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Onderwerp: ALV agendapunt 9: Terugblik op het Biesboschvaantje
Leden van de Biesboschfederatie.
Op 30 oktober 2017 hadden we een tamelijk turbulente bijzondere algemene ledenvergadering over
de voorgenomen invoering van het zogenaamde Biesboschvaantje. Om u een overzicht te geven van
wat er sinds die datum is gebeurd, heeft het bestuur onderstaande samenvatting gemaakt.
 Er is bij het bestuur geen behoefte om terug te komen op het verloop van de vergadering,
aangezien het duidelijk mag zijn dat de regie door de vertegenwoordigers van het Parkschap
en Staatsbosbeheer voor een groot deel werd overgenomen.
 Belangrijkste besluit van de vergadering was toen:
o De leden die eerst hun achterban wilden raadplegen tijdens hun eigen reguliere
jaarvergaderingen, die gelegenheid ook te bieden en daarvoor tot 1 september 2018
de tijd te geven:
o Om de uitkomst van de “peiling” die bedoeld was als een stemming, nader te
analyseren.
Ten aanzien van het eerste punt werd duidelijk gesteld dat nadere besluitvorming over de voortgang
van het proces niet vóór 1-9-2018 diende plaats te vinden.
Voorafgaand aan de ALV werd op 3 oktober 2017 onderstaand bericht ontvangen over het afscheid
van dhr. Dick Verheijen, directeur Parkschap en belangrijkste speler in het proces.
“Geachte heer, mevrouw,
Op 1 november a.s. gaat Dick Verheijen met pensioen.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht en
het bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch zend ik u bijgesloten
de officiële uitnodiging voor zijn afscheidsreceptie, die op dinsdag 31 oktober a.s.
zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Mw. J.T. (Jos) Kalle
Management assistent
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
Bezoekadres: Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
Tel. 078-770 4138 “

Zijn opvolger, dhr. Gerard de Baaij was aanwezig op de ALV zoals u weet. In hoeverre zijn start bij het
Parkschap van invloed was op het proces, moge blijken uit de volgende berichten:
Op 22 november 2017 werd een mail ontvangen van werkgroep voorzitter Theo de Bruin met de
volgende tekst:
“Geachte bestuur van de Biesboschfederatie, beste Cees en Jan,
Naar aanleiding van jullie schrijven aan de leden van de Biesboschfederatie, nodigen we het bestuur graag uit voor een
gesprek met het Parkschap en Staatsbosbeheer op dinsdag 19 december, 13:30 - 15:30 uur in het Stadskantoor te
Dordrecht, eenieder bekend zo veronderstel ik.
Het gesprek zal vooral gaan over een terugblik op de ALV van 30 oktober en vervolgens het standpunt van het bestuur en
daarmee van de Biesboschfederatie inzake de werkelijke betrokkenheid bij de Biesbosch en de mate van bereidheid om
verantwoordelijkheid te nemen, tot samenwerking te komen met het Parkschap en Staatsbosbeheer en in het verlengde
daarvan de introductie van het vaantje.
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Wanneer het gesprek daar aanleiding toe geeft, willen we ook concrete afspraken over de introductie van het Biesboschvaantje.
Het is bewust geen gesprek van de werkgroep Recreatie maar van de drie convenant-partners en hun vertegenwoordiging.
Namens het Parkschap en Staatsbosbeheer zullen resp. Gerard de Baaij en Arjan van der Zee aanwezig zijn. Ondergetekende
zal aanwezig zijn als projectleider voor de 'Biesbosch verdient ’t’ / recreatievaart
Graag horen we of de voorgestelde datum en tijdstip passen in jullie agenda’s en wie we namens het bestuur van de
Biesboschfederatie mogen verwachten op 19 december.
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin”

Op deze mail heeft het bestuur niet gereageerd en gewacht tot de bestuursvergadering van
6 december 2017. Op donderdag 7 december 2017 werd de volgende mail ontvangen:
Beste Cees en Jan,
Enkele weken terug heb ik onderstaande uitnodiging gezonden aan het bestuur van de Federatie maar tot op heden nog
niets vernomen. Zouden jullie kunnen laten weten of jullie ingaan op de uitnodiging voor een bijeenkomst op 19 december
en zo ja, wie namens de Federatie deelneemt aan het gesprek.
Graag hoor of lees ik van jullie
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin

