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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Via deze brief en het bijbehorende liquidatieplan informeren wij uw raad over de stand van zaken
rondom de voortgang van het proces tot ontvlechting van de Gemeenschappelijke regeling
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Wat is de te delen informatie?
Samenvatting

Het college heeft besloten geen zienswijze te leveren op het liquidatieplan zoals dat nu voorligt
(concept versie 2.4). De eerder door de raad benoemde aandachtspunten zijn meegenomen in de
uitwerking het liquidatieplan.
Geen zienswijze gemeente

De raadsvergadering van 15 april 2020 en de bijbehorende adviescommissie van 24 maart 2020
bieden de laatste geplande mogelijkheid voor het leveren van een zienswijze op het liquidatieplan
(concept versie 2.4) van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Hierna zal het bestuur van de GR Parkschap Nartionaal park De Biesbosch de zienswijzen
behandelen en een definitieve versie vaststellen.

Het college heeft besloten geen zienswijze te leveren op het liquidatieplan zoals nu gepresenteerd.
Met kennis van de door de raad aangedragen punten in de hierna genoemde brief aan het
Parkschap, ziet het college geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Brief raad aan het Parkschap

In uw brief aan het parkschap van 29 januari 2020, kenmerk 2414531, Risnr. 2520477, heeft u
twee aandachtspunten aangedragen voor de uitwerking van het liquidatieplan. Deze staan
vernoemd onder punten 2 en 3 in uw brief.
Punt 2 "Wij vragen u nadrukkelijk de organisatorische, juridische, fiscale , financiële en personele
consequenties van dit voorstel voor de gemeente Dordrecht uit te werken."
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Zoals u ook heeft benoemd in uw brief zijn deze aspecten benoemd ter uitwerking van het
liquidatieplan. In het liquidatieplan zijn deze onderwerpen terug te vinden onder de respectievelijk
vernoemde hoofdstukken en/of paragrafen.
In de werkgroepen voor het opstellen van het liquidatieplan zijn vanuit gemeente Dordrecht de
contactpersonen van de benodigde beleidsvelden betrokken geweest.
Punt 3 'W/j vragen u dit proces goed (organisatorisch) af te stemmen met de gemeente
Dordrecht èn de op te bouwen NLDelta-organisatie."
In het proces van de ontvlechting van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gaat het
liquidatieplan richting afronding. De processen voor de vormgeving van de nieuwe
netwerkorganisatie voor NP de Biesbosch en de netwerkorganisatie van NLDelta lopen nog.
Vanuit de gemeente wordt belang gehecht aan een goede afstemming van deze twee nieuwe
organisaties en de verdeling van de rol van het parkschap. De contactpersonen zoals genoemd
onder punt twee die aan de werkgroepen van de liquidatie deelnemen nemen ook deel aan de
werkgroepen in het vormgeven van de nieuwe netwerkorganisaties.
Kanttekening

De benoemde planning onder hoofdstuk 3 komt niet overeen met de planning uit bijlage 7. In
hoofdstuk 3 wordt 8 april 2020 genoemd voor bespreking van de zienswijzen aangedragen door de
verschillende gemeenteraden. De juiste datum hiervoor, vernoemd in de bijlage, is 22 april 2020.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Op 22 april 2020 zal het Algemeen Bestuur van het Parkschap, met kennis van de zienswijzen van
de deelnemende gemeenteraden, het liquidatieplan vaststellen. Het definitieve vastgestelde plan
wordt met de colleges en raden gedeeld met het verzoek tot besluiten over de opheffing van de
gemeenschappelijke regeling Parkschap de Biesbosch.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Aan dit proces zijn geen directe kosten verbonden.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Dossier - 2520477
Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch
De presentatie van het nog op te stellen liquidatieplan met daarbij een brief van de raad van
Dordrecht aan het bestuur van de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch betreffende haar
zienswijze.
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