
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: G.J. vander Wal 

Onderwerp: Nieuwe natuur Schokland 

Datum indiening vragen: 12 april 2017 

 

 

Vragen:  

1. De businesscase is in januari aangeboden aan het ministerie. Wat is de huidige stand 

van zaken? 

Antwoord: 

Het ministerie van OCW is de trekker van het dossier bij het Rijk. Er worden op 

dit moment gesprekken gevoerd tussen OCW en Binnenlandse Zaken en 

Financiën.  

 

2. Door de koppeling met de investering van ZZL-gelden in het werelderfgoedcentrum 

wordt er een hogere bijdrage van de gemeente gevraagd voor de ontwikkeling van 

nieuwe natuur Schokland. Het rijk vraagt de gemeente het financieel risico te nemen 

bij realisatie van nieuwe natuur Schokland.  

i. Ondanks dat de gebiedsinrichting een langdurig traject is, is er al zicht op het 

totale risico wat de gemeente loopt bij de totstandkoming van nieuwe natuur 

Schokland?  

ii. Welke onzekerheden bepalen het risico 

Antwoord: 

Ten aanzien van de investering en de rol/taak van de gemeente in het project 

zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. 

Als het project doorgaat zullen de diverse taken, rollen en 

verantwoordelijkheden vervolgens worden vastgelegd in een 

realisatieovereenkomst. Uitgangspunt van de aankopende partijen is dat het 

beschikbare budget ook het maximum te besteden is. Dit betekent dat het risico 

vooral zit in het niet volledig kunnen realiseren van het plan. 

 

3. Het bezoekerscentrum Schokland vraagt om een behoorlijke investering. Wat zijn de 

te verwachten effecten van het nieuwe werelderfgoedcentrum?  

a. Is er marktonderzoek uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de uitkomsten 

i. Wat is de prognose op het aantal bezoekers van het werelderfgoed wanneer er 

een nieuw werelderfgoedcentrum staat? 

ii. Wat zijn de effecten op de werkgelegenheid/economie van het nieuwe 

werelderfgoedcentrum? 

Antwoord: 

Ja, er is een benchmark uitgevoerd, waarbij een vergelijking is gemaakt met 

andere locaties (in Nederland en in het buitenland) voor wat betreft benodigde 

m2 en opbrengsten. Deze rapporten worden bij de behandeling in de 

gemeenteraad meegezonden. 

 

Het aantal betalende bezoekers is een onzekerheid, waar we nog mee aan het 

rekenen zijn. Het is ook afhankelijk van de activiteiten die georganiseerd 

worden. Op dit moment wordt er door Cultuurbedrijf, Flevo-landschap en de 

gebiedsprogrammeur Schokland al gewerkt aan het realiseren van een 

jaarronde programmering. 

 



De benchmark heeft aangegeven dat realisatie van een werelderfgoedcentrum 
een groei van 3,5 % in de toeristisch-recreatieve sector kan opleveren. Verder 
kan een groei van 20 fte werkgelegenheid in directe nabijheid worden 
gegenereerd. 

 

4. Wat zijn de gevolgen voor de exploitatiekosten van Schokland? Nemen deze toe of af 

na de totstandkoming van een nieuw werelderfgoedcentrum?  

Antwoord: 

De berekeningen geven aan dat een werelderfgoedcentrum rendabel kan zijn. 

De exploitatielasten komen te liggen bij de exploitanten (Cultuurbedrijf en 

Flevo-landschap). Voor de gemeente zal het huidige subsidiebudget gelijk 

blijven en op termijn is de verwachting dat de structurele subsidielast omlaag 

gaat.  
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