Beantwoording schriftelijke vraag/vragen
cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad

Onderwerp:

Vervolg vragen Wereld Erfgoed Centrum

Portefeuillehouder:

Mariëtte de Visser

Datum beantwoording:

06-10-2020

Datum indienen vraag/vragen:

26-08-2020

Vragensteller:

Linda Visser

Fractie:

Lokaal Sociaal

Aan de gemeenteraad
De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad
gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.
Vraag 1
Doen wij een juiste constatering wanneer wij vaststellen dat de coalitieonderhandelingen en het tot
stand komen van het collegeprogramma voor u het moment van go of no go zijn geweest en dit dus
niet formeel in de vorm van een raads- of collegebesluit van de voormalige gemeente De Marne aan
de huidige raad van Het Hogeland is voorgelegd?
Beantwoording
De gemeente is één van de samenwerkingspartners die het initiatief van een Werelderfgoed Centrum
op Lauwersoog ondersteunt. Zij is niet verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van het gebouw.
Als zodanig neemt de gemeente daar ook geen go no go besluit over. Wel is de gemeente
verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de aanpassing in de openbare ruimte. Hierover heeft
de gemeenteraad zich uitgesproken. Met betrekking tot de realisatie van het gebouw neemt De
Stichting WEC-W (hierna te noemen de stichting) uiteindelijk het definitieve ‘go’ besluit.
Vraag 2
Is het ontwerp al gereed? Zo niet: Waarom nog niet? En zo ja: Waarom hebben wij het nog niet
ontvangen?
Beantwoording

Beantwoording schriftelijke vraag

De gemeente wordt niet de opdrachtgever en eigenaar van het gebouw. Als zodanig heeft zij geen rol
bij het opstellen van het ontwerp. Wanneer het bouwplan gereed is toetst de gemeente of het voldoet
aan de stedenbouwkundige uitgangspunten, de regels in het bestemmingsplan, bouwbesluit, etc.
De Stichting WEC-W heeft een werkgroep Gebouw en omgeving waar diverse stakeholders inzitten.
Hierin zitten o.a. ondernemers en natuurorganisaties. Samen zijn er nieuwe uitgangspunten
benoemd. In mei 2020 is er overleg geweest met de architect Dorte Mandrup. Deze heeft een nieuw
voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopig ontwerp wordt verder besproken in de werkgroep gebouw en
omgeving. Het definitief ontwerp zal naar verwachting eind oktober 2020 door de stichting worden
gepresenteerd.
Vraag 3
Er zou na de zomer teruggekomen worden op het WEC. Wanneer kunnen wij dat verwachten?
Beantwoording
We hebben een nieuwe planning ontvangen van de stichting waarbij er vanuit wordt gegaan dat begin
november 2020 de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Dit is ook het moment dat alle
gegevens omtrent de financiën/garantstelling gereed moeten zijn.
Vraag 4
Hoe staat het onderzoek van het college naar de garantstelling hiervoor en wanneer worden wij hier
nader over geïnformeerd?
Beantwoording
Zie beantwoording vraag 3.
Vraag 5
Kunt u inzichtelijk maken wat uw inbreng en inzet namens onze gemeente is geweest in de
stuurgroep? Waar kunnen wij de notulen van deze bijeenkomsten vinden?
Beantwoording
De gemeente faciliteert procedures, is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp en
bestemmingsplan en draagt bij in de buitenruimte met het openbare deel van het kadeterrein. De
invulling van het terrein is onderdeel geweest van de totale ontwikkeling van Lauwersoog (PROLoog).
Dit is een gezamenlijke inzet geweest van de provincie Groningen en vm. De Marne. De provincie
Groningen verzorgde de vergaderingen van de stuurgroep.
Vraag 6
Hoe voorkomt u het gevaar van ‘ingezogen’ raken? Als drager en kartrekker in de stuurgroep dient u
deels een ander belang dan u dient als wethouder in het college. Op welke wijze heeft u de wens voor
de komst van het WEC gewogen aan het algemeen belang en kunt u deze afweging inzichtelijk
maken?
Beantwoording
Het gevaar om ingezogen te raken zien wij niet. Onze rol is voldoende vastgelegd bij de rolverdeling
tussen de samenwerkingspartners (zie ook de samenwerkingsovereenkomst “Op weg naar de
Waddenwereld”). Daarnaast wordt er binnen het ambtelijke apparaat onderscheid gemaakt tussen de
kartrekker (medewerkers die in het projectteam zitten) en de mensen die een toetsende rol hebben.
Denk aan het beoordelen van de vergunningaanvraag en het verzoek voor een bankgarantie. Deze
toetsende taken worden via de lijnorganisatie georganiseerd en vallen via die route ook onder de
verantwoordelijkheid van een andere portefeuillehouder. Wij zien de ontwikkeling van
Lauwersoog/Lauwersmeer en daarbinnen het WEC als een zaak van algemeen belang.
Vraag 7

