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Betreft:Ontwerp-begroting 2014 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 ontwerp-begroting voor
2014 en de Meerjarenbegroting 2014-2018 aan.
U kunt binnen 6 weken na de datum van deze brief bij het Dagelijks Bestuur uw
zienswijze over de begroting naar voren brengen.

Vervolg besluit vorm ingsproces
Het Dagelijks Bestuur zal de ontwerp-begroting en meerjarenbegroting inclusief uw
zienswijzen aan het Algem een Bestuur aanbieden ter vaststelling in de vergadering
van 28 juni 2013.
De vastgestelde begroting wordt vervolgens aan Onze 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 op de verplichting van de deelnem ers inzake de ter inzagelegging
(Gemeenschappelijke Regeling, artikel 37, 2e t/m 4e lid) en de openbare
kennisgeving daarvan. Het Parkschap neemt t.b.v. van dit proces contact op met de
betrokken ambtenaar van uw Organisatie.
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Parkschapsbegroting 2014
De ontwerp-begroting van het Parkschap 2014 is gebaseerd op de jaarschijf 2014
in de meerjarenbegroting van begroting 2013.
Op deze jaarschijf 2014 zijn in een aantal stappen wijzigingen aangebracht. De
jaarschijf behoefde allereerst actualisatie van de budgetten. Ook moest één van de
maatregelen uit de zogenaamde Brede doorlichting vanwege vertraagde
besluitvorming bij één van de deelnemers worden doorgeschoven naar 2015. Het
tekort dat hierdoor ontstaat, is opgelost door andere maatregelen uit de Brede
doorlichting. Dit is de eerste stap. Deze stap resulteert in een sluitende begroting.
De tweede stap betreft het doorvoeren van de taakstelling van 1,5% (verlaging van
de deelnemersbijdrage voor de compartimenten bestuursondersteuning en
Hollandschap) en het bijstellen van de bijdragen Bestedingenplan NP naar 0 wegens
het aflopen van dit programma. In lijn met de kadernota van het Parkschap van
7 maart 2013 is het hierdoor ontstane tekort onttrokken aan de algemene reserve
in afwachting van de opbrengsten van verdienmodellen.
De derde en laatste stap is het toepassen van een indexering. Ook deze stap vloeit
voort uit de besluitvorming met betrekking tot de kadernota.
Ik licht de bijzonderheden van de stappen toe.

Stap 1 - actualisatie van budgetten
Het actualiseren van de budgetten geldt voor meerdere onderdelen uit de
begroting. Jaarlijks vindt actualisatie van kapitaallasten plaats. Mede door het
vervallen van enkele restantkredieten is sprake van een verlaging. Daarnaast zijn
voor 2014 de onderhoudsfondsen geactualiseerd. Voor het onderhoudsfonds
gebouwen heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden een nieuwe meerjarenraming
opgesteld. Voor het onderhoudsfonds infrastructuur is een nabehandeling van de
paden toegevoegd (in 2014 vindt een belangrijke investering in de kwaliteit van de
paden plaats). Verhoging van de dotatie aan deze fondsen is gecompenseerd door
genoemde lagere kapitaallasten.
Een lagere subsidie voor natuurbeheer en verlies van marge door het verlagen van
de omzet van het Biesboschcentrum zijn gecompenseerd binnen de begroting. Het
verlagen van de omvang van de winkel naar 60% is een gevolg van de crisis.
Tenslotte zijn de automatiseringsbudgetten vervangen door een bijdrage aan het
Servicecentrum Drechtsteden (SCD); deze partij voert het ICT-beheer voor het
Biesboschcentrum uit met ingang van voorjaar 2013.
In de Brede doorlichting zijn een aantal maatregelen uitgewerkt om te voldoen aan
een taakstelling van 10% op de deelnemersbijdrage (medio 2011). Daarnaast
moe(s)ten deze maatregelen voorzien in het oplossen van een exploitatietekort en
het vervallen van bijdragen inzake de 3e Merwedehaven.
Eén van de maatregelen in het kader van de Brede doorlichting betrof een
zogenaamde natuurbijdrage voor automobilisten. Deze heffing zal plaatsvinden op
de Baanhoekweg, waarvan de gemeente Dordrecht eigenaar is. Deze maatregel
was -financieel gezien- geïmplementeerd in de begroting 2013 met een opbrengst
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krediet voor een voorbereidend onderzoek, welke in 2012 ook is uitgevoerd. Rond
de jaarwisseling is vanuit de gemeente Dordrecht echter aangegeven dat
besluitvorming hieromtrent niet eerder is te verwachten dan na de komende
gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar 2014). De budgetten voor deze maatregel
zijn om die reden doorgeschoven naar jaarschijf 2015 in de meerjarenbegroting
tekort van begroting 2013 en verder. Om dit te compenseren zijn andere
maatregelen van de Brede doorlichting in de begroting 2014 doorgevoerd. Het gaat
om extra inkomsten als gevolg van de mogelijkheid tot onhine boeken bij het
Biesboschcentrum en het verhogen van opbrengsten in de vorm van werk voor
projecten (in dit geval voor De Nieuwe Dordtse Biesbosch).
De opbrengsten uit de Brede doorlichting zij hiermee nagenoeg uitgeput.

