
Bundeling wensen en bedenkingen gebiedsvisie Biesbosch voorjaar 2021

Altena Dordrecht Drimmelen Staatsbosbeheer Belangenbehartigers Andere overheden
Besloot geen wensen en 
bedenkingen te geven, zie tweede 
schema voor de geplaatste 
aandachtspunten

Staatsbosbeheer staat achter de 
visie zoals deze voor wensen en 
bedenkingen is aangeboden

Proces

Graag snel (informele) 
terugkoppeling wat de uitkomst is 
van onderhandeling.

Na het raadplegen van de 
gemeenteraden en stakeholders 
wordt de gebiedsvisie aangepast 
en voor vaststelling voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Aanvullend 
hierop wordt ook het 
uitvoeringsprogramma, nadat het 
met de stakeholders is uitgewerkt 
en geconcretiseerd aan de raad 
voorgelegd.

Belanghebbenden (ondernemers 
en bewoners) moeten opnieuw 
gehoord worden.

Brief gemeenteraad Drimmelen 
aan Altena en Dordrecht ook 
onderdeel van wensen en 
bedenkingen.

Het samen werken aan het 
behoud van de balans tussen 
natuur en recreatie moet binnen 
de netwerksamenwerking 
centraal staan.

Bezoekersmanagement Duurzaamheidskwaliteitstoerisme 
gelijkend aan bestuursakkoord. 

Communicatie en marketing

Bescherming eigen identiteit Marketingcommunicatie is voor 
de gemeente Drimmelen een 
belangrijk thema. De gemeente 
trekt hierin samen op met partijen 
in de netwerksamenwerking.

Educatie



Handhaving en regulering

Wens: Blijven inzetten op 
handhaving en toezicht.

Eenduidige regelgeving en heldere 
afspraken over toezicht en 
handhaving in en rond het gebied 
zijn voor de gemeente uiteraard 
ook van belang. Daarvoor blijft de 
gemeente zich uiteraard 
onverminderd inzetten. Het is 
hierbij echter ook belangrijk dat er 
duidelijke afspraken worden 
gemaakt over het afsluiten van 
vaarwegen (bijvoorbeeld op basis 
van de nacht-, winter- of 
broedrust regelingen), wie hiertoe 
het initiatief kan neme en de 
communicatie hierover richting 
stakeholders (zoals ondernemers).

Belangenbehartiging en 
omgevingsmanagement

Bedenking: Link met NL-Delta 
eruit halen of schrijven naar de 
actualiteit, baas in eigen huis.

Ten aanzien van NLDelta wordt 
gezamenlijk opgetrokken met de 
Biesboschpartners en het 
Biesboschnetwerk. Een lichte en 
flexibele organisatievorm, 
voldoende draagvlak, 
aantoonbare meerwaarde voor de 
Biesbosch, een heldere 
afbakening van ambities en 
erkenning van de inzet die reeds 
gedaan wordt in het gebied, zijn 
hierbij duidelijke 
randvoorwaarden. Pas als 
hierover duidelijkheid bestaat, zal 
de gemeente Drimmelen 
participeren in de samenwerking 
met NLDelta. 

Recreatie en toerisme 

Bedenking: Zorg voor 
bescherming van de Biesbosch, 
maar moet wel toegankelijk 
blijven om van te genieten; 

De gemeente Drimmelen streeft 
naar een sterke 
vrijetijdseconomie. Hiervoor zijn 
de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de Biesbosch 
belangrijk. De Biesbosch moet 
toegankelijk blijven voor 
inwoners, toeristen, 
bootverhuurders en 
booteigenaren om te recreëren en 
te genieten van de natuur. 
Hiervoor wordt dan ook blijvend 
aandacht gevraagd in projecten 
en activiteiten in het gebied.



Bedenking: Voldoende tijd voor 
invoering duurzaam varen zodat 
het financieel en technisch 
haalbaar is.

Ook een goed 
voorzieningenniveau in het gebied 
met voldoende 
aanlegmogelijkheden voor varen, 
maar ook paden en routes voor 
wandelen en fietsen zijn belangrijk 
voor de vrijetijdseconomie. Hier 
wil de gemeente Drimmelen met 
de partijen in de 
netwerksamenwerking samen aan 
werken. 

Wens: blijf stevig inzetten op het 
tegengaan van zwerfafval in het 
gebied.

Het onderhoud van het gebied en 
de voorzieningen is belangrijk 
voor de toegankelijkheid en 
beleefbaarheid. Een 
onderhoudsprogramma moet tot 
stand komen waarin dit geborgd 
is.

Wens: Speerpunten zijn historie 
en landschap, en actieve vormen 
van recreatie.

Duurzaamheidseisen voor boten 
in het gebied worden opgesteld in 
samenspraak met de 
belanghebbenden en in lijn met 
de duurzaamheidsvisie van de 
gemeente Drimmelen. Hierbij is 
uitgangspunt dat de transitie naar 
duurzaam varen zowel financieel 
als technisch haalbaar is.

Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma kan alleen 
maar effectief zijn als het 
gedragen wordt in het gebied.

De concept gebiedsvisie dient al 
startpunt om met de stakeholders 
in het gebied tot een concreet 
uitvoeringsprogramma te komen 
voor de komende jaren. Hierin 
wordt vastgelegd wie, wat en 
wanneer aan de slag gaat met 
projecten en activiteiten.


