In principe is deze situatie budgetneutraal. Het
risico bestaat uit het feit dat de inzet van de schapmedewerkers voor Ondergedompeld per
saldo lager is dan de meerkosten voor de teamleiders. Daarnaast moet de personele situatie
per 1/7/2013, wanneer het Interreg-project moet zijn afgerond, opnieuw worden bezien.
Beheer en onderhoud recreatie- en natuurgebieden
De voorwaarden voor de subsidieregeling natuurbeheer zijn aangepast. De huidige regeling
loopt tot 31-12-2011. Het Schap heeft eind 2011 een aanvraag voor de nieuwe regeling
ingediend, voor weer 6 jaar. Met de nieuwe aanvraag is naar verwachting ongeveer eenzelfde
bedrag gemoeid als de regeling tot 31-12-2011 (ad. € 16.094).
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In het onderhoudsfonds Water en oevers zijn baggerwerkzaamheden voor het baggeren van de
havens (bij bezoekerscentrum Dordrecht en de passantenhaven) en de aftakking van het
Moldiep opgenomen. Er zijn geen baggerwerkzaamheden voor het Moldiep en de Sionsloot in
het onderhoudsfonds opgenomen. Uit monitoring blijkt dat in deze vaarwegen momenteel
nauwelijks slibaangroei plaatsvindt. De toekomst moet uitwijzen of deze situatie structureel is.
In 2014 moeten de fietspaden en de wielerbaan worden vernieuwd. Het Parkschap is
voornemens deze investering op termijn -medio 2024- op te nemen in het onderhoudsfonds.
Hiertoe is in begroting 2016 een ophoging van de jaarlijkse dotatie aan het fonds infrastructuur
nodig.
In de loop van 2012 moet een nieuw onderhoudsbestek aanbestedingsgereed gemaakt worden
voor aanbesteding in november 2012. De afstemming met de onderhoudsbestekken en
werkpakketten van Staatsbosbeheer is een vereiste. Gezien de bezuinigingen bij
Staatsbosbeheer is onduidelijk of hiermee aanbestedingsvoordelen op Parkschapniveau zijn te
voorzien. Uitgangspunt is immers een goed beheer- en onderhoud van het gehele
Parkschapgebied ondanks deze bezuinigingen.
Onderhoud en beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch
In het voorjaar van 2011 is het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld. Alle partijen die in de
toekomst te maken krijgen met onderhoud en beheer hebben op basis van dit ontwerp de
onderhouds- en beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat niet eerder dan
2015 bedragen beschikbaar komen voor onderhoud en beheer. Aan dit besluit liggen ten
grondslag de vertragingen die als gevolg van de besluitvorming zijn opgetreden, maar zeker
ook de grote onzekerheid over de financiering vanuit Rijk en/of provincie.
Gebouwen
In juni 2011 heeft de overdracht plaatsgevonden van de "strategische" aankoop van het huis
naast de boerderijschuur. Het is namelijk de bedoeling dat deze woning en de naastliggende
schuur en hoogstamboomgaard worden ontwikkeld tot een kleinschalige recreatieve functie
(stepping Stone). Om dit mogelijk te maken is in 2011 een begin gemaakt met de herziening
van het huidige bestemmingsplan. Dit houdt kort gezegd in dat niet eerder dan in het najaar
van 2012 belangstellenden kunnen intekenen op het bidbook dat voor deze locatie wordt
gemaakt. De meest positieve planning is dat dit project operationeel zal zijn in 2013
(bestemmingsplanwijzigingen). Tot die tijd zullen de kapitaallasten worden opgevangen binnen
de bestaande begroting. In de brede doorlichting is rekening gehouden met extra inkomsten
voor het Parkschap vanuit deze recreatieve functie.
Thermen
Conform de contracten heeft het schap najaar 2011 parkeervoorzieningen aangelegd
(aanbesteding). De erfpacht voorziet in dekking voor deze investering en moet tevens
bijdragen aan de extra inkomsten in het kader van de brede doorlichting.
