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Integrale gebiedsontwikkeling 

•  Traject duurzaam behoud Schokland
•  Managementplan 2014-2019 (gebiedspartners)
•  Plan Nieuwe Natuur
•  VER-proces
•  Bestemmingsplan Schokland
•  Toekomst Museum Schokland  



Duurzaam behoud Schokland



Problematiek

• Onduidelijkheid over OUV
• Onduidelijkheid over locaties waarden
• Landbouw en archeologie
• Waterhuishouding
• Weinig draagvlak in de omgeving





Keuze uit scenario’s





• Samenwerken aan nieuwe natuur
• Samenwerken aan veranderen 

beheersysteem (ook financieel)
• Samenwerken aan veranderen regels 

(bestemmingsplan)
• Samen Schokland op de kaart zetten 

(toerisme)

Uitgangspunten



Plan Nieuwe Natuur



Betere gronden voor een 
duurzame toekomst

Dit betekent:

•Verplaatsen of uitkopen van  
grondeigenaren
•Onderhandelen en compenseren
•Inrichting en beheer
•Hoge kosten
•Draagvlak



• Er is een business case gemaakt
• Alle partijen zijn het eens over de 

uitgangspunten daar in
• Er is een intentieovereenkomst getekend tussen 

gemeente en provincie
• Er is een voorstel gedaan richting het Rijk
• Rollen van gemeente, provincie en Rijk
• Unesco-verdrag
• Rijk is nu aan zet
• Als Rijk gaat bijdragen dan kan project van start

Stand van zaken



Bestemmingsplan Schokland



Huidige regels
•PArK-gebied
•Geen ingrepen beneden de 30 cm –mv
•Geen duidelijkheid over waar waarden exact liggen
•Beperking in functie en gebruik erven
•Beperkingen natuur en agrarisch
•Voornemen beschermd dorpsgezicht 

Regels

Wat willen we veranderen?

•Realistisch beheer agrarische gronden

•Natuur met recreatie mogelijk maken

•Gebruik erven verbreden

•Bouw bezoekerscentrum

•Beschermd dorpsgezicht



• Rijk is akkoord met opheffen grootste beperking op deel van 
kavels

• Provincie zal PArK regels aanpassen in verordening fysieke 
leefomgeving

• Gemeente is gestart met bestemmingsplan
• Dag van Schokland
• Samen met bewoners en gebruikers
• Beschermd dorpsgezicht

Stand van zaken



VER-proces



Doel:
•Draagvlak voor behoud vergroten
•Uitdragen verhaal Schokland
•Samenwerking tussen recreatieve 
partners stimuleren
•Financieel beheer gezond maken

Visie Erfgoed en Ruimte



Resultaat tot nu toe

• Gezamenlijke visie
• Gezamenlijke kaders 

uitvoeringsprogramma
• Ondernemersloket
• Gebiedsprogrammeur
• Nieuwe website en logo
• Activiteiten gericht op beleving

Wat nu nog:
• Programmering uitbreiden
• Vrijwilligers aantrekken en 

ondersteunen
• Ondernemers aantrekken
• Afspraken afdracht voor promotie
• Evaluatie VER in 2016





Museum Schokland



Problematiek

• Groot onderhoud nodig
• Verouderde presentatie en beleid
• Niet kostendekkend
• Speelt nu geen centrale rol

• Samenwerking met andere 
organisaties is gewenst

• Horeca niet toereikend



Stand van zaken

• We werken samen aan een nieuw bezoekerscentrum 
Schokland

• Onderzoek naar locaties en economisch effect

• Gesprekken met gebiedspartners en RCE 

• Keuze maken bezoekerscentrum of museum

• Museumbeleid

• Praten over rol Cultuurbedrijf in toekomstige 
organisatie



Einde
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