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Economie, sport en cultuur
Wijziging van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

(tweede wijziging)

Voorgesteld besluit
1. Het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch (tweede wijziging) vast te stellen, door middel
van ondertekening van het bijgevoegde ontwerp-besluit;
2. Een .pdf van het ondertekende besluit toe te zenden aan
ape.jaqueteMordrecht.111, ten behoeve van de bekendmaking van het besluit.
Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch moet op
verzoek van het dagelijks bestuur van het Parkschap worden gewijzigd.
Dit voorstel strekt tot wijziging van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,
(tweede wijziging).

Inleiding
Er zijn meerdere redenen waarom de regeling moet worden gewijzigd:
1. Door de beëindiging van het inhoudelijke programma van het voormalige

Brabantse schap worden de financieringsregels van de regeling aangepast.
2. Sinds 1 januari jl. Is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze

wijziging heeft consequenties voor de regeling. De belangrijkste wijziging
betreft de samenstelling van het dagelijks bestuur.
a. Op grond van artikel 52 jo. artikel 14, derde lid van de wet, mogen de
leden van het dagelijks bestuur nooit de meerderheid van het algemeen
bestuur uitmaken, zowel in aantal als in de stemverhouding.
In de huidige situatie is sprake van een personele unie tussen het
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Dat staat de wet niet langer
toe.
b. Verder zijn een aantal termijnen betreffende de begroting en de

jaarrekening gewijzigd. Beide zaken leiden tot wijzigingen in de
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
3. Uit de vergunning- en ontheffingplichten die in de Biesboschverordening zijn

opgenomen volgt dat het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna
Parkschap) leges in rekening zou moeten kunnen brengen voor door haar te
leveren diensten aan bezoekers van het nationaal park en ondernemingen die
economische activiteiten ondernemen in het nationaal park, voor zover die
economische activiteiten vallen onder de door het Parkschap te behartigen
belangen.
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4. Het kan gewenst zijn dat het algemeen bestuur van het Parkschap een

uitsluitend recht verleent aan een onderneming die diensten verleent aan het
Parkschap. Dat zou bijvoorbeeld om redenen van sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid het geval kunnen zijn bij het inzetten van kwetsbare groepen in
de samenleving bij werkzaamheden voor het Parkschap.
5. Verder zijn ook de regels omtrent de bekendmaking van (wijzigingen van)

gemeenschappelijke regelingen gewijzigd sinds 1 januari jl. Voorheen moest
elke deelnemer op de bij hem gebruikelijke wijze het wijzigingsbesluit bekend
maken. Sinds 1 januari gebeurt de bekendmaking langs elektronische weg in
de Staatscourant door het bestuur van de gemeente/provincie waar de
regeling is gevestigd. In dit geval is dat het bestuur van de provincie NoordBrabant. De andere deelnemers hoeven hun wijzigingsbesluiten dan niet meer
bekend te maken.
6. Tot slot is sinds de wetswijziging van 1 januari 2015 ook de verdeling van

bevoegdheden tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
gewijzigd. Dit wijzigingsbesluit brengt de regeling daarmee in
overeenstemming.
Doelstelling
Met de wijzigingen wordt bereikt dat de financiële regels van het Parkschap weer
aansluiten op de feitelijke situatie, dat het Parkschap in staat wordt gesteld om
leges te heffen en dat de regeling weer actueel is. Wij merken hierbij op dat
rondom de governance van Nationale Parken in Nederland in het algemeen en bij
de Biesbosch zeker ook discussie wordt gevoerd over veranderende rollen van
overheden en maatschappelijke en private partners. Dit kan ons inziens leiden tot
wijziging in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking binnen
gemeenschappelijke regelingen (GR). Voor 01-01-2018 zullen op dit punt nadere
voorstellen volgen.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.
Kosten en dekking
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
N.v.t.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het wijzigingsbesluit moet ongewijzigd door de colleges en raden van de
gemeenten en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincies
worden vastgesteld omdat anders het besluit niet in werking kan treden.
Vervolgens wordt het wijzigingsbesluit door de provincie Noord-Brabant
bekendgemaakt in de Staatscourant. De dag na de bekendmaking wordt de
wijziging van kracht.
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Bijlagen
ontwerpbesluit;
concept wijzigingsbesluit (tweede wijziging);
geconsolideerde tekst van de gemeenschappelijke regeling (waarin de
wijzigingen zichtbaar zijn);
geconsolideerde tekst van de gemeenschappelijke regeling (schone versie);
Toelichting op het wijzigingsbesluit.
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