De oorspronkelijke exploitant is mede door een verzekeringskwestie rond een brand op een
andere locatie afgehaakt. De ontwikkelaar c.q. erfpachter is voorjaar 2012 failliet verklaard.
Het Parkschap zal met de curator op zoek gaan naar een geïnteresseerde marktpartij.
Het risico bestaat uit het geheel af moeten blazen van een wellnesslocatie in de Biesbosch. In
dat geval moeten voorbereidingskosten en de aanleg van o.a. parkeervoorzieningen andere
financiële oplossingen worden gevonden.
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Toezicht en handhaving
De inzet en taakverdeling tussen SBB, RWS, KLPD en het Parkschap is nog niet structureel
verankerd. Er ligt een (enorme) opgave voor het nieuwe Parkschap hierin in 2012 verandering
te brengen. Of dit wel gaat lukken is de vraag gelet op de bezuinigingen die Staatsbosbeheer
opgelegd heeft gekregen.
Ondernemersrisico
Gezien de aard van de activiteiten die met name in en rond het Biesboschcentrum Dordrecht
zijn georganiseerd, zijn de inkomsten sterk afhankelijk van externe factoren als de
weersomstandigheden, de ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt, alsook de economische
situatie. Hierbij dient ook vooral gedacht te worden aan de Halve Maen. In 2009 is op verzoek
van het bestuur van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch onderzoek gedaan
naar mogelijkheden om de rendabiliteit van de Halve Maen te verbeteren. De adviezen hadden
o.a. betrekking op PR en marketing en de programmering van de tochten; de programmering
is inmiddels behoorlijk aangepast. Medio 2014 wordt opnieuw de balans opgemaakt.
Verkeersoerikelen
De verkeerssituatie is in verband met de veiligheid nog steeds niet optimaal. Maatregelen op
het gebied van betaald parkeren (natuurbijdrage), afsluitbaarheid van het gebied/gebiedsdelen
en eenrichtingsverkeer in het gehele gebied behoeven nader onderzoek en verdere uitwerking.
De natuurbijdrage is tevens één van de onderdelen van de Brede doorlichting. De
bestuurscommissie heeft ingestemd met het nader uitwerken hiervan in 2012.
Mocht het bestuur op basis van de uitwerking besluiten de natuurbijdrage niet in te voeren,
dan komen de voorbereidingskosten ad. € 29.000 rechtstreeks ten laste van de exploitatie en
zullen de % opbrengsten' uit de brede doorlichting ter invulling van de 10% bezuiniging en
overige tekorten dalen.
13 Bedrijfsvoeringparagraaf
Personeel
De inzet en aanstelling van medewerkers bij het Parkschap is gevarieerd; gedetacheerd vanuit de
gemeente Dordrecht en/of in dienst van het Servicecentrum Drechtsteden en provincie NoordBrabant. Daarnaast zijn hier arbeidscontractanten en een medewerker van Drechtwerk werkzaam.
Het Servicecentrum Drechtsteden verzorgt de personeelsadministratie voor de
arbeidscontractanten van het Biesboschcentrum Dordrecht.
Ook wordt er veel werk verricht door vrijwilligers, met name als gids voor bezoekers (dit geldt
zowel bij het Biesboschcentrum Dordrecht als bij SBB/Bezoekerscentrum Drimmelen).
Vanuit Staatsbosbeheer zijn verschillende medewerkers nauw betrokken bij het Parkschap. De
afspraken hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer en de
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Voor de uitvoering van het beheer van het recreatiegebied De Hollandse Biesbosch is een bestek
opgesteld. De uitvoering is na de aanbesteding in handen van het SW-bedrijf Drechtwerk. In 2012
zal opnieuw aanbesteding plaatsvinden voor de periode na 2012. Verbreding naar het
Parkschapgebied wordt onderzocht; met SBB wordt overlegd over afstemming beheer, bundelen
van bestekken en aanbestedingen vanaf 2012.
