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Voorgesteld besluit

1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch (derde wijziging) vast te stellen en te ondertekenen;
2. een pdf van het ondertekende besluit toe te zenden aan
ape.jaquet@drechtsteden.nl.
Samenvatting

Per 1 januari 2018 treden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de
Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland alsmede het college en de raad van
Sliedrecht uit, uit de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch. De overblijvende deelnemers, te weten de colleges en raden van de
gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Werkendam, moeten nu een wijzigingsbesluit
vaststellen waarin de nieuwe situatie wordt vastgelegd.
Inleiding

Per 1 januari 2018 zullen de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, alsmede de
gemeente Sliedrecht uittreden uit de Gemeenschappelijke regeling Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch. Met Partijen zijn afspraken gemaakt over de
uittreedkosten.
Om de uittreding te effectueren moet de tekst van de gemeenschappelijke regeling
worden aangepast. Na 1 januari 2018 blijven er nog drie deelnemers over, namelijk
Dordrecht, Drimmelen en Werkendam. Dat heeft o.a. gevolgen voor de financiële
afspraken en voor de samenstelling van AB en DB.
De deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park
De Biesbosch zijn na 1 januari 2018 de colleges en de gemeenteraden van
Dordrecht, Drimmelen en Werkendam. Het wijzigingsbesluit moet daarom door
deze zes bestuursorganen gelijkluidend worden vastgesteld.
Bestuurlijke aspecten

Het uittreden van de twee provincies en Sliedrecht heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de samenstelling van het bestuur. Het bestuur halveert. Nu er slechts drie
AB-leden overblijven heeft dat gevolgen voor de samenstelling van het DB. De Wet
gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het DB uit nooit meer dan de helft
van het aantal AB-leden mag bestaan. Bij een Algemeen Bestuur dat uit drie
personen bestaat is dat eenvoudig onmogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten
dat er uit elke deelnemende gemeente twee leden in het algemeen bestuur worden
benoemd. Het DB kan dan uit drie personen bestaan.
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Doelstelling

Het doel van het voorstel is om de tekst van de Gemeenschappelijke regeling
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch aan te passen aan de situatie zoals die
vanaf 1 januari 2018 geldt.
Argumenten

Zie inleiding.
Kanttekeningen en risico's

Het feit dat het DB zal bestaan uit de drie AB-leden is formeel in strijd met de wet.
Naar de letter van de Wet gemeenschappelijke regelingen zou het DB op grond van
artikel 14, derde lid van de wet slechts uit 1 persoon mogen bestaan terwijl op
grond van artikel 14, eerste lid het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en
ten minste 2 of meer andere leden. Dat impliceert een DB van ten minste
3 personen. Aangezien de wet op zichzelf op dit punt een onmogelijkheid in het
leven roept is de keuze gemaakt om alle drie de AB-leden te benoemen als DB-lid.
Het alternatief is een DB van 2 leden maar dan staat 1 AB-lid buiten spel. Dat
achten wij een ongewenste situatie.
Kosten en dekking

Met het uittreden van drie deelnemers vervalt per 1 januari 2018 ook de
financiering door deze deelnemers op de wijze zoals opgenomen in de
gemeenschappelijke regeling. Hier komt tijdelijk een andere financiering voor in de
plaats, conform de voorwaarden voor uittreden.
De voorwaarden waaronder uittreding plaatsvindt verschilt; met de provincie
Zuid-Holland is een langdurige subsidierelatie afgesproken. Voor de periode 2018
t/m 2021 wordt jaarlijks een subsidie verstrekt met de omvang van de
deelnemersbijdrage 2017 voor deze provincie. Daarna, voor de periode 2022-2025,
daalt deze subsidie naar 85% van de eerdergenoemde omvang. Voor de provincie
Noord-Brabant en de gemeente Sliedrecht is een uittredesom afgesproken, van een
aantal maal de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Wanneer het parkschap deze
uittredesommen aanwendt als was sprake van een deelnemersbijdrage zal eerst
voor het jaar 2022 een financieel tekort ontstaan.
Wel bestaat de mogelijkheid de subsidie van de provincie Zuid-Holland te verhogen
door het doen van goede voorstellen (subsidieaanvragen), waarvoor de provincie
vervolgens subsidie kan verlenen. Ook de provincie Noord-Brabant wil haar
financiële betrokkenheid continueren door projectsubsidies. Dit laat onverlet dat
dergelijke subsidies geen betrekking zullen hebben op de reguliere exploitatie.
Met de door te maken transitie waarin de financiering van het parkschap anders
moet zijn geregeld, en het bezoekerscentrum anders zal worden gerund, zal het
tekort moeten gaan verdwijnen. Hoe dit tekort exact op te lossen is nog niet aan te
geven, vanwege de grootse beweging die het parkschap zal maken met NLDelta,
andere financieringsmodellen als uitkomst van de governance-discussie en een
nieuw model voor een ondernemend bezoekerscentrum. De oplossing zal een
samenspel zijn van minder kosten en een andere financiering, al dan niet via het
(kunnen) aangaan van nieuwe vormen van samenwerking. Al deze ontwikkelingen
zijn in 2017 in gang gezet; verwacht mag worden dat deze in 2022 effect hebben
gesorteerd.
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Overigens is een andere verdeling van de aanwending van de uittredesommen
mogelijk, afhankelijk van de wijze waarop het parkschap wil anticiperen op deze
uittreding. Denk hierbij aan het verdienmodel Ondernemend Biesboschcentrum,
waarbij het centrum (deels) door een ondernemer(s) zal moeten gaan worden
gerund. De uittredesommen, mits (nog) beschikbaar, zouden kunnen voorzien in de
dekking van frictiekosten.
U bent eerder over deze zaken geïnformeerd via (onder andere) de begroting 2018
van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Duurzaamheid

Niet van toepassing,.
Communicatie en inclusief beleid

Het wijzigingsbesluit is toegezonden aan de colleges van Drimmelen en Werkendam
en aan de raden van de drie overgebleven deelnemende gemeenten. Nadat de
bestuursorganen het wijzigingsbesluit hebben vastgesteld draagt de provincie
Noord-Brabant zorg voor de bekendmaking van het wijzigingsbesluit in de
Staatscourant. Daarna treedt het besluit in werking op 1 januari 2018.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het wijzigingsbesluit moet op 1 januari 2018 in werking treden. Om dat mogelijk te
maken moet het wijzigingsbesluit in december worden bekendgemaakt in de
Staatscourant. Daarvoor is nodig dat alle bestuursorganen het wijzigingsbesluit
uiterlijk begin december hebben vastgesteld.
Bijlagen

•
•
•
•
•

ontwerp besluit;
wijzigingsbesluit (3e wijziging);
toelichting op het wijzigingsbesluit;
'schone' geconsolideerde versie;
geconsolideerde versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn.

Het college van Burgemeeste

**—__

M.M. van der Kraan
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