PRE BUSINESSCASE WEC SCHOKLAND
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SCHOKLAND

“Het schiereiland Schokland werd in de 15e eeuw een eiland. Door de
dreigende overstroming van de zee moesten de bewoners het eiland
regelmatig verlaten, en het moest definitief worden geëvacueerd in
1859. Vanwege de inpoldering van de Zuiderzee (IJsselmeer) werd
het vanaf 1940 weer een deel van het land dat herwonnen werd op
de zee. Op Schokland vindt men sporen van menselijke bewoning
die teruggaan tot de prehistorie. Het symboliseert de heldhaftige,
eeuwenoude strijd van Nederland tegen het opdringende water.
Schokland is met zijn omgeving een uitstekend voorbeeld van de
prehistorische en historische bewoning van een typisch waterrijk
natuurgebied”.
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SCHOKLAND: UNIEK WERELDERFGOED
Schokland staat symbool voor Nederland: het leven op de grens van land en water.
Hier vestigden zich de eerste Nederlanders en leefden ze ruim 6500 jaar op de
grens van land en water, zoals alleen echte Nederlanders dat kunnen. Door constant
te innoveren en gebruik te maken van de elementen lukte het de mensen die er
woonden om lang op één plek te blijven. Aan zowel het landschap als de gebouwde
monumenten kun je nog goed zien dat Schokland gedurende honderden jaren een
eiland was. De archeologische bodemschatten, nog deels volledig intact, vertellen
het verhaal van de onverzettelijke strijd van de vroegere bewoners tegen het water,
maar ook het leven met het water. Van de prehistorische jager-verzamelaars tot de
bewoners van deze tijd. Je vindt er sporen van menselijke bewoning tot meer dan
10.000 jaar terug. In de bodem van Schokland ligt duizenden jaren aan Nederlandse
bewoningsgeschiedenis verborgen. Schokland is een unieke combinatie van
cultuurhistorie en natuur. Dit unieke stukje Nederland, het levende archief van ons
land, heeft in 1995 de status van UNESCO Werelderfgoed verkregen.
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AANLEIDING VOOR VERANDERING
Schokland wordt jaarlijks door zo’n 150.000 mensen bezocht. Een deel hiervan
(zo’n 30.000 mensen) bezoekt het Museum Schokland of bezoekerscentrum de
Gesteentetuin (10.000 mensen). Een mooie uitgangspositie. Maar Werelderfgoed
Schokland verdient meer! En Schokland heeft ook alle ingrediënten in huis om een
grotere aantrekkingskracht op bezoekers uit te oefenen. Hier is echter wel wat voor
nodig. Tijd voor verandering dus! De aanleiding voor verandering voeren we terug op
de volgende argumenten:
• Het huidige Museum Schokland is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en
wensen van de huidige consument;
• Er is behoefte aan een duidelijk vertrekpunt voor het Werelderfgoed Schokland en
een uitvalbasis voor de parels in de omgeving;
• Er is een brede wens tot samenwerking op het gebied van recreatie en er is sterke
behoefte aan een nieuwe impuls ten aanzien van recreatieve beleving van het
gebied.

ONTMOETINGSPLEK EN UITVALSBASIS

MUSEUM SCHOKLAND VEROUDERD

SAMENWERKING EN NIEUWE IMPULS

Museum Schokland toont de geschiedenis van het Werelderfgoed en beschikt over
een kleinschalige horeca- en winkelfunctie. Het museum is gelegen op de terp
Middelbuurt en goed per auto te bereiken via de provinciale weg N352 (kaart). Het
museum is verdeeld over meerdere gebouwen. De gebouwen zijn sterk verouderd en
zijn toe aan grondige renovatie of nieuwbouw. Het museumconcept is vrij traditioneel
en weinig interactief. Dit gegeven is voor gemeente Noordoostpolder een belangrijke
aanleiding om een nieuwe ontwikkeling als het Werelderfgoedcentrum te overwegen.
In aanloop naar deze ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum wordt er de
komende jaren al wel geïnvesteerd in vernieuwing van het museum. Interactiviteit,
samenhang tussen het museum en de routes en een jaaragenda met activiteiten
zorgen binnenkort al voor een grotere beleving op Schokland. Op deze manier
wordt het museum gemoderniseerd, doen we ervaring op met andere manieren van
storytelling en raken we geen publiek kwijt.