Beantwoording schriftelijke vraag

Kunt u de feiten waar u zich op baseert en op basis waarvan u concludeert dat de exploitatie,
financiering, draagvlak, animo, mede investeerders en inrichting van de governance solide en zuiver
zijn, met ons delen? Wij zouden de inhoudelijke basis van dit door het college ingenomen ‘Go’
standpunt graag willen controleren.
Beantwoording
Indien de Stichting WEC-W een formeel verzoek bij de gemeente indient voor garantstelling van rente
en aflossing op een nader over een te komen geldlening zal in de onderbouwing duidelijkheid
ontstaan over de door u gevraagd gegevens. Voor een inkijkje in het draagvlak verwijzen wij ook naar
de bijlage (flessenpost 1 en 2).
Governance:
Vraag 8
Kunt u ons een organogram tonen waarin de rol en de mate van zeggenschap voor ons als gemeente
duidelijk terug te zien zijn?
Beantwoording
De gemeente is geen (mede) opdrachtgever van het WEC-W. In het organogram treft u de gemeente
niet aan. De gemeente wordt geen eigenaar en neemt ook niet deel aan de exploitatie.
Vraag 9
Wie nemen er deel aan de raden die opgericht worden, welke mate van inspraak en zeggenschap
krijgen zij formeel, behalve het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen? Wat kunnen zij doen
wanneer die adviezen bijvoorbeeld niet opgevolgd worden?
Beantwoording
De door u gevraagde gegevens kunt u vinden op de website van de stichting.
http://www.werelderfgoedcentrum-waddenzee.nl/downloads/20200324MoU.pdf. De werkgroepen en
hun werkwijze worden nader toegelicht in flessenpost 01.

Vraag 10
Hoe zijn de risico’s verdeeld en hoe verhouden die zich tot de mate van zeggenschap?
Beantwoording
Voor de governance is een werkgroep ingesteld met professionele begeleiding en advies. Op dit
moment is het zeehondencentrum de risicodragende partij met daarbij behorende zeggenschap.
Vraag 11
Een duidelijk advies van de kwartiermaker was niet één op één hetzelfde bestuur te hebben voor het
ZHC en de stichting WEC, terwijl dit tot op de dag van vandaag wel zo vastgelegd is in de statuten van
het WEC.
Waarom is dit heldere advies niet opgevolgd?
Beantwoording
De governancestructuur moet nog worden aangepast. Hierbij is het wel degelijk de bedoeling om het
bestuur van de Zeehondencentrum en het WEC-W uit elkaar te halen.
Vraag 12

Beantwoording schriftelijke vraag

Hoe voorkomt u de mogelijkheid van belangenverstrengeling bij één persoon met verschillende petten
en veel macht?
Beantwoording
Gelet op de rol van de gemeente zijn wij niet in de positie om dit te voorkomen.
Vraag 13
Meerdere partijen haken af, mede door de positie die de huidige directeur van beide organisaties
inneemt. Wie controleert hem? Op welke wijze gaat u om met de kritiek vanuit deze verschillende
partijen, die evengoed mede initiatiefnemer moeten kunnen zijn en waarvoor u als gemeente ook
open zou moeten staan?
Beantwoording
Ons is bekend dat een aantal partijen zijn afgehaakt. De redenen om niet deel te nemen liggen in de
financiële sfeer.

Vraag 14
Exploitatie en financiering:
1 miljoen uit de Marne voor de openbare ruimte rondom het WEC. Uit het raadsbesluit van 28-11-2017
van de voormalige gemeente de Marne: “Ter voorbereiding op het go/no go besluit in maart 2018 is er
174.509 gereserveerd voor kosten. Welke als desinvestering gezien moesten worden bij een No Go”.
Kunt u inzichtelijk maken wanneer de rest van het miljoen vrijgegeven is en op basis van welk besluit?
Beantwoording
Hiervoor verwijzen wij u naar de raadsmemo van maart 2020. De tekst hiervan is hieronder cursief
toegevoegd.
Vraag 15
Wat is er al uitgegeven van deze miljoen en waaraan? Graag een overzicht.
Beantwoording
In bijlage 1 is een overzicht van de uitgaven tot op heden toegevoegd.