Na de bestuursvergadering van 6 december is op 8 december 2017 onderstaande reactie verzonden
aan dhr. de Bruin:
Geachte heer De Bruin, beste Theo,
Het bestuur van de Federatie van Watersportverenigingen De Biesbosch heeft in haar vergadering van 6 december besloten
niet in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek op 19 december.
Het bestuur ervaart de inhoud van de uitnodiging unaniem als “op het matje geroepen worden” door de partners met de
bedoeling om akkoord te gaan met invoering van het vaantje per 1-1-2018 en acht dat niet acceptabel.
Het bestuur houdt, zoals steeds vanaf het begin van de samenwerking, een positieve grondhouding , maar niet onder de
voorwaarden en met de tijdslijn zoals die nu voorliggen. We zijn op het punt gekomen dat we ons als bestuur gaan beraden
en opnieuw zullen gaan oriënteren op onze positie als Federatie in dit project.
Uitgangspunt voor het Federatiebestuur is dat eerst alle aangesloten verenigingen de gelegenheid krijgen om over het
onderwerp te spreken met hun leden tijdens hun reguliere Algemene Leden Vergadering tot de laatste aan toe. Eén en ander
zoals vastgelegd in onze ledenbrief die na de ALV is verzonden en die in uw bezit is.
Daarna zal het bestuur de stemming peilen en een besluit nemen over voortzetting van de samenwerking met Parkschap en
SBB. De leden zullen daartoe geïnformeerd worden over de gewijzigde situatie na 30 oktober, zodat zij de meest recente
stand van zaken duidelijk aan hun watersporters kunnen overbrengen.
Deelname aan de werkgroep vanuit de Federatie door de vertegenwoordigers, Pap, Oostenenk, De Haan en Visser wordt
stopgezet. Mogelijke verdere deelname door deze personen geschiedt uitsluitend op persoonlijke titel en niet langer met
mandaat van de Federatie.
Het bestuur heeft bij bovenstaand besluit het volgende in overweging genomen;
Bij de start van de samenwerking heeft met name Staatsbosbeheer gezorgd voor veel vertraging in het proces door
gebrek aan duidelijkheid en openheid over de eigen financiële situatie en transparantie ten aanzien van de Biesbosch. Nadat
deze duidelijkheid begin 2017 eindelijk min of meer kon worden gegeven, moest er ineens doorgepakt worden zodat
invoering per 1-1-2018 zou kunnen worden gerealiseerd.
Het is hetzelfde Staatsbosbeheer dat door het optreden op de ALV op 30-10 door mevrouw Laetitia Linders de
voorgenomen stemming met ja of nee veranderde in een peiling met vier mogelijkheden hetgeen tot chaos en verwarring
leidde op die avond. Voorts heeft Staatsbosbeheer bij monde van dhr. A. van Hees, na afloop van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het Parkschap NP De Biesbosch op 30 november tegen enkele bestuursleden van de Federatie
gezegd:” dat het vaantje er nu zo snel mogelijk moet komen”.
Gaande het proces is door de andere partijen meerdere malen een zwaar moreel beroep gedaan op het bestuur van
de Federatie om de plannen er bij hun leden door te krijgen. Daarbij werd er wel degelijk, en expliciet uitgesproken, van uit
gegaan, dat wanneer de meerderheid van de Federatieleden akkoord zou gaan met invoering, het vanzelfsprekend zou zijn
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dat alle leden gingen betalen en dat het Federatiebestuur daar verantwoordelijk voor was. Dit stuit bij de leden op grote
weerstand, getuige de gang van zaken tijdens de laatste ALV.
Dit heeft geleid tot een veel te rooskleurige berekening van de inkomsten uit het vaantje via de Federatie, ondanks
onze herhaalde waarschuwingen in de werkgroep vergaderingen aan partijen om zich niet rijk te rekenen.
Tijdens de hiervoor genoemde AB vergadering van het Parkschap bleek uit gesprekken van onze bestuursleden met de
aanwezige politieke vertegenwoordigers, dat er nu politiek draagvlak lijkt te ontstaan “omdat het kennelijk van onderaf
wordt gedragen” terwijl de politiek aanvankelijk niets zag in het plan. Bij het bestuur van de Federatie bestaat nu het
vermoeden dat de andere partijen via de acceptatie door de Federatie, getracht hebben de plannen “van onderaf” via de
Biesboschfederatie te brengen zodat de verantwoordelijke politiek het idee kreeg dat deze breed door de (water)
samenleving werden gedragen.
Tenslotte zijn veel leden van de Federatie van mening dat het onrechtvaardig en ongelijk is wanneer een bijdrage bij
niet-federatieleden niet kan worden afgedwongen door handhaving. Pas in één van de laatste werkgroep vergaderingen,
toen dhr. Verheijen hier mee geconfronteerd werd, bleek dat partijen niet van plan waren dit in de verordening op te nemen
omdat het vooral vrijwillig moest gebeuren, terwijl de vrijwilligheid er voor de Federatieleden geheel af was.
Het bestuur van de Biesboschfederatie wacht de ontwikkelingen af.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Jan de Heer penningmeester/wnd. Secretaris.