Op dit moment is het voor bezoekers mogelijk om op twee locaties in Schokland
informatie te krijgen over de geschiedenis van Schokland en de omgeving: Museum
Schokland in het zuidelijke deel van Schokland en de Gesteentetuin met een
bezoekerscentrum van Flevo-landschap in het noordelijke deel van Schokland.
Maar ook in Nagele, Urk, Kuinderbos en het Waterloopbos wordt een verhaal verteld
over de bijzondere geschiedenis van het gebied. De wens is er om deze verhalen
en locaties aan elkaar te verbinden. Het Werelderfgoedcentrum zien we als ideale
ontmoetingsplek en vertrekpunt, niet alleen voor Schokland zelf, maar voor de hele
omgeving. Vanuit het Werelderfgoedcentrum wordt de bezoeker enthousiast gemaakt
om de hele Noordoostpolder te beleven. Het Werelderfgoed is ruim 1000 hectare groot
dus je kunt gemakkelijk een hele dag doorbrengen om het verhaal van land en water
te ontdekken. Het Werelderfgoed is het startpunt voor een reis door het gebied en
door de tijd, vol belevingen en activiteiten.

Uit een aantal bijeenkomsten in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte (VERateliers) blijkt dat er een brede wens is tot samenwerking tussen de recreatieve
voorzieningen en activiteiten in het gebied. Op veel plekken is het cultureel erfgoed
zichtbaar, maar de onderlinge samenhang is beperkt. Dit levert een versnipperd
aanbod op voor de bezoeker. En dit, terwijl de bezoeker van nu juist op zoek is
naar een totaalbeleving. Zowel vanuit de ondernemers als vanuit inwoners is de
wens uitgesproken om Schokland en de omliggende regio een nieuwe recreatieve
impuls te geven. Er is dan ook met succes gewerkt aan het realiseren van een
jaarronde gebiedsprogrammering. Dit heeft geresulteerd in het aanstellen van
een gebiedsprogrammeur, een ondernemersloket, een nieuwe website, een
eigen logo en hechtere samenwerking tussen Cultuurbedrijf Noordoostpolder
en het Flevo-landschap, maar ook met Kuinderbos, Waterloopbos en Urk. Het
Werelderfgoedcentrum zien we als een uitgelezen kans om deze samenwerking
verder te verstevigen, ook richting de omliggende regio. Tegelijkertijd zien we in
het Werelderfgoedcentrum - een publieke recreatieve voorziening van formaat – de
recreatieve impuls die dit gebied nodig heeft.
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REFERENTIE BEZOEKERSCENTRUM WOUDAGEMAAL			

REFERENTIE BEZOEKERSCENTRUM GIANT’S CAUSEWAY
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WERELDERFGOEDCENTRUM SCHOKLAND
PUBLIEKSTREKKER VAN FORMAAT

Het indrukwekkende verhaal van Schokland verdient het om optimaal beleefd te
worden. Nergens zijn de sporen van het leven met en de strijd tegen water zo goed
bewaard gebleven als op deze plek, midden in de Noordoostpolder. Schokland is
de ultieme mix van archeologie, historie en natuur. Ondanks de aanwezigheid van
Museum Schokland en bezoekerscentrum De Gesteentetuin zijn toch nog veel
mensen onbekend met de schatten die dit gebied rijk is. En dat terwijl juist nu mensen,
meer dan ooit, op zoek zijn naar zingeving en oorspronkelijkheid. Waar komen we
vandaan? Wat heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn? De beleving van de rijkdom van
Werelderfgoed Schokland sluit hier perfect op aan. Dit vraagt echter om een sterke
impuls voor het gebied. Een publiekstrekker van formaat die inspeelt op de behoefte
van consumenten aan interactieve beleving: het Werelderfgoedcentrum Schokland!

