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Project opwaardering strandovergangen.
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Schiermonnikoog, 15 oktober 2009

Aan de Gemeenteraad

Onderwerp
Project kwaliteitsimpuls strandovergangen.
Voorstel
1. Instemmen met het projectvoorstel.
2. Krediet van € 117.000,-- beschikbaar stellen.
Achtergrond
De Friese Waddeneilanden zijn bezig met een gezamenlijk project opwaardering strandovergangen.
Het gaat hier niet alleen om de strandovergangen zelf maar ook om het strand en het gebied aan de
binnenzijde dat direct aan de strandovergangen grenst. Daartoe is een rapport opgesteld. Het rapport
omvat een inventarisatie van de strandovergangen op de Friese Waddeneilanden, die verhard zijn en
waar tevens een strandpaviljoenaanwezig is. In het rapport wordt per strandovergang een aantal
verbeterpunten voorgesteld. De inventarisatie is tot stand gekomen na gesprekken met de betrokken
strandpaviljoenhouders, horecaondernemers, natuurmonumenten, VVV, gemeente, politie, etc. Het
rapport is in het najaar van 2008 besproken in het eilander college. De betreffende wethouders
hebben toen afgesproken om het project gezamenlijk op te pakken.
Aan de hand van dit rapport hebben de deelnemende Waddeneilanden een selectie gemaakt uit de
voorgestelde verbeterpunten. Ook ons college heeft een aantal verbeterpunten aangewezen. Het
project wordt ingediend voor de tender november 2009 van het Waddenfonds.
Hieronder treft u een overzicht aan van de actiepunten en de kosten daarvan. Het betreft hier een
raamwerk, dat voldoet aan de voorwaarden van het Waddenfonds, en nog geen uitgewerkt plan. Na
honorering van de subsidieaanvraag, worden de verbeterpunten door de Friese Waddeneilanden
gezamenlijk verder uitgewerkt.

Strandovergang Badweg.
• Parkeren fietsen (stalling Noordwest zijde).
Bestaande palen met planken vernieuwen (40 m1)
• Verharding (herstraten buslus)
• Verharding (verbreden asfaltweg strandovergang met 1 meter)
• Verharding (aanbrengen betonplaten verharding gedeelte
schelpenverharding strandovergang)
440 m2 leveren en aanbrengen betonplaten verharding
Incl. grondwerk en bijkomende werken
• Aanbrengen uitkijkplateau
Leveren en aanbrengen van een houten plateau incl. fundering,
balken, hekwerk en trap
• Strandrolstoelen vervangen.
Aanschaf 2 nieuwe strandrolstoelen

:
:
:

€ 12.000,-€ 100.000,-€ 22.000,--

:

€

30.000,--

:

€

26.000,--

:

€

5.000,--

Strandovergang Bernhardweg.
• Verharding.
Aanbrengen van stelcon platen vanaf de Marlijn tot het strand
• Afrastering.
Onderhoud afrastering oost- en westzijde strandovergang
• Aanbrengen uitkijkplateau
Leveren en aanbrengen van een houten plateau incl. fundering,
balken, hekwerk en trap
• Toiletten
Vervangen huidig toiletgebouw
• Strandrolstoelen vervangen.
Aanschaf 2 nieuwe strandrolstoelen

:

€ 10.000,--

:

€

4.000,--

:

€

26.000,--

:

€ 110.000,--

:

€

5.000,--

Kosten voorbereiding (bestek, aanbesteding) en directievoering

:

€

40.000,--

Totaal

:

€ 390.000,--

Argumenten
De stranden zijn het voornaamste visitekaartje van de Waddeneilanden en vormen een belangrijk
onderdeel van de aantrekkingskracht van de eilanden. Onlosmakelijk verbonden met de stranden zijn
de strandovergangen en aangrenzend gebied. Op Schiermonnikoog gaat het om de strandovergang
Badweg en de strandovergang Prins Bernhardweg. Beide overgangen en omgeving zijn toe aan een
kwaliteitsimpuls. Aandachtspunten zijn o.a. afvalinzameling, parkeren (fietsen), bestrating, sanitaire
voorzieningen en straatmeubilair.
Zoals gesteld wordt de kwaliteitsimpuls strandovergangen als één gezamenlijk project van de Friese
Waddeneilanden voor subsidiëring uit het Waddenfonds opgevoerd. HPB Advice & Finance uit Leek is
het bureau dat de subsidieaanvraag indient. Het project wordt ingediend voor de tweede tender
september/oktober 2009. Daarvoor is in ieder geval een besluit van de gemeenteraden van de
deelnemende Waddeneilanden (kredietverstrekking) vereist. De gemeenteraden van Terschelling en
Vlieland hebben ingestemd met het project en daarvoor een krediet beschikbaar gesteld. De
gemeenteraad van Ameland beslist in september.
Kanttekeningen
Als zich wijzigingen voordoen in bovengenoemde planning en/of het subsidiepercentage (nu 70%) als
gevolg van de economische recessie wordt aangepast, komen wij met een nieuw voorstel bij uw raad
terug.
De strandovergang Prins Bernhardweg is in beheer bij Natuurmonumenten. Het toiletgebouw is
eigendom van de gemeente. Over de aanpassingen op de strandovergang Prins Bernhardweg
(uitkijkpunt, onderhoud hekwerk) is overleg geweest met Natuurmonumenten. Over de voorgestelde
verbeterpunten is verder overleg geweest met de VVV, Politie, de exploitanten van de horecabedrijven
op en nabij de strandovergangen en het Wetterskip Fryslân.
De ondergrondse afvalvoorzieningen zijn al gerealiseerd en komen daarom niet voor subsidiëring in
aanmerking.
Financiële toelichting
In de notitie financieel kader 2010 – 2013 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de financiële
gevolgen van het project opwaardering strandovergangen. De totale kosten van het project bedragen
€ 390.000,--. Daarvan is (maximaal) 70% subsidiabel, zodat een gemeentelijke bijdrage resteert van
€ 117.000,--.
In verband met de uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het Waddenfonds,
leggen wij dit voorstel voorafgaande aan de jaarlijkse begrotingsvergadering aan uw raad voor.
De investeringen worden geactiveerd en afgeschreven volgens de door u vastgestelde notitie
activerings- en afschrijvingsbeleid.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Stamhuis.

L.K. Swart.

