
17 januari 2023

Welkom



Intro 

https://www.youtube.com/watch?v=F2U2WFCXfkQ

https://www.youtube.com/watch?v=F2U2WFCXfkQ


Biesbosch als Natura 2000 gebied

Nationaal park de Biesbosch is bij besluit van d.d. 4 juli 2013 
(kenmerk: PDN/2013-112) aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 In het Natura 2000-beheerplan staat beschreven welke
bijzondere natuurwaarden dit gebied herbergt en hoe deze
in stand gehouden moeten worden.

 Toezicht en handhaving leveren een bijdrage aan het 
realiseren van deze ‘instandhoudingsdoelen’. 

 Het beheerplan is leidend voor de handhaving. 

 De Provincie is opdrachtgever en verantwoorderlijke voor
de N2000 beheergebieden. gedeputeerde staten hebben
de regie over N2000



Situatie in de Biesbosch

De afgelopen jaren merken we dat in de Biesbosch e.o. 

een verhoging waarneembaar is van:

 Toename van recreatie 

 Dumpen van vuil/afval 

 Ondermijnende activiteiten 

 Hennepteelt 

 Stroperij

 Beschadiging dan wel vernietiging van specifieke 

habitatgebieden

 Snelvaren tijdens winterrustperioden



Toekomstvisie

De toekomstvisie richt zich op de 
doelstellingen en beleidsprioriteiten van 
het Nationaal Park. Zoals:

 Het versterken en beschermen van 
de (bijzondere) natuurwaarden

 Een gebied waarin bezoekers op 
een gastvrije manier worden 
benaderd en zich ook als gasten 
gedragen 

 We handhavend optreden zodra: 
informatie, spelregels, aanwijzingen, 
borden, kaarten, gasten (sociale 
controle) en gastheren niet meer 
afdoende zijn



Doelstelling

Het Nationaal Park de Biesbosch e.o. is een veilig gebied, 

waar gasten onbezorgd kunnen genieten van hetgeen

de Biesbosch te bieden heeft en de natuur zich zo 

ongestoord mogelijk kan ontwikkelen

Hoe willen we dit bereiken: 

 Door samen met de gebruikers en de 

veiligheidspartners het veiligheidsniveau vasthouden

en waar mogelijk verbeteren

 Het gezamenlijk opstellen van integraal

veiligheidsbeleid (2022 t/m 2027)

 Door het stimuleren van gebruikers om ook zelf een

bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige

omgeving (bewustwording)



Prioriteiten

 Versterken van de Samenwerking

 Beschermen van de natuurwaarden(N2000)

 Ondermijnende criminaliteit

 Gedrag op het water



Handhavingspartners

 Douane

 Rijkswaterstaat 

 Nationale Politie 

 Omgevingsdienst Noord-Brabant 

 Omgevingsdienst West-Brabant 

 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 Samen Sterk in Brabant 

 Gemeente Dordrecht 

 Gemeente Drimmelen 

 Gemeente Altena

 Gemeente Geertruidenberg

 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 Het waterschap rivierenland 

 Staatsbosbeheer



Handhavingsacties

 4x Groot 

 3x Klein (verschillende partners)

 Land en water

 Verschilende disciplines

 Beeldvorming

 Leren van elkaar



 Strategisch niveau:

Burgemeesteroverleg 1x per jaar

 Tactisch niveau:

Coördinatoren overleg 2x per jaar

 Operationeel niveau: 

Operationeel overleg 2x per jaar

Overlegstructuur



Biesbosch covenant 

 Samen werken of samenwerken?

 Doel; medio maart/april 2023 
ondertekend

 Gemeenten: Dordrecht, Drimmelen, 
Geertruidenberg en Altena

 TBO’s:  Staatsbosbeheer, Evides en 
Rijkswaterstaat

 Zowel BOA domein 1 als domein 2

 Over de grenzen heen kunnen werken

 Meer slagkracht en versterken van de 
samenwerking 



Wensbeeld

Handhavingspool

 Gezamenlijk belang

 Robuuste kern

 Detachering?

 Boa’s Staatsbosbeheer

 Boa’s gemeenten

 Kruisbestuiving

 Eenduidige uitvoering

 Coördinatie

Robuuste kern

• Staatsbosbeheer

• Gemeenten

Flexibele schil

• Rijkswaterstaat

• Omgevingsdiensten

• Politie

• Evides

Partners

• NVWA

• Sportvisserij

• Douane

• Waterschap



Marco Meeling

 m.meeling@staatsbosbeheer.nl

 handhavingbiesbosch@staatsbosbeheer.nl

 06-22542357

Contact



Bedankt voor uw aandacht