Automatisering
De medewerkers van de Sionpolder zijn in 2009 middels een glasvezelverbinding aangesloten op
het stadskantoor in Dordrecht. Het Biesboschcentrum Dordrecht heeft een eigen website welke
wekelijks wordt geactualiseerd. Het bezoekerscentrum heeft momenteel een ADSL-verbinding,
maar is niet aangesloten op het stadskantoor in Dordrecht. Vanwege het drukke gebruik van deze
verbinding is een glasvezelverbinding naar het bezoekerscentrum zeer wenselijk. Deze investering
wordt in 2012 onderzocht en aan het bestuur voor akkoord aangeboden.
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Organisatie
Vanwege de vorming van één Parkschap is de organisatie binnen het compartiment
bestuursondersteuning opnieuw uitgewerkt. De werkorganisatie, vastgesteld in de
bestuursvergadering van 25 februari 2011 bestaat uit:
Een directeur (0,66 fte), ondersteuning bestuurscommissie (0,5 fte), Beleid 0,5 fte, Beheer 0,2 fte
en Bezoek 0,2 fte, capaciteit Staatsbosbeheer (een equivalent van € 50.000), directiesecretaresse
(0,45 fte), boekhouding (0,40 fte) en control (een equivalent van € 45.000 via inhuur SCD).
Huisvesting
De medewerkers van Parkschap zijn verdeeld over meerdere locaties.
De adjunct-secretaris van de Bestuurscommissie en het Overlegorgaan is werkzaam bij de
provincie Noord-Brabant. De betrokkene vanuit Staatsbosbeheer is werkzaam vanuit de kantoren
van Staatsbosbeheer, deels in het Parkschapsgebied.
De medewerkers voor beleid en beheer zijn gehuisvest in de Sionpolder. Op de bovenverdieping
van het Biesboschcentrum Dordrecht zijn de kantoren voor de medewerkers aldaar gevestigd. In
het botenhuis is een verhuurloket ten behoeve van de verhuur van diverse objecten.
Daarnaast zorgt het schap voor een onderkomen voor de medewerkers van de reclassering die
werkzaamheden uitvoeren in het gebied.
Vanwege de vorming van één Parkschap wordt de locatie van alle medewerkers van het Parkschap
momenteel opnieuw uitgewerkt.

14 Verbonden partijen
Het Parkschap is een gemeenschappelijk regeling waarin de provincies Zuid-Holland en Brabant en
de Gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en Werkendam in deelnemen. Zij staan garant bij
een nadelig exploitatiesaldo (zie hoofdstuk 12 Algemene dekkingsmiddelen). In de begroting 2013
is de totale bijdrage van de participanten geraamd op € 1.640.679 (excl. € 254.800 BTW BCF).
15 Financieringsparagraaf
Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat
het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde
zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk
rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met rente- en kredietrisico's.
In het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) is een Financieringsstatuut
verplicht. Dit statuut heeft tot doel kaders aan te geven, waarbinnen het schap haar geldstromen
beheert. Het Financieringsstatuut voor het Parkschap is 20 mei 2011 door het Algemeen Bestuur
vastgesteld en maakt deel uit van de financiële beheerverordening van het Parkschap. Voor een
nadere uiteenzetting van het treasury-beleid verwijzen wij naar het genoemde
Financieringsstatuut.
Het omslagpercentage van de rente blijft voor begrotingsjaar 2013 gehandhaafd op 4,5%. Er is
geen reden om aan te nemen dat dit percentage moet worden gewijzigd. De financiële markt laat
verlaging toe, echter vanwege de onzekere toekomst wordt het bestaande percentage
voorzichtigheidshalve gehandhaafd. Naar verwachting is dit conform de werkwijze van onze
deelnemers.
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De wettelijk toegestane kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is 8,2%; de renterisiconorm 20% (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, artikel 2).
In het laatste kwartaal van 2011 en het l e kwartaal van 2012 bleef het Parkschap binnen de
toegestane kasgeldlimiet. Evenals in 2011 zullen in 2012 en 2013 behoorlijke uitgaven worden
gedaan. Het is mogelijk dat het Parkschap in 2012 of in 2013 de kasgeldiimiet overschrijdt; indien
dit in 3 achtereenvolgende kwartalen gebeurt, zal worden bepaald of een lening moet worden
aangegaan (zie ook hoofdstuk 19 paragraaf leningenportefeuille). In dat geval zal een voorstel aan
het bestuur worden voorgelegd.