TOEGANGSPOORT

Werelderfgoedcentrum Schokland wordt dé toegangspoort tot het rijke verleden
van Schokland en haar omgeving. Niet alleen het voormalige eiland zelf, maar ook
het cultuurhistorische erfgoed in het Waterloopbos, in Nagele, op Urk en in het
Kuinderbos. Iedere plek vertelt haar eigen verhaal, maar wel vanuit dezelfde beleving.
In het Werelderfgoedcentrum word je verleid om op ontdekkingsreis te gaan door het
gebied en de geschiedenis ervan te ervaren. Tegelijk staat het Werelderfgoedcentrum
met beide benen in het nu. Landbouw, natuurbeheer en water zijn ook nu nog
belangrijke dragers van het gebied. Deze actuele thema’s spelen dan ook een
belangrijke rol in het verhaal dat wordt verteld. Het Werelderfgoedcentrum is dé plek
waar alle ambassadeurs hun krachten, kennis en passie bundelen om het unieke
verhaal van Schokland wereldkundig te maken en nieuwe ambassadeurs te kweken.

STATE-OF-THE-ART

Nederlands eerste Werelderfgoed, dat als geen ander het verhaal van ons waterland
vertelt, verdient een Werelderfgoedcentrum van allure. Op Schokland verrijst daarom
een ‘state-of-the-art’ erfgoedcentrum, een ware eyecatcher. Een gebouw van circa
1.250 m² met een bijzondere en aansprekende vormgeving, ingebed in een belangrijk
natuurgebied met een grote biodiversiteit. De hoogstaande uiterlijke vormgeving wordt
doorgetrokken in het interieur door de inzet van innovatieve technieken en media
ontstaat een uniek, interactief museumconcept. Naast de interactieve museumfunctie,
beschikt het Werelderfgoedcentrum over een aantrekkelijke horecafunctie. Deze
horeca is niet alleen voor bezoekers aan het Werelderfgoedcentrum beschikbaar.
Het centrum dient tevens als ontmoetingsplek voor nieuwkomers, terugkomers,
buren en Schokkers. Het Werelderfgoedcentrum is voor hen een startpunt voor
een ontdekkingstocht over het Werelderfgoed. Daarnaast komt er een unieke
Werelderfgoedwinkel, waar lokale producten en herinneringen aan Schokland de
schappen sieren. Voor groepen is het mogelijk zaalruimte te huren in dit inspirerende
gebouw.
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ONDERDEEL VAN HET GEHEEL
BREDE OPGAVE

Het Werelderfgoedcentrum Schokland is niet een op zichzelf staande voorziening. De
ontwikkeling van het centrum maakt deel uit van een integrale gebiedsontwikkeling om
Schokland voor de lange termijn te behouden en onder een breder publiek bekend te
maken. Het centrum maakt de omgeving aantrekkelijker en geeft een impuls aan de
werkgelegenheid en de plattelandsontwikkeling.

KERNWAARDEN

Het verhaal in het Werelderfgoedcentrum is gericht op de kernwaarden van het
Werelderfgoed Schokland: geologie & natuur, archeologie, middeleeuwen, Zuiderzee,
inpoldering en landbouw. Het verhaal hierover wordt verteld aan de hand van
de volgende hoofdstukken: ijstijd, de eerste Nederlanders, Schokland als eiland,
inpoldering, Schokland nu en de toekomst. De verbinding en samenwerking met
het culturele erfgoed in de omgeving wordt nadrukkelijk gezocht. Het Waterloopbos,
met haar industriële erfgoed en de architectuur van Nagele, de middeleeuwen in
het Kuinderbos en de Zuiderzeegeschiedenis in Urk. Het zijn deze parels die het
verhaal van Noordelijk Flevoland compleet maken. Het Werelderfgoedcentrum vormt
de centrale spil in de samenwerking tussen de gebiedspartners. Het doel is om
bezoekers langer in de Noordoostpolder vast te houden door een uitgebreid aanbod
aan voorzieningen.

AANTREKKELIJKE PROGRAMMERING

Rondom het centrum wordt een jaarronde gebiedsprogrammering gerealiseerd.
Evenementen, themaweekenden en activiteiten dragen bij aan de bekendheid en de
aantrekkingskracht van Werelderfgoed Schokland en haar directe omgeving. Of je nu
komt als fietser of als internationale toerist, voor elke doelgroep is er een interessant
verhaal te vertellen. Zowel voor een verblijf van een paar uur tot een dag, er is genoeg
te ontdekken op het Werelderfgoed. Voorbeelden van verhalen die verteld worden zijn
‘Schokland vertelt het verhaal van Nederland’ (als je het gehele Werelderfgoed wilt
ontdekken) of ‘Waarom is Schokland Werelderfgoed?’ als je meer rondom het centrum
wilt verblijven. Ook wordt de mogelijkheid geboden om in unieke logiesaccommodaties
langer op Schokland te verblijven.

