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Aan de Gemeenteraad
In zijn vergadering van 19 mei jl. heeft uw raad een toekomstvisie vastgesteld voor het
Bezoekerscentrum. Op basis van die toekomstvisie is de portefeuillehouder voor dit dossier in overleg
getreden met een vertegenwoordiging van de vereniging Natuurmonumenten. Het verslag van dit
gesprek is besproken in een niet-openbare bijeenkomst van uw raad op 15 juni jl. Daarbij is
afgesproken, dat deze bespreking kan worden beschouwd als een opiniërende behandeling van het
toekomstplan van het bezoekerscentrum, waardoor over dit onderwerp op 23 juni door uw raad een
besluit kan worden genomen.
Het gesprek op 15 juni jl. is afgerond met de formulering van een viertal voorwaarden, die uw raad
stelt aan medewerking aan de invulling van de toekomst van het Bezoekerscentrum en de rol van de
gemeente Schiermonnikoog daarin:
1. De raad wil de bestaande Stichting Bezoekerscentrum handhaven. Hierdoor blijft de gemeente
Schiermonnikoog betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.
2. Er moet een garantie komen, dat in het Bezoekerscentrum structureel en proportioneel aandacht
besteed wordt aan de cultuur-historische waarden van Schiermonnikoog, dit naast de aandacht
voor de natuurwaarden van het eiland. Dit wordt overigens ook genoemd in de door uw raad
vastgestelde toekomstvisie.
3. De belangen van het bestaande personeel van het Bezoekerscentrum moeten worden
veiliggesteld. Dit kan bereikt worden door het werkgeverschap in handen te leggen van de
genoemde stichting of door het personeel een baangarantie te geven.
4. Er moeten structurele en bindende afspraken gemaakt worden tussen de vereniging
Natuurmonumenten en de gemeente Schiermonnikoog over de verdeling van de exploitatiekosten,
uitgaande van handhaving van de bestaande exploitatiebijdrage door de gemeente.
Wij stellen u voor de aldus geformuleerde voorwaarden vast te stellen, waarna de portefeuillehouder
op basis daarvan het overleg met de vereniging Natuurmonumenten kan continueren.
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