Visie van de gemeenteraad op de toekomst van het Bezoekerscentrum
Schiermonnikoog en omgeving
Uitgangspunt:
Het Bezoekerscentrum en de omgeving daarvan vervullen een cruciale rol in de overdracht
van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van Schiermonnikoog aan de eigen
inwoners en de gasten.
Doel:
Er moet op korte termijn (direct na zomervakantie 2015) ingrijpend worden geïnvesteerd in
het gebouw en de inventaris om deze rol op een adequate manier te blijven vervullen. Na
realisatie moet er een evenwichtige verdeling mogelijk zijn voor de informatieoverdracht aan
het publiek op natuur- en cultuurgebied. Ook de voormalige brandweerkazerne moet hierbij
een rol hebben. De kazerne kan worden verkocht, maar de maatschappelijke en op het
publiek georiënteerde rol moet behouden blijven, ook na verkoop.
Budget en besteding:
De gemeente Schiermonnikoog stelt een bedrag van € 500.000,- beschikbaar voor de
uitvoering van dit plan op basis van de wetenschap, dat de Vereniging Natuurmonumenten
eenzelfde bijdrage beschikbaar stelt op basis van een door beide partijen goedgekeurd plan.
Het is de bedoeling het budget te verruimen door de verkoop van de voormalige
brandweerkazerne, mits dit gebouw zijn maatschappelijke functie behoudt en door het
verwerven van externe subsidies. Hiermee kan ook de omgeving (het plein tussen de
betreffende gebouwen) een aantrekkelijker karakter krijgen. In dit laatste past het afbreken
van de openbare toiletten, waardoor het zicht op de voormalige watertoren beter tot zijn recht
komt.
De raad acht het gewenst dat actief en interactief wordt bewerkstelligd, dat het
bezoekerscentrum en de omgeving een samenhang uitstraalt van zowel aandacht voor de
natuur, de cultuurhistorie en het dorp. De raad verwacht van Natuurmonumenten, dat zij
optreedt als exploitant met inachtneming van de balans tussen de drie genoemde
elementen.
De achtertuin van het bezoekerscentrum moet in ere worden hersteld.
Samenwerking en exploitatie:
De exploitatie van de verschillende instanties, die in de betreffende gebouwen gehuisvest
zijn, kan worden verbeterd door samenwerking in de vorm van inzet van elkaars personeel
en door te voorkomen, dat er in de activiteiten een overlap ontstaat. Van de deelnemende
instanties wordt verwacht, dat deze vorm van samenwerking wordt gerealiseerd.
De betrokkenheid van het Dorpshuis en de bibliotheek beperkt zich, althans in eerste
instantie, tot het aantrekkelijker maken van de omgeving. Op de langere termijn kan
gestreefd worden naar een verdergaande samenwerking, waarbij ook hier weer gedacht kan
worden aan inzet van personeel en afstemming van activiteiten.
Procedure en tijdpad:
Na accordering van de concept-visie door het seniorenconvent wordt deze voor de
vergadering van mei 2015 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. De visie wordt daarna
door burgemeester en wethouders vertaald in een door de raad vast te stellen plan, dat zo
mogelijk na de zomervakantie 2015 wordt uitgevoerd.

