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Aan: het bestuur van GR Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch, Provinciale en Gedeputeerde Staten van NoordBrabant en Zuid-Holland en gemeenteraad en college van
Dordrecht, Drimmelen en Sliedrecht
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De Biesbosch verdient't

april 2015
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Hierbij zend ik u, als bestuur dan wel deelnemer van de
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,
een door de raad van de gemeente Werkendam unaniem aanvaarde
motie over de voorstellen in het kader van "De Biesbosch verdient 't".
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Voor de inhoud verwijs ik naar de bijgevoegde motie
unit
Griffie
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Vanaf 1 mei werkt de gemeente 100% op afspraak. lnformatie vindt u op www.werkendam.nl.
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: De Biesbosch verdient't

MOTIE
De ondergetekende(n) stelt (stellen) de volgende motie voor.
De raad van de gemeente Werkendam, in vergadering bijeen op 7 april 2015,
Constaterende,
Dat het Parkschap Natíonaal Park de Biesbosch verdienmodellen heeft
gepresenteerd die leiden tot belastingheffing van bezoekers, bijvoorbeeld
door middel van een vaarvignet en parkeergeld;
Dat de commissie Grondgebied meermalen heeft aangegeven dat zij
dergelijke vormen van belastingheffíng niet wil;
Dat het Parkschap gewoon doorgaat op de ingeslagen koers;

o
o
o

Van mening, dat het Parkschap ten minste in beeld moet brengen:
welke taken en activiteiten echt níet meer kunnen worden uitgeoefend
door het Parkschap als de gewraakte heffingen niet doorgaan;
welke taken en activiteiten wellicht door andere overheden en
maatschappelijke organisaties kunnen worden overgenomen;
welke afternatieve inkomstenbronnen er zijn, die niet tot rechtstreekse
belasting van bezoekers leiden;
en dat het college ten minste in beeld moet brengen:
welke gevolgen het schrappen in taken, activiteiten en ambities heeft voor
het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor
het gebied;
welke meerwaarde deelname in de gemeenschappelijke regeling van het
Parkschap heeft voor de gemeente Werkendam;

-
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Spreekt uit,
Dat de commissie Grondgebied in mei op basis van de van het Parkschap
en het college gevraagde informatie een vervolgdiscussie moet kunnen
voeren over de verdienmodellen en het ambitieniveau van het Parkschap
en van de gemeente Werkendam;
Dat de raad vooruitlopend daarop deze motie aan het Parkschap toestuurt
als signaal vooraf, ook met het oog op de ontwerpbegroting 2016, en deze
motie tevens toestuurt aan de overige deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling ;
Dat de raad van wethouder De Jong verurracht dat hij als bestuurslid
namens de gemeente Werkendam in de aanpak en besluitvorming van het
Parkschap ruimte vraagt voor de in deze motie verwoorde aanpak,
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Uitslag: overgenomen door college / ctangenomen/ verworpen met ... stemnlen voor en
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tegen.
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en gaat over tot de orde van de dag
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