Vraag 16
“Herinrichting openbare ruimte. Als onderdeel van bovenstaande 29,2 miljoen wordt de investering in
de openbare ruimte geraamd op € 3.150.000,-.De beoogde dekking van dit bedrag bestaat uit door
stichting WEC-W te ontvangen subsidies (Waddenfonds en provinciale bijdrage) en een bijdrage van €
1,0 miljoen euro van gemeente De Marne. Met stichting WEC-W worden nadere afspraken gemaakt
over de wijze waarop de subsidies worden doorbeschikt aan de gemeente.”
Zijn deze subsidies inmiddels ontvangen en in wiens bezit zijn ze?
Beantwoording
Subsidies uit het Waddenfonds en de provincie zijn beschikbaar gesteld aan de stichting WEC-W. De
bijdrage van 1 miljoen euro van de gemeente is niet beschikbaar gesteld. Als er overeenstemming is
over het definitief ontwerp zal de subsidiegever (gemeente) nadere afspraken maken over
bevoorschotting en betaling.
Vraag 17
Beantwoording schriftelijke vraag

Is de 2.150.000 toegezegd door stichting WEC-W inmiddels ook hard gemaakt? Zo ja, wanneer en
onder welke voorwaarden? Zo niet, waarom niet en wanneer zal dat dan wel gebeuren?
Beantwoording
De buitenruimte van het WEC-W is de verantwoordelijkheid van de stichting, zowel qua budget als
qua uitvoering. De gemeente stuurt op de kwalitatieve uitgangspunten die zijn vastgelegd in het
stedenbouwkundig ontwerp. In de beginperiode werd nog geen onderscheid gemaakt tussen
openbare ruimte (voor iedereen toegankelijk, eigendom bij de gemeente en de gemeente is
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud) en de buitenruimte van het WEC (deels vrij toegankelijk,
eigendom bij de stichting en de stichting is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud). In die begin
periode gingen alle partijen er nog van uit dat de gemeente alle ruimte buiten het WEC voor haar
rekening en risico zou aanleggen en daarna het gedeelte buitenruimte aan het WEC zou overdragen.
Hiervoor zou de stichting een bedrag van ruim 2 mln. ter beschikking stellen aan de gemeente. Omdat
het gedeelte buitenruimte rond het gebouw hele specifieke inrichting nodig heeft, dit goed moet
worden afgestemd met het ontwerp van het gebouw en de gemeente niet verantwoordelijk wil zijn / het
risico wil dragen voor het ontwerp en uitvoering hiervan is het nu de bedoeling dit op te knippen. De
gemeente is nu enkel verantwoordelijk voor de aanpassingen in haar eigen openbare ruimte.

Vraag 18
Kunt u inzichtelijk maken welke nadere afspraken er gemaakt zijn of nog gaan worden?
Beantwoording
Op het moment dat er een definitief ontwerp ligt worden er afspraken gemaakt
Vraag 19
Ook is er nog een zoektocht gaande naar mede investeerders en is er te lezen dat het WEC door Niek
Kuizenga is voorgedragen om een greep te kunnen doen uit de pot van het Nationaal Programma
Groningen. Daarnaast wordt er door het college onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een
garantstelling. Er is een bedrag van 8 á 9 miljoen genoemd (inleidende tekst van Lokaal Sociaal).
Hoeveel geld brengt het Zeehondencentrum zelf mee naar het WEC?
Beantwoording
Op dit moment is er nog geen definitieve duidelijkheid hoeveel het zeehondencentrum inbrengt. Als de
stichting het verzoek indient over de garantstelling komen zij hierop terug.
Vraag 20
Welk deel komt er daadwerkelijk vanuit initiatiefnemer en mede investeerders, naast de al gedane
toezeggingen en investeringen door het Waddenfonds, Provincie en gemeente?
Beantwoording
Zie vraag 19
Vraag 21
Welke mede-investeerders zijn inmiddels aangehaakt, en wanneer is dit proces afgerond?
Beantwoording
In de flessenpost van de stichting is aangegeven welke partijen zijn aangehaakt. Op dit moment is ons
niet bekend welke mede-investeerders er zijn.
Vraag 22