Nog dezelfde dag op vrijdag 8 december kwam onderstaande reactie:
Geachte bestuur van de Biesboschfederatie, geachte heer de Heer, beste Jan,
Allereerst hartelijk dank voor jullie uitgebreide reactie op onze uitnodiging.
Zojuist gebeld maar helaas geen gehoor gekregen daarom dit schrijven.
Omdat we jullie niet op ‘het matje willen roepen’ maar vooral in gesprek willen blijven over datgene wat ons allemaal raakt,
te weten het Biesbosch vaar- en natuurgebied en haar toekomst, zouden we heel graag met jullie om de tafel willen.
De Biesboschfederatie beschouwen we als een belangrijk en waardevol watersport platform om de toekomst van de
Biesbosch mee te bespreken en met elkaar vorm te geven. In onze ogen is de tijd voorbij om dat alleen als Parkschap c.q.
Staatsbosbeheer te bepalen.
Graag horen we van jullie of en zo ja op welke manier jullie een dergelijk gesprek in willen steken.
Mede namens het Parkschap en Staatsbosbeheer,
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin

Op donderdag 14 december 2017 is onderstaande reactie verzonden aan dhr. de Bruin:
Geachte heer De Bruin, beste Theo,
Vriendelijk dank voor dit bericht en de nieuwe uitnodiging.
Wij zullen dit in overweging nemen en er in het nieuwe jaar op terug komen.
Voor nu in ieder geval prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Jan de Heer.

Op maandag 18 december 2017 werd de volgende reactie ontvangen:
Geachte bestuur van de Biesboschfederatie, geachte heer de Heer, beste Jan,
Gezien de wens van het parkbestuur om belanghebbende en betrokken partijen meer inbreng en mede-zeggenschap te
geven in de toekomst van het park, als ook omdat de beheerssituatie, en de financiering ervan, vragen om maatregelen op
de korte(re) termijn, hoop ik dat we elkaar binnenkort kunnen treffen om met elkaar wederom in overleg te gaan en te
blijven over de te volgen koers daarin.
Mede namens het Parkschap en Staatsbosbeheer, wens ik jullie eveneens goede feestdagen en een waterrijk jaar toe!
De Biesbosch voegt op dit moment al de daad bij het woord.
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin”
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Op donderdag 21 december 2017 ontvingen wij onderstaande mededeling van mevrouw Laetitia
Linders, de dame op wiens interventie tijdens de ALV onze stemming werd veranderd in een
afgezwakte “peiling”:
“Beste relatie,
Met deze mail wil ik mijn mailadres graag wijzigen in: l.linders@staatsbosbeheer.nl
Mijn detachering aan het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch eindigt dit jaar en ik zal vanuit het andere mailadres
zorgen voor afronding en overdracht aan de collega's van het Parkschap, die het programma nader voort zullen zetten.
Mogelijk hebben we nog contact met elkaar over het programma, of zullen jullie benaderd worden vanuit mijn collega's voor
het vervolg.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de prettige samenwerking afgelopen periode! En daarnaast wil ik u prettige feestdagen en
een goed 2018 wensen.
Met vriendelijke groet,
Laetitia Linders
Programmamanager De Biesbosch verdient het
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”