Stap 2 - verval/en van Rijksmiddelen
Het Algemeen Bestuur heeft in de kadernota besloten tot een taakstelling van 1,5%
voor 2014 (oplopend tot 4,5% in 2016) op basis van de berekende financiële
effecten van Rutte II t.o.v. septembercirculaire 2012. Deze taakstelling is van
toepassing verklaard op de compartimenten bestuursondersteuning en

NP opgenomen. Deze bijdragen, voorheen gefinancierd vanuit het Rijk en verdeeld
via de provincie Noord-Brabant, zijn vervallen met ingang van 2014. De provincie
Noord-Brabant heeft het Parkschap opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van
een onderzoek naar verdienmodellen. Het Parkschap heeft de kaders van dit
onderzoek inmiddels uitgewerkt. Zij heeft hierin nadrukkelijk een link gelegd naar
de (grotendeels geïmplementeerde) maatregelen uit de zogenaamde Brede
doorlichting. Het Parkschapsbestuur heeft in de vergadering van 25 april jl. haar
fiat gegeven op de onderzoeksvraag.
De opbrengsten, die moeten voortvloeien uit de implementatie van de
verdienmodehlen, dienen ter dekking van de hiervoor genoemde taakstelling en het
vervallen van de middelen Bestedingenplan NP.
In lijn met de besluitvorming over de kadernota en in afwachting van de
opbrengsten verdienmodehlen is het tekort van deze stap (met een totaal van

Stap 3 - indexering
Voor begroting 2014 is uitgegaan van een prijsontwikkeling van 3,25 % (gebaseerd
op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB)).
Deze indexering is op basis van nacalculatie. De nacalculatie voor 2013 is relatief
hoog vanwege de stijging van het BTW-tarief van 19% naar 21%. De loonkosten
zijn niet geïndexeerd. De inkomsten zijn -voor zover mogelijk- geïndexeerd met
een percentage van 1,8 %. Per saldo resulteert dit in een verhoging van de
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Bijdragen deelnemers

verschillende compartim enten betekent dit voor de deelnem ers het volgende:
Provincie Zuid-Holland

64.991 BTW BCF)

Provincie Noord-Brabant

15.536 BTW BCF)

Dordrecht
Drim melen
Sliedrecht
W erkendam

4.667 BTW BCF)
22.633 BTW BCF)
4.633 BTW BCF)

Ver zoek
W ij verzoeken u een eventuele zienswijze op uiterlijk vrijdag 7 juni 2013 schriftelijk
naar voren te brengen.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,

Wagemakers
voorzitter
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