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Geachte lezer,

U gaat de Visie Balanceren in de Biesbosch lezen. Gedurende twee jaar is gewerkt aan deze visie. Het 

vertelt over de manier waarop we (gaan) samenwerken in de Biesbosch.

Deze versie van de Visie Balanceren in de Biesbosch is in een aantal opzichten aangepast ten opzichte 

van de versie die in het voorjaar 2021 verspreid is binnen het Biesboschnetwerk, en die besproken is 

in de 3 gemeenteraden. 

Ik zal u kort vertellen om welke aanpassingen het gaat en welke stappen we namen om te komen tot 

deze aanpassingen. 

Proces

- Voor de zomer van 2021 spraken 2 van de 3 gemeenteraden de wens uit om nog een 

participatieronde te doen, om de belangenpartijen in de Biesbosch gelegenheid te geven beter 

aansluiting te vinden bij de visie. Het is tenslotte een document dat omschrijft hoe de gemeenten en 

Staatbosbeheer samen met deze belangenpartijen aan de slag gaan in de Biesbosch. 

- Gelijktijdig gaven verschillende organisaties die belangengroepen vertegenwoordigen in de 

Biesbosch aan, bereid te zijn om namens hun achterban een actieve rol te vervullen in het aanpassen 

van de visie. 

- In de zomer van 2021 heb ik als Biesboschregisseur aan het Biesboschnetwerk de organisaties 

voorgesteld die de verschillende belangenpartijen in de Biesbosch willen vertegenwoordigen. Ik heb 

betrokkenen in het netwerk opgeroepen om zich via een van deze organisaties uit te spreken als zij 

dat wensten. Wanneer zij zich niet door 1 van deze organisaties vertegenwoordigd voelden, konden 

zij rechtstreeks met mij contact opnemen. 

- Personen die zich tijdens een van de raadsprocessen hadden gemeld als belanghebbende, zijn ook 

op de hoogte gebracht van deze werkwijze.

- In oktober 2021 heb ik de vertegenwoordigende organisatie van elke belangengroep geïnterviewd. 

Op grond van dit interview zijn teksten over de belangengroepen toegevoegd. Ook kon iedereen 

tijdens dit interview aangeven welke aanpassingen zij graag zagen in de Visie Balanceren in de 

Biesbosch.  

- Na het interview zijn de ingebrachte gewenste tekstvoorstellen gebundeld, samen met de door de 

gemeenteraden ingebrachte wensen en bedenkingen. 

- In december zijn de tekstvoorstellen besproken in een bijeenkomst met bestuurders van de 3 

gemeenten en Staatsbosbeheer, vertegenwoordigers van de belangengroepen watersporters, 

recreatieve ondernemers, natuurbeschermers en sportvissers, en een vertegenwoordiger van de 

gemeente Geertruidenberg. Andere vertegenwoordigers van de belangengroepen hadden 

voorafgaand aangegeven wel in het uitvoeringsprogramma betrokken te willen zijn, maar niet op 

programmasturingsniveau. Een verslag van de bijeenkomst hebben zij ontvangen. 



Aanpassingen

De Visie Balanceren in de Biesbosch zoals die nu voor u ligt beschrijft naast de belangen van 

overheden zoals de gemeenten, Staatsbosbeheer, provincies en Rijkswaterstaat ook de belangen van 

groepen belanghebbenden van de Biesbosch. 

Op sommige plekken is de tekst wat geactualiseerd, bijvoorbeeld als het gaat over het 

Biesboschnetwerk of de ambitie stil en duurzaam varen. 

Tijdens de bijeenkomst in december is overeenstemming bereikt over de volgende aanpassingen aan 

de Visie Balanceren in de Biesbosch;

1. De tweede alinea van de missie is vervangen door de volgende alinea:

"De verschillende gebruikers van het gebied leggen net een andere nadruk als het gaat om de 

balans tussen natuur en recreatie. Deze belangentegenstellingen maken het noodzakelijk om de 

handen ineen te slaan om het gebied te behouden en versterken voor toekomstige generaties. Dit  

is het balanceren wat de gebiedsvisie omschrijft en waar we komende jaren samen aan gaan 

werken."

2. De laatste zin van de derde alinea van de missie is vervangen door:

"Ook de schil rondom de Biesbosch wordt bekeken. Hier wordt ingezet op meervoudig 

ruimtegebruik, waarbij functies zoals landbouw, bestaande bewoning, landschapsversterking en 

recreatie samengaan."

3. Het merendeel van de verwijzingen naar NLDelta zijn weggelaten. Bij de thema's educatie en 

communicatie & marketing is omschreven wat we samen gaan doen in dit verband. 

4. Toegevoegd is dat we elke 5 jaar een evaluatiemoment inplannen. 

5. Respecteren van elkaar rechten als partners in de netwerksamenwerking is toegevoegd, met 

een uitleg om duidelijk te maken dat het instemmen met de Visie niet automatisch betekent 

dat men instemt met de zonering. 

Ongewijzigd

Alle teksten die niet op deze aanpassingen van toepassing zijn, zijn gelijk gebleven. Elk van de 

partijen ziet de meerwaarde van het gesprek over de doelen en ambities omschreven in deze visie, al 

sluiten niet alle doelen en ambities aan bij hun eigen belang. Elk van de partijen heeft een hart voor 

de Biesbosch, en onderschrijft de missie om komende jaren samen te balanceren. 

We hebben ook gekozen om het voorwoord en de bijlagen zo te laten zoals ze in 2021 zijn 

geschreven, omdat dit ook de kern omschrijft vanuit welke wens deze Visie is ontstaan, ook al heeft 

de samenwerking zich dit jaar verder ontwikkeld. 

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen, en hopelijk kom ik u als betrokkene in het 

Biesboschnetwerk weer tegen.

Cobien Bruggeling,

Namens,

Het Biesboschnetwerk



Gemaakt in afstemming met:

Bezoekerscentra in de Biesbosch

Bewonersvereniging Noordwaard

De Biesboschfederatie

De Fietsersbond, 3 afdelingen rondom de Biesbosch

Federatie Alm en Biesbosch 
Gemeente Altena

Gemeente Dordrecht 

Gemeente Drimmelen

Gemeente Geertruidenberg

Het Klein Schippersgilde

HISWA/RECRON

LTO-Noord Eiland van Dordrecht

LVBHB 

Natuur en Vogelwacht Biesbosch

Recreatief Drimmelen, onderdeel van Bedrijven Netwerk Drimmelen

Sportvisserij Zuidwest Nederland & 

Staatsbosbeheer

Te Voet

ZLTO Drimmelen Geertruidenberg en Altena-Biesbosch