NIEUWE NATUUR

Veel van de archeologische rijkdom van Schokland ligt verborgen onder de grond.
Om deze schatten voor de toekomst te behouden is vernatting van het zuidelijk
rivierduingebied van Schokland essentiëel. Via het project Nieuwe Natuur Schokland,
onderdeel van het provinciale programma Nieuwe Natuur, is het plan om deze
vernatting te realiseren. Daarmee blijven de archeologische schatten behouden voor
toekomstige generaties. Het project Nieuwe Natuur Schokland is een kans voor de
ontwikkeling van natuur en recreatie. De ecologische waarden kunnen met dit project
worden vergroot en er ontstaat er een groot nieuw recreatiegebied aansluitend op het
Werelderfgoed waar we meer bezoekers kunnen verwelkomen.
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SAMEN AAN DE SLAG!
De gemeente Noordoostpolder heeft als siteholder van Werelderfgoed Schokland
grote ambities. Om deze ambities te realiseren trekt de gemeente samen op met de
gebiedspartners. Uit een uitgebreide inventarisatie is gebleken dat er in het gebied een
brede wens tot samenwerking is ter versterking van het recreatieve product. Samen
met Het Flevo-landschap, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en andere ondernemers
zet gemeente Noordoostpolder zich in om Schokland recreatief aantrekkelijk te
maken. Iedere partij vanuit zijn eigen rol en belang, maar allen met hetzelfde doel:
Werelderfgoed Schokland op de kaart!
Daarnaast werken Werelderfgoed Schokland, Urk, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten samen om de toerist kennis te laten maken met het bijzondere
culturele erfgoed van de Noordoostpolder.
Nadrukkelijk zoekt de gemeente Noordoostpolder ook de samenwerking met Provincie
Flevoland. De provincie zet, samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk in op
verbetering van de infrastructuur en versterking van het economisch profiel van de
regio door middel van de ZuiderZeeLijngelden van Noordelijk Flevoland (ZZL-gelden).
De ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum Schokland versterkt de economische
structuur van de regio door een toename van zowel werkgelegenheid als bestedingen.
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HET WERELDERFGOEDCENTRUM HEEFT EEN AANTAL PRIMAIRE
DOELGROEPEN:
•
•
•
•
•

Actieve ouderen met veel tijd die een bewuste keuze maken om de locatie te 		
bezoeken;
Fietsers en wandelaars. Voor hen is de natuur het belangrijkste gevolgd door het
verhaal van het gebied;
Gezinnen met kinderen tot 12 jaar die samen willen ontspannen, maar ook 		
educatief verantwoord bezig willen zijn;
Toeristen (internationaal) die kenmerkende plekken in een land bezoeken;
Museumjaarkaarthouder een groep die graag musea bezoekt.

En daarnaast de toevallige passanten en groepen zoals scholen, zakelijke markt en
familie uitjes.

BEZOEKERS IN HET WERELDERFGOEDCENTRUM
Bezoekers per jaar (prognose) 				
Museumjaarkaarthouders					
Gezinnen met kinderen						
Actieve ouderen								
Internationale toerist							
Schokland – jaarpashouders				
Toevallige passanten							
Groepen (zakelijke markt)					
Groepen (scholen)							
Groepen (familie uitjes)						
Omwonenden									

100.000
30%
25%
20%
10%
6% (gem. 3x per jaar)
3%
2%
2%
1%
1%

Aantal mensen op een drukke dag			
Drukste periode								
Drukste dagen								

750 -1000
vakanties, juni – augustus
weekend
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MEERWAARDE
BEKENDHEID SCHOKLAND BREED PUBLIEK

ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE IMPULS

We verwachten 100.000 bezoekers te trekken met het Werelderfgoedcentrum
Schokland. Dit realiseren wij door het neerzetten van een ‘state of the art’
Werelderfgoedcentrum dat een echte eyecatcher is dat past bij het landschap en de
omgeving. Het Werelderfgoedcentrum is gelegen op een goed bereikbare en zichtbare
plek op het Werelderfgoed en heeft daarmee een magneetfunctie voor bezoekers in
de omgeving. We verwachten veel nieuwe (internationale) bezoekers te trekken.
Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en internationaal
aansprekend. Het NBTC zet met ‘Nederland Waterland’, als onderdeel van de Holland
marketing, een verhaallijn neer waarin watericonen in Nederland met elkaar worden
verbonden. Schokland-Urk en Flevoland zijn één van deze iconen die hiermee onder
de aandacht worden gebracht bij een diverse groep internationale bezoekers. Een
mooie kans om het verhaal van Schokland bij een groot publiek onder de aandacht te
brengen en nieuwe bezoekers te interesseren om een bezoek te brengen.