Beantwoording schriftelijke vraag

Er is door de raad 8 ton voor het betalen van gemaakte kosten vrijgemaakt. Meerdere malen hebben
wij verzocht deze kosten inzichtelijk te maken. Waar komt die 8 ton vandaan, en waaruit bestaat dat
bedrag? Graag weergeven in bedragen en posten. En wie heeft op voorhand gezegd “geef maar uit,
de raad dekt het wel”?
Beantwoording
Zie de raadsmemo en het financieel overzicht bij vraag 15.
Vraag 23
Kunt u inzichtelijk maken wat het WEC (de initiatiefnemer) zelf aan kosten betaald heeft en welk deel
door de provincie voor haar rekening is genomen?
Beantwoording
Gelet op onze rol weten wij niet welke kosten tot nu toe zijn gemaakt door derden.
HIP:
Vraag 24
Wanneer en met welk doel is dit gebouwd, en wat heeft het gekost?
Beantwoording
Aan de realisatie van Het Informatiepaviljoen (HIP) liggen diverse documenten ten grondslag. In het
programma Lauwersoog (ter informatie aan u overhandigd d.d. 16 september 2020) is aangegeven
het Waddenkwartier te ontwikkelen tot een recreatief verblijfsgebied. Op basis van het project
“Waddenpoort Lauwersoog” is Het Informatiepaviljoen gerealiseerd. De vm gemeente De Marne heeft
hiervoor een Waddenfondsaanvraag ingediend en deze is toegekend. Het informatiepaviljoen is
bedoeld om een tijdelijke recreatieve invulling te geven aan het Waddenkwartier, als opmaat naar een
definitieve invulling. Deze is in 2013.
Vraag 25
Wat betekent de komst van het WEC voor het HIP en wat gaat er met het gebouw gebeuren?
Beantwoording
Het gebouw HIP zal op deze locatie verdwijnen, conform de oorspronkelijke bedoeling. Met partijen
wordt gekeken naar een mogelijke andere invulling van het gebouw. Met Stichting promotie
Waddenland zal gekeken worden of en hoe de functie van het HIP behouden blijft.
Vraag 26
Op welke wijze worden de vrijwilligers van het HIP hierbij betrokken?
Beantwoording
De gemeente heeft de Stichting Promotie Waddenland de opdracht gegeven om tijdelijk het HIP te
beheren met toeristische informatie. Het bestuur van SPW is verantwoordelijk voor de vrijwilligers.
Inrichting:
Vraag 27
Kunt u inzichtelijk maken hoe de verdeling gaat worden tussen openbare ruimte, ruimte toegankelijk
na betaling, ruimte voor het ZHC, en de ruimte voor overigen?
Beantwoording
Dit kan nadat het definitief ontwerp gereed is.

Beantwoording schriftelijke vraag

Vraag 28
Projectleider WEC:
Op 17-11-2019 is er een projectleider WEC aangenomen door gemeente het Hogeland, deze functie
loopt tot 17-11-2020.
Met welke taakstelling ging deze vacature gepaard?
Beantwoording
In de vacaturetekst staat dit omschreven:
Binnen de gemeente ben je het aanspreekpunt voor de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee
(WEC) en tevens deelnemer vanuit de gemeente aan het samenwerkingsverband met het
Zeehondencentrum en de provincie Groningen.
Samen met de provincie Groningen ben je betrokken bij de stedenbouwkundige begeleiding van het
WEC en de afstemming van het stedenbouwkundig ontwerp. Ook kijk je naar het Plan van Aanpak
voor het Lauwersmeer, wat van belang is voor de verbreding van de scope van het WEC als gebouw
naar een meer gebiedsgerichte aanpak (Lauwersoog als WEC).
In samenwerking met de functioneel verantwoordelijke afdeling binnen de gemeente kijk je naar de
uitwerking van de plannen ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte nabij het WEC
(inclusief het onbebouwd beschikbaar stellen van het beoogde terrein aan de stichting WEC). Ook
bestudeer je de parkeermogelijkheden voor bezoekers nabij het WEC.
Vraag 29
Wat heeft dit gekost en wie betaalt dit?
Beantwoording
De gemeente heeft de projectleider aangenomen en draagt daarmee ook de kosten. De kosten zijn
verwerkt in de tabel bij vraag 15.
Vraag 30
Wordt per 17-11-2020 de looptijd nog verlengd? Waarom wel of niet? En zo wel: Met welke termijn
wordt de looptijd verlengd en wat gaat dat kosten?
Beantwoording
Verwacht wordt dat in november de omgevingsvergunning is ingediend. Naar verwachting zal de
termijn dan niet verlengd worden.

