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Aan de Gemeenteraad
Voorstel:
1. De gemeenteraad van Schiermonnikoog neemt kennis van de bij dit raadsvoorstel behorende
beleidsnotitie “Historie en toekomst Bezoekerscentrum”.
2. Uw raad stemt in met de daarin opgenomen ’beslispunten’ en bepaalt daarmee voor het
College van Burgemeester en Wethouders het kader om een voorstel te ontwikkelen waarin
een voorkeurslocatie voor een nieuw BC/VVV wordt aangewezen met een daarbij behorende
globale kostenraming met inbegrip van voorstellen voor de wijze, waarop in de lasten van de
mogelijke investering kan worden voorzien.
Op Schiermonnikoog is al een groot aantal jaren een Bezoekerscentrum (BC) aanwezig en actief. Van
hieruit hebben in de loop der jaren een groot aantal activiteiten plaats gevonden. Vanuit het huidige
Bezoekerscentrum gebeurt dat nog steeds. Het BC en die activiteiten hangen onlosmakelijk samen
met het feit dat op Schiermonnikoog al sinds jaar en dag een Nationaal Park is gevestigd. Die status
geeft aan dat het natuurgebied op Schiermonnikoog van een hoge kwaliteit is. Op grond daarvan
worden natuur en landschap op ons eiland ook beschermd.
Het bezoekerscentrum informeert toeristen die op Schiermonnikoog komen genieten van natuur en
landschap, van de ruimte, de stilte en de duisternis, maar ook van het beschermde dorpsgezicht en
een groot aantal andere cultuur-historisch waardevolle plekken. Naast voorlichting en informatie van
de toeristen, wordt er op het BC ook veel aandacht besteed aan het educatieve werk t.b.v.
basisscholen en het Voortgezet Onderwijs.
De jarenlange activiteiten van het BC hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de goede naam die
Schiermonnikoog in den lande heeft. Het is niet voor niets dat jaarlijks een groot aantal toeristen het
eiland bezoeken. De toeristisch-recreatieve sector heeft zich, mede vanwege de bijzondere status en
kwaliteiten van het eiland, krachtig ontwikkeld. Deze sector zorgt dan ook voor veel werkgelegenheid
en is daarom van groot belang voor de eilander economie. Naast het BC is op dit terrein ook de VVV
actief. Ook deze organisatie is gericht op toerisme en recreatie. Met het oog op de toekomst zou het
een positieve ontwikkeling zijn wanneer BC en VVV, met behoud van zelfstandigheid, hun krachten
zouden kunnen bundelen, zodat eilandgasten bij 1 loket alle relevantie informatie kunnen krijgen.
Een aantal jaren geleden is het plan opgepakt om tot vernieuwing van het BC te komen. Op die
manier zou het BC ook in de toekomst een belangrijke en constructieve rol in de eilander samenleving
kunnen spelen. Daartoe werden plannen ontwikkeld en brede financiële ondersteuning georganiseerd.
De afgelopen jaren bleken de op tafel liggende plannen echter toch op onvoldoende steun te kunnen
rekenen. Het spoor van de vernieuwing van het BC leek tot stilstand te zijn gekomen. In de bij dit
raadsvoorstel behorende beleidsnotitie wordt bondig ingegaan op deze planvorming en op de
uiteindelijke besluitvorming.
Afgelopen najaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders tijdens een vergadering van
het Overleg Orgaan van het Nationaal Park Schiermonnikoog, gepleit om toch een finale poging te
doen om tot vernieuwing van het huidige BC te komen, dit mede vanwege het belang van het BC voor
het eiland. Ook daarop wordt in de bijgevoegde notitie ingegaan. Dat pleidooi heeft er toe geleid dat
de gemeente Schiermonnikoog de ruimte heeft gekregen om met voorstellen te komen. Met het oog
daarop is in eerste instantie een evaluerende notitie geschreven. Deze notitie is onderwerp van
gesprek geweest met diverse partijen, waaronder ook de VVV. Op basis van de reacties op deze
notitie is het College tot de conclusie gekomen dat nu een vervolgstap kan worden gezet. Deze stap

betekent dat de gemeenteraad het kader moet scheppen op grond waarvan het College de ruimte
krijgt om deze vervolgstap te zetten. Met het oog daarop worden in de beleidsnotitie een 16-tal
beslispunten aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze punten spreken voor zich. Ze vormen voor het
College de randvoorwaarden waarmee we binnen afzienbare termijn met nadere voorstellen naar de
gemeenteraad komen waarin een voorkeurslocatie voor het BC annex VVV wordt voorgesteld met
een daarbij behorende globale kostenraming. Op basis van een globale kostenraming en de
inhoudelijke planvorming zullen wij in overleg met de meest betrokken partijen onderzoeken hoe voor
de lasten van de te plegen investeringen voldoende ruimte kan worden gevonden in de begroting. Het
spreekt voor zich dat wij in deze fase ook intensief op zoek zullen gaan naar mogelijkheden van
externe fondsverwerving. Uw besluiten zijn dus principe – besluiten. Het zal duidelijk zijn dat we
daartoe ook met het bestuur van de VVV in gesprek zullen treden. Het is de bedoeling dat, afhankelijk
van de uitkomsten van dit onderzoek, na de zomervakantie hopelijk vervolgstappen kunnen worden
gezet In de bijgaande notitie hebben wij aangegeven dat wij in contact willen treden met een extern
projectleider, althans externe ondersteuning bij het aangekondigde onderzoek. Dat zal enige kosten
met zich meebrengen. Zodra duidelijk is welke kosten daarmee zijn gemoeid zullen wij u een voorstel
tot beschikbaarstelling van een krediet aanbieden.
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