Deze ontwikkeling levert een bestedingsimpuls op van 1,4 miljoen euro en een
werkgelegenheidstoename van ruim 20 FTE (direct en indirecte werkgelegenheid). Dit
komt overeen met 25 tot 30 banen. Kortom, de ontwikkeling levert een forse bijdrage
aan de regionale economie en we voorzien hiermee een impuls op het gebied van
leefbaarheid, levendigheid en draagvlak voor de voorzieningen in de dorpen rondom
Schokland.

Het Werelderfgoed Schokland biedt een internationaal podium om activiteiten te
organiseren. Het levert een belangrijke bijdrage aan het imago en de bekendheid van
Schokland en de Noordoostpolder.

Het bezoekerscentrum is alle dagen van het jaar geopend. Bezoekers ervaren hier
een bijzondere belevenis waar ze zich een dag kunnen vermaken. Ook vanuit de
Noordoostpolder worden bezoekers doorverwezen naar het Werelderfgoedcentrum.
Ook onze onderscheidende horeca zorgt ervoor dat mensen echt kunnen genieten van
een heerlijk dagje uit.

Nieuwbouw van het Werelderfgoedcentrum op Schokland stimuleert de economische
vitaliteit en plattelandsontwikkeling in de omgeving. Jaarlijks zijn er op dit moment zo’n
38.500 betalende bezoekers aan Werelderfgoed Schokland (museum, evenementen
en activiteiten). De inschatting is dat dit aantal groeit tot circa 100.000 betalende
bezoekers in het Werelderfgoedcentrum (zie kader). Daarnaast verwachten we nog
extra bezoekers bij de verschillende voorzieningen en activiteiten hier omheen en in
combinatie met evenementen en themaweekenden. Een toename van ruim 70.000
dagbezoekers per jaar die het Werelderfgoedcentrum Schokland bezoeken. Daarnaast
worden er 4.500 extra overnachtingen in de regio verwacht als gevolg van nieuwe
logiesaccommodaties.

Schokland heeft ook een grote maatschappelijke waarde op gebied van educatie,
cultuur(historie) en sociale samenhang. Er wordt een impuls gegeven aan de lokale en
regionale samenwerking tussen de gebiedspartners met een sterke inzet op draagvlak
van de inwoners uit de regio en synergie met andere voorzieningen in de regio door de
verbinding van routes en arrangementen.

Doordat wij de marketing vanuit één centraal punt organiseren en een goede
samenwerking hebben met Toerisme Flevoland en ondernemers kunnen we de
verschillende doelgroepen (zie kader) goed bereiken.
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TABEL BOUW EN DEKKING
Bouwkosten WEC gemeente