Op donderdag 25 januari 2018 werd de volgende uitnodiging ontvangen van dhr. de Bruin:
“Geachte bestuur van de Biesboschfederatie, geachte heer de Heer, beste Jan,
De wens van een waterrijk jaar is al ruimschoots in vervulling gegaan nu we aanstaand weekend de derde hoogwatergolf
van deze winter te verwerken krijgen.
Graag verneem ik of er van de zijde van het bestuur bereidheid is om in te gaan op de uitnodiging van het Parkschap tot een
gesprek over samenwerking en nieuwe voorstellen betreffende de governance van het Parkschap en de positie van de
Biesbosch Federatie daarin. En zo ja, wanneer zou dat schikken?
Mocht er geen behoefte zijn tot een volgend overleg dan vernemen we dat uiteraard ook graag.
Mede namens het Parkschap,
Met vriendelijke groet,
Theo de Bruin

Op vrijdag 26 januari is de volgende reactie afgegeven:
“Geachte heer De Bruin, beste Theo,
Dank voor je bericht.
Op dit moment kan ik nog geen uitsluitsel geven, aangezien we het nieuwe jaar niet zo goed begonnen zijn.
Onze voorzitter is voor een half jaar uit de running wegens o.a. een val van de trap.
In dezelfde week was ik ziek en enkele andere bestuursleden waren op vakantie en zelf ben ik net terug na een paar dagen
Straatsburg. Hierdoor is de bestuursvergadering van januari gecanceld.
Je begrijpt dat we als bestuur e.e.a. goed willen bespreken en dat doen we op de aankomende bestuursvergadering op 7
februari. Direct daarna zullen we reageren op de uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Jan de Heer.”

Het antwoord van dhr. de Bruin was:
“Geacht bestuur en beste Jan,
Allereerst hartelijk dank en beterschap toegewenst aan hen dat dat meer dan verdienen. Met zoveel tegenslag en ziekte kan
ik me goed voorstellen dat er een vergadering gecanceld wordt. Alle begrip daarvoor.
We wachten jullie vergadering van 7 februari af en kijken uit naar jullie reactie.
Mede namens het Parkschap en Staatsbosbeheer
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin
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Het laatste bericht in deze reeks dat op vrijdag 30 maart 2018 ontvangen werd van dhr. de Bruin luidt
als volgt:
Geacht bestuur van de Biesboschfederatie,
Naar ik hoop, speelt de ziekte geen parten meer binnen het bestuur van de Biesboschfederatie. Er is alweer enkele maanden
radiostilte sinds het laatste email-contact. Onze uitnodiging voor een gesprek blijft staan maar tegelijkertijd gaan de
processen van participatie, inbreng en verantwoordelijkheid nemen in en om de Biesbosch gewoon door. We horen dan ook
graag en bij voorkeur vóór medio april of de Biesboschfederatie met het Parkschap in overleg wenst te gaan. Is dit niet het
geval dan zien we ons genoodzaakt om op een andere manier de betrokkenheid vanuit de watersport-wereld te organiseren.
Een goed Paasweekend toegewenst!
Mede namens het Parkschap en Staatsbosbeheer,
Een hartelijke groet,
Theo de Bruin