16 Grondbeleid
Het Parkschap heeft geen grondexploitatie, derhalve wordt er geen grondbeleid ontwikkeld.
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FINANCIËLE BEGROTING
17 Programmabegroting
De financiële begroting beoogt het inzicht in de financiën van het schap te vergroten en biedt
daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste
vermogensbestanddelen. Voor meer financiële informatie verwijzen wij naar bijlagen.
Ontwikkelingen in de baten en lasten
In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van de aan verschillende
begrotingsprogramma's gerelateerde baten en lasten en de ontwikkelingen/budgettaire
uitgangspunten in de baten en lasten toegelicht.
Ontwikkelingen/ budgettaire
uitgangspunten
De begroting 2013 en de meerjarenraming zijn opgesteld volgens de geldende richtlijnen die de
Gemeente Dordrecht heeft voorgeschreven voor begrotingen van gesubsidieerde instellingen voor
het jaar 2013. Op basis van deze richtlijnen zijn de bijstellingen als volgt:
Personeel
+ 1,0%
t.o.v. de begroting 2012
Overige goederen en diensten
+ 2,8%
t.o.v. de begroting 2012
Inkomsten (indien mogelijk)
+ 2,0%*
t.o.v. de begroting 2012
* het gehanteerde percentage is gebaseerd op de verhouding van de personeelslasten en de overige kosten van
het Parkschap.
De productprijzen van het Biesboschcentrum Dordrecht zullen met 2 % worden geïndexeerd. Voor
de ontheffingen geldt eenzelfde percentage, waarbij moét worden opgemerkt dat de ontheffingen
van het compartiment Brabantschap zullen worden gelijkgetrokken met (lees: opgehoogd worden
tot) de ontheffingen voor het compartiment Hollandschap.
Ontwikkeling kapitaallasten
Het exploitatietekort voor 2013 in eerdere meerjarenbegroting werd voor een belangrijk deel
veroorzaakt door een stijging in de kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen. Dit tekort is
opgelost door een verlaging van de omvang van de investering in de vernieuwing van de
inrichting/tentoonstelling van het Biesboschcentrum Dordrecht en overige maatregelen uit de
Brede doorlichting.
De stijging van de kapitaallasten in begroting 2013 ten opzichte van begroting 2012 bedraagt
ca. € 54.000. De vernieuwing van het Biesboschcentrum Dordrecht incl. de Biesbosch Symfonie,
een investering in een systeem ten behoeve van het heffen van een natuurbijdrage van bezoekers,
die met de auto het gebied bezoeken en een glasvezelkabel naar het Biesboschcentrum Dordrecht
leiden tot een verhoging van de kapitaallasten.
Bijzonderheden in de ontwikkeling van de kapitaallasten uit eerdere begrotingen:
De kapitaallasten van de woning bij de boerderijschuur (de Zuileshoeve te Merwelanden 39)
worden tijdelijk door een eveneens tijdelijke verlaging van de budgetten gefinancierd. De verlaging
van de kapitaallasten als gevolg van het uitstel van de vervanging van de Sterling is benut voor
een extra dotatie in de voorziening (groot onderhoud Halve Maen, Sterling en Zonnepont)
gedurende enkele kalenderjaren. De investering in de parkeervoorzieningen ten behoeve van de
Thermen zal te zijner tijd moeten worden gefinancierd uit de erfpachtcanon.
Ontwikkeling personeelslasten
De lonen van het personeel zijn verhoogd met 1,0% als gevolg van de gestegen pensioenpremies.
Voor het personeel dat gedetacheerd is vanuit de Gemeente Dordrecht dient ook BTW in rekening
te worden gebracht. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting en zijn via het BCF compensabel
bij de deelnemers.
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