€

4.444.500

Bouwkosten WEC exploitant

€

2.190.000

Totale bouwkosten museum

€

6.634.500

€

6.634.500

€

-2.252

Jaarlijks saldo gemeente

€

-34.952

Totaal exploitatieresultaat WEC

€

-37.204

Dekkingsbijdrage gemeente

€

206.841

Jaarlijks resultaat

€

169.637

Bijdragen ZZL gelden

€

2.500.000

Bijdrage perspectiefnota provincie

€

500.000

Financieringslasten gemeente

€

1.444.500

Financieringslasten exploitant

€

2.190.000

Totale bouwkosten museum

TABEL EXPLOITATIE
Exploitatielasten exploitant

€

828.052

Exploitatiebaten exploitant

€

825.800

Exploitatieresultaat exploitant
Lasten gemeente

€

109.952

Baten gemeente

€

75.000
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FINANCIËLE ONDERBOUWING
EIGENDOM EN ORGANISATIE

Gemeente Noordoostpolder treedt op als projecteigenaar en neemt de taak op
zich om - in samenwerking met partners – de financieringskansen voor een nieuw
Werelderfgoedcentrum Schokland in kaart te brengen. Het uitgangspunt is dat
gemeente Noordoostpolder eigenaar wordt van het nieuwe gebouw. Het huidige
Museum Schokland, eveneens in eigendom bij gemeente Noordoostpolder, zal
verdwijnen. De beoogde locatie voor het Werelderfgoedcentrum is gelegen bij de
Zuidpunt van Schokland. Het geheim van Schokland wordt ontsloten door het centrum
te verbinden met het eiland en het nieuwe recreatiegebied dat gerealiseerd wordt
vanuit het project Nieuwe Natuur Schokland.
De exploitatie van het centrum en de bijbehorende functionaliteiten komt in handen
van Flevo-landschap en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Ten aanzien van het
gebruik en de exploitatie van het Werelderfgoedcentrum worden goede afspraken
gemaakt. Deze afspraken worden in een later stadium vastgelegd in een huur- of
pachtovereenkomst.

INVESTERING EN EXPLOITATIE

De financiële onderbouwing van het Werelderfgoedcentrum (WEC) bestaat uit twee
componenten:
- De bouw en inrichting van het WEC en omliggende terreinen
- De jaarlijkse exploitatie van het WEC
De bouw
De gemeente wordt eigenaar van het Werelderfgoedcentrum Schokland. De
bouwkosten en de kosten voor de bijbehorende installaties zijn derhalve voor de
gemeente. De exploitant is verantwoordelijk voor de inrichting (bijv. meubilair en
tentoonstellingen) van het gebouw. De realisatiekosten zijn in totaal € 6,6 mln.
Het WEC wordt gefinancierd door een bijdrage vanuit de gemeente Noordoostpolder,
een bijdrage van de Provincie Flevoland, een aanspraak op de ZZL gelden, de inbreng
van grond door de exploitant en door jaarlijkse kapitaallasten van zowel de gemeente
als de exploitant. Samen financieren zij de benodigde € 6,6 mln.

De jaarlijkse exploitatie
Het WEC wordt gerund door de exploitant. Zij krijgt te maken met kapitaallasten,
dagelijks onderhoud, zakelijke lasten, personeelslasten en overige kosten.
Daartegenover staan inkomsten uit bezoekersentrees, horecapacht en brengen zij
(personeels-)gelden in die worden bespaart met het sluiten van het huidige Museum
Schokland. Volgens de huidige inschatting zal deze exploitatie op basis van deze
lasten en baten jaarlijks een negatief resultaat hebben van € 2.252.
De gemeente heeft geen rol in de exploitatie van het WEC. Wel is de gemeente
verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, een deel van de zakelijke lasten
en de kapitaallasten van de bouw. Tegenover deze kosten staan de huurinkomsten
die worden ontvangen van de exploitant. Per saldo heeft de gemeente een negatief
resultaat van € 34.952 op het beheer van het gebouw.
Het totale jaarlijkse negatieve resultaat is € 37.204. De gemeente heeft echter
momenteel ook kosten aan het huidige museum. Door het sluiten van het oude
museum komen er gelden vrij voor het WEC. De vrijkomende gelden hebben een
totale waarde van € 206.841 die als dekking gebruikt kunnen worden voor de
exploitatie van het WEC. Door het totale jaarlijkse resultaat te verrekenen met de
vrijgekomen dekking levert het nieuwe WEC een besparing op van € 169.637 ten
opzichte van de huidige situatie.
Met de besparing die wordt gerealiseerd met het WEC willen de betrokken partijen een
bijdrage brengen aan het project de Nieuwe Natuur die ook op Schokland speelt. Door
de € 169.637 contant te maken over 10 jaar kan de gemeente een eenmalige bijdrage
doen van € 1.554.255.

EXTRA FONDSEN

Op basis van deze aannames en voorwaarden is het Werelderfgoedcentrum
haalbaar en levert het een besparing op. De gemeente streeft er wel naar om de
investeringslasten omlaag te brengen door het verwerven van extra fondsen waarmee
de exploitatie er nog gunstiger uit kan komen te zien. De bijdragen van de gemeente
en provincie dienen als financiële aanjager om andere subsidies of fondsen te
verwerven om een hogere besparing te realiseren.
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