Naar het oordeel van het bestuur, behoeft het geen betoog dat uit bovenstaande correspondentie
blijkt wat de bedoelingen van Parkschap en Staatsbosbeheer waren; namelijk zorgen dat de
Biesboschfederatie verantwoordelijk werd gemaakt voor de invoering en exploitatie van het
Biesboschvaantje per 1-1-2018 zodat dhr. Verheijen dit als initiatiefnemer kon toevoegen aan zijn
staat van dienst bij zijn afscheid op 1-11-2017 en daar zo veel mogelijk druk op zetten. Het aantreden
van dhr. De Baaij moest daar nog een laatste zet aan geven. Toen dit niet ging lukken veranderde de
toonzetting nadrukkelijk. Na het laatste bericht verscheen dhr. De Baaij nog enige malen in de
publiciteit met een poging het vaantje of iets vergelijkbaars te redden, maar ook dat bleek niet
haalbaar zodat hij publiekelijk moest afzien van het hele project.
Nu het Parkschap en Staatsbosbeheer hebben besloten om het project “Biesboschvaantje” voor
onbepaalde tijd in de koelkast te zetten, lijkt het ons als bestuur zinnig om vooruit te kijken en na te
denken over de toekomst van “onze” Biesbosch als recreatiegebied voor waterrecreanten.
Dat staat in onze Statuten en daarvoor zijn we opgericht.
Het hoeft op dit moment geen betoog dat de weg die we de afgelopen vier jaar zijn ingeslagen met
het Parkschap en Staatsbosbeheer, ondanks de goede bedoelingen van alle betrokkenen,
doodlopend was.
Ook hoeven we alle argumenten niet te herhalen die zijn aangevoerd om de materiële voorzieningen
die we nodig hebben voor een veilig en prettig gebruik van de Biesbosch, op peil te houden.
Al het werk van de werkgroep, die wij als Federatie in het leven hebben geroepen, is niet voor niets
geweest.
Een totaal andere benadering is misschien op zijn plaats.
Waarom zouden we als Federatie niet zelf het initiatief kunnen nemen om er voor te zorgen dat onze
Biesbosch voor de watersporters “beleefbaar” blijft.
Dan wordt het verhaal niet langer ingegeven door achterhaalde bezuinigingen uit 2012 ten tijde van
de economische crisis, maar door onze eigen bezorgdheid over het gebied.
Dan laten we onze oren niet hangen naar de ambtelijke bureaucratie die per definitie mijlen
achterloopt bij de realiteit.
Wanneer wij ons concentreren op de basale zaken die wij noodzakelijk achten voor een prettig
gebruik van de Biesbosch dan wordt het waarschijnlijk een stuk overzichtelijker.
Dat werk is door de werkgroep naar volle tevredenheid verricht. Er ligt een uitstekend overzicht van
de knelpunten.
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In een behoorlijk aantal verenigingen van onze Federatie blijken watersporters bereid te zijn om een
vrijwillige bijdrage van ongeveer €10,- per jaar te betalen voor onderhoud van bestaande
voorzieningen en realisering van nieuwe. We praten dan niet over meerderheid of minderheid maar
gewoon over mensen van vlees en bloed met een bootje die graag in de Biesbosch verblijven.
Dan keren we het rekensommetje van de Beheerders om en zeggen gewoon:
“Er zijn bij de Biesboschfederatie een paar duizend watersporters die er een tientje per jaar voor
over hebben om te kunnen zien dat de gewenste verbeteringen ook worden uitgevoerd.”
Die tientjes zouden we in een eigen fonds kunnen stoppen dat door de eigen penningmeester wordt
beheerd. Uit dat fonds zouden we dan uitkeringen kunnen doen in specifieke gevallen als aanvulling
op de kosten van onderhoud door de beheerders. Dan worden we sponsor van de Biesbosch. Dat is
echt vrijwillig in plaats van verplicht/vrijwillig omdat het ons eigen initiatief is en ons eigen geld
waarvoor de penningmeester verantwoording aflegt aan de leden. Geen ingewikkelde
“verdienmodellen met gouvernance” en een apart bestuur met onduidelijke besteding van de
gelden.
Dit vereist echter een nieuw élan van een daadkrachtig bestuur en daar wil het bestuur graag over
praten bij agendapunt 10 “Samenstelling bestuur”.
Tot zover deze samenvatting,
Namens het bestuur;
Jan de Heer,
penningmeester tevens wnd.secretaris.