Vraag 31
Draagvlak
Wanneer wij vragen naar de toegezegde lijst van vijftig samenwerkingspartners die “voldoende
draagvlak” zouden aantonen, verwijst u naar de lijst in het rapport van de kwartiermaker uit 2018 met
25 namen samen met de ondertekenaars van het ‘Ribe akkoord’. Die lijst van 25 uit 2018 ziet er in
2020 anders uit. Ook het Ribe akkoord kent inmiddels afhakers. Er is wederom een bezwaar
ingediend tegen het bestemmingsplan, nu bij de raad van State, door de Waddenvereniging,
Natuurmonumenten, Stichting WAD, Natuur en Milieufederatie Groningen, Vogelbescherming
Nederland en de heer Maarten Snel namens het watersportverbond, wadvaarders, Toerzeilers,
Kanobond NL, BMD.
De wethouder gaf in de raadsvergadering van 26-2-2020 aan dat ze voor aanvang nog even gekeken
had naar de lijst van 50 deelnemers en daar blij van werd. Ons is toegezegd dat wij deze lijst ook
Beantwoording schriftelijke vraag

krijgen. Die hebben we nooit gehad, want er bestaan geen vijftig partijen. Zie hieronder hoe ver wij
gekomen zijn vanuit eigen onderzoek. Kunt u ons uitleggen hoe het kan dat wij op een heel ander
overzicht uitkomen dan een lijst van 50 partners die het draagvlak aan zou moeten tonen?
Beantwoording
De lijst van 50 partners lag voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Deze lijst is opgesteld door de
kwartiermaker. De namen die zijn genoemd hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het
WEC-W. Het is een inventarisatie geweest voor eventuele participatie in het WEC.
Vraag 32
Kunt u de vraagtekens en fouten invullen in onderstaand overzicht en het eventueel aanvullen met
inmiddels nieuwe investeerders?
Beantwoording
De stichting is hiervoor verantwoordelijk. Als gemeente hebben wij hierin geen rol.
Vraag 33
Wat is de bijdrage van de NVWa en NDC mediagroep?
Beantwoording
Gelet op onze rol hebben wij hier geen inzage in.
Vraag 34
Wie zijn er vanuit gemeente het Hogeland mee geweest op reis naar Ribe en waar worden deze
gemaakte kosten van vergoed?
Beantwoording
De wethouders Dijkhuis, Blok en De Visser zijn mee geweest. Het college is van mening dat deelname
aan de reis voor rekening van de gemeente zou moeten gebeuren en dat is ook zo uitgevoerd.

Vraag 35 tot en met 39 ontbreekt
Vraag 40
In welk daglicht moeten wij het verzoek bij Toukomst zien, voor een al bestaand plan, is dat de manier
waarop mede-investeerders gezocht worden? Nog meer subsidiepotten aanboren, vindt u dat
wenselijk?
Beantwoording
Het is aan de stichting om de financiering rond te krijgen.
Vraag 41
Kunt u de plannen die er zijn voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het WEC inzichtelijk
maken?
Beantwoording
Er is op de moment nog sprake van een voorlopig ontwerp uitgevoerd door LAOS architecten. Als het
definitief ontwerp gereed is kunnen wij deze plannen met u delen.
Vraag 42
Welke invloed heeft de coronacrisis op de ontwikkelingen, voor zover nu bekend?
Beantwoording schriftelijke vraag

Beantwoording
De stichting heeft een nieuwe planning aangeleverd en aangegeven dat de coronacrisis niet van
invloed is op de planning.
Vraag 43
Doet het ZHC ook een beroep op overheidsbijdragen ihkv de Coronacrisis? Wat zegt dat over de
financiële draagkracht van het ZHC, met het oog op de toekomstplannen voor het WEC?
Beantwoording
Dit is bedrijfsinformatie waar wij geen inzage in hebben en daarom niet met u kunnen delen.
Vraag 44
Neemt u deze kans aan om de puntjes op de ‘i’ te zetten en onze open einden te dichten, door nu wél
deze vragen vanuit de raad volledig en voldoende te beantwoorden?
Beantwoording
Onze inzet is uw raad ten allen tijde goed te informeren.
Vraag 45
Doet u dat niet volledig, dan zullen wij genoodzaakt zijn om een WOB-verzoek in te dienen. Dat zou
toch niet nodig moeten zijn, bent u dat met ons eens?
Beantwoording
Daar waar mogelijk hebben wij uw raadsvragen beantwoord. Onze insteek is een transparante
communicatie naar de raad. Wat ons betreft zetten we hier op in en is het indienen van een WOBverzoek daarmee ook niet nodig.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren,
Gemeentesecretaris

Beantwoording schriftelijke vraag

H.J. Bolding,
Burgemeester

