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Project tonnenloods, stand van zaken en verzoek om een budget ter dekking van de
voorbereidingskosten.
2013 /
Beleid / Edwin Zijlstra

Voorstel
Nieuwsbrief voor kennisgeving aannemen. Tevens verzoeken wij u voor het
project Tonnenloods een budget ter dekking van de voorbereidingskosten van
€ 75.000,- beschikbaar te stellen.

Samenvatting
Het college wenst de gemeenteraad structureel op de hoogte te houden van de
stand van zaken rond het project Tonnenloods. Hiervoor zullen regelmatig
nieuwsbrieven worden opgesteld. Bijgevoegd is de eerste nieuwsbrief (maart
2013). Daarnaast vraagt het college uw gemeenteraad voor het project een
budget ter dekking van de voorbereidingskosten beschikbaar te stellen.

Toelichting
Wij hebben de ambitie uitgesproken in de loods van de betonning een centrum
voor natuur en cultuur te realiseren. Hiervoor is een projectstructuur in het leven
geroepen. De eerste stap in het project is inzicht krijgen of onze ambitie haalbaar
is. Hiervoor dienen diverse zaken op het gebied van bouwen/planologie, inhoud
nieuwe centrum, financiën, organisatievorm, etc. te worden onderzocht. Hiervoor
is de inhuur van externe expertise nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Onze
inschatting is dat een totaal bedrag van € 75.000,- toereikend is.
Hiermee financieren wij:
 een deel van de inhuur van de interim directeur-conservator van onze
gemeentelijke musea;
 kosten verbonden met het onderzoek naar de verplaatsing van de
betonningstaken naar een nieuw te bouwen loods op het betonningsterrein,
eventueel gecombineerd met gemeentelijke havenzaken die betrekking
hebben op de bruine vloot (sanitair, kantoor havenmeesters, etc.);
 kosten samenhangend met de ruimtelijke invulling (vlekkenplan en
schetsontwerpen) van het nieuwe centrum (de inhoud);
 overige kosten c.q. onvoorzien.

Historie
In december 2011 heeft uw raad met de uitgangspunten voor het museabeleid,
zoals verwoord in de museumnotitie „Natuur en Cultuur, De Collectie Terschelling‟,
ingestemd. Deze notitie bevatte het voorstel om, alvorens tijd en geld in onderzoek
naar alternatieve locaties te steken, eerst vergaand te onderzoeken of een nieuw
centrum voor natuur en cultuur in de Betonning kan worden gehuisvest.
Om dit van de grond te krijgen heeft het college in oktober 2012 een
intentieovereenkomst getekend met staatssecretaris Atsma. Begin 2013 hebben
wij gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Dit gebeurde op basis van de
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korte notitie “Een eerste verkenning, werelderfgoedcentrum voor natuur en cultuur
Terschelling”. Dit stuk voegen wij als bijlage bij de raadstukken.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
n.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Het budget ter dekking van de voorbereidingskosten kan ten laste worden
gebracht van de reserve recreatie. Deze reserve groeit door meevallers in 2012
(niet uitvoeren TROM-onderzoek en meeropbrengst toeristenbelastinginkomsten)
en verwachte meevallers in 2013 (Uitbetaling subsidie LED verlichting-project CNL
en provinciale vergoeding gemeentelijke kosten uitbreiding passantenhaven). Dit
is toereikend om de ingeschatte voorbereidingskosten te kunnen dekken.
De kosten zullen wij in een later stadium verrekenen met het plan.

Communicatie/interactiviteit
Wij zullen uw gemeenteraad en de Terschellinger bevolking regelmatig via een
nieuwsbrief van de voortgang van het project tonnenloods op de hoogte houden.

Advies van de raadscommissie
Nog invullen.

Ter inzage liggende stukken




Notitie “Een eerste verkenning, werelderfgoedcentrum voor natuur en cultuur
Terschelling”.
Nieuwsbrief project Tonnenloods maart 2013.
Onderbouwing voorbereidingsbudget Tonnenloods.
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