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Aan de Gemeenteraad,
Het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog heeft ons gevraagd om een eenmalige extra
bijdrage te leveren van € 2.000 voor het Jaarprogramma Voorlichting & Educatie. Het
Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog organiseert al jaren een educatief activiteitenprogramma voor
zowel eilanders als eilandgasten voor (school)groepen en individuele personen. De activiteiten
bestaan onder andere uit georganiseerde excursies en individueel te ondernemen (digitale, GPS-)
wandel- en fietsroutes. Daarnaast worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd.
Het materiaal, de ideeën en de promotie om deze activiteiten te kunnen uitvoeren komen uit het
budget Voorlichting & Educatie (zie het Jaarprogramma in de bijlage).
Wij vragen u in te stemmen met de eenmalige extra bijdrage van € 2.000. Niet alleen komt het
uitdenken en uitvoeren van het Jaarprogramma V&E ten goede komt van het toeristisch product
Schiermonnikoog, de bijdrage geeft ook een motiverend signaal af richting de (eilander) medewerkers
van het Bezoekerscentrum die al een tijd in onzekerheid zitten over de toekomst van het
Bezoekerscentrum.
Nationale Parken vervallen rijkstaak
In 2011 heeft de rijksoverheid besloten de Nationale Parken als rijkstaak te laten vervallen. In 2012
waren alle gelden al toegezegd en deden zich daarom niet direct problemen voor. Het jaar 2013 werd
gezien als overgangsjaar waarin er nog voldoende middelen waren om vrijwel alle zaken op de
begroting te realiseren. Vanaf 2014 moest er echter flink bezuinigd worden.
De Provincie Fryslân heeft besloten het Nationaal Park en de daarbij behorende overlegstructuur van
het Overlegorgaan te blijven ondersteunen. Hiervoor is echter veel minder geld beschikbaar dan
voorheen vanuit de rijksoverheid. Lag de begroting voorheen rond de € 200.000, nu heeft de provincie
toegezegd voor 2014 € 100.000 vrij te maken voor Nationaal Park Schiermonnikoog en voor 2015 en
verder € 80.000.
De provincie vindt de Nationale Parken een uithangbord voor de provincie. Natuurgebieden waar we
trots op mogen zijn. De provincie heeft zich daarom uitdrukkelijk uitgesproken om te proberen
Nationaal Park Schiermonnikoog te behouden. Zij hebben hier dus ook een flinke financiële bijdrage
voor over. Echter, zij willen dit alleen doen als ook andere partijen zich uitspreken voor behoud van
het Nationaal Park door een financiële bijdrage te leveren. Sinds 2014 betalen de gemeente
Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslan, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Vitens daarom een
bijdrage.
Het grootste deel van de financiële bijdrage van het Nationaal Park gaat naar het openstellen van het
bezoekerscentrum, de betaling van een educatief medewerker en de uitvoering van een educatief
jaarprogramma voor Voorlichting & Educatie. Voorheen waren er bijvoorbeeld ook financiële bijdragen
voor het onderhoud van de schelpenpaden, open maken van verboste duinvalleien, recreatieve
voorzieningen, monitoringsprogramma’s en de uitgave van informatieve boekwerken over
Schiermonnikoog. Deze laatste categorieën worden vanaf 2014 allemaal uit de begroting van het
Nationaal Park geschrapt. Hiervoor moet op een andere manier naar geld worden gezocht.

Financiering en extra bijdrage
Financiering Bezoekerscentrum en Nationaal Park
Afgelopen november heeft het Nationaal Park voor 2016 een begroting opgesteld. Deze vindt u in
bijlage 2.
De subsidies die het Bezoekerscentrum van de gemeente (€ 30.000) en Natuurmonumenten (voor
2016 vooralsnog een toezegging € 15.000 voor het eerste halfjaar) ontvangt staan los van de
begroting van het Nationaal Park. Deze subsidies worden onder andere besteed aan openstelling van
het Bezoekerscentrum en onderhoud en vernieuwing van de expositie.
Extra bijdrage
Zoals u in bijlage 2 (de concept begroting van het Nationaal Park) kunt zien, zijn de bijdragen van de
verschillende partijen onvoldoende om de bestedingen volledig te dekken. Vandaar dat het
Overlegorgaan aan elk van de partners (m.u.v. de provincie) een eenmalige extra bijdrage van
€ 2.000 vraagt.
Wetterkip Fryslân en Vitens hebben reeds toegezegd de eenmalige bijdrage te zullen betalen.
De andere partijen hebben toegezegd dit intern met een positieve insteek te bespreken.
Mocht deze extra bijdrage niet of slechts ten dele toegekend worden, dan zal dit op mindering
gebracht worden van het activiteitenprogramma Voorlichting & Educatie 2016. Dat zou betekenen dat
het onderdeel 'Dark Sky Park' zal vervallen en daarmee de ontwikkeling van nieuwe educatieve en
(natuur)recreatieve activiteiten tot een minimum beperkt wordt.
Financiële paragraaf
Ons aandeel van € 2.000 eenmalig wordt in 2016 gedekt uit product 6.922.10.2 Onvoorzien, waar nog
de
€ 2.500 in zit. Het financiële effect voor 2016 wordt verwerkt in de 10 begrotingswijziging 2016.
Bijlagen die voor u ter inzage liggen in de raadsmap
-Jaarprogramma en werkbegroting Voorlichting & Educatie Nationaal Park Schiermonnikoog
-Concept Begroting 2016 NP Schiermonnikoog
-Toelichting concept begroting 2016
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