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Inwonersparticipatie ontwikkeling plannen 'Museum Rijk der Duizend Eilanden'

Tijdens de forumavond van 20 juni jl. is de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ en bijbehorend
addendum behandeld. In de Visie zijn ook de plannen van Stichting Museum BroekerVeiling (MBV)
over de doorontwikkeling naar ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden’ verwoord en conceptueel in beeld
gebracht, gezamenlijk het denkkader.
Omdat de uitvoering van het denkkader buiten het huidige museumterrein is voorzien, is vanuit het
forum aandacht gevraagd voor de inwonersparticipatie bij de ontwikkeling van de plannen van MBV.
Bij deze vraag vanuit uw raad willen wij opmerken dat MBV initiatiefnemer is van de doorontwikkeling
naar ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden’. Dit betekent dat qua inhoud van gemeentezijde
terughoudendheid in het participatieproces te betrachten is. Wel is het gewenst dat onze gemeente in
de vorm van waarnemer en mogelijk als facilitator bij het participatieproces betrokken is. Dit om de
uitkomst van dit proces te kunnen betrekken bij een toekomstige vraagstelling richting onze gemeente
om de plannen van MBV uit te kunnen voeren en om het proces extern door MBV te kunnen laten
begeleiden.

Namens ons college heeft wethouder Beers de inwonersparticipatie besproken met de
directeur-bestuurder van MBV.
Om de inwonersparticipatie goed in te kunnen vullen, is het volgende
besproken/afgesproken:
1. De inwonersparticipatie richt zich in eerste instantie op het door MBV geformuleerde
doel, doorontwikkeling naar ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden, en wat er voor nodig
is om dit doel te bereiken.
2. MBV organiseert in het 4e kwartaal van 2017 een bijeenkomst voor alle
geïnteresseerde inwoners en organisaties van/uit Broek op Langedijk en betrekt een
externe begeleider bij de informatieverstrekking over het denkkader.
3. Er wordt vervolgens een klankbordgroep ingesteld met inwoners en organisaties uit
Broek op Langedijk. Hierbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling
van individuele inwoners en vertegenwoordigende organisaties. Uiteraard dient hierbij
in het bijzonder ruimte geboden te worden aan een vertegenwoordiging van de
bewoners van het Schapenland. De omvang van de klankbordgroep is maximaal 12
personen.

4. In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, te houden in het 1e kwartaal van
2018, zal de gemeente ook vertegenwoordigd zijn om de verschillende rollen toe te
lichten die de gemeente bij de planontwikkeling van MBV inneemt. De gemeente zal
als waarnemer de volgende bijeenkomsten van de klankbordgroep bijwonen.
5. Het toekomstperspectief van MBV, gebaseerd op het onder punt 1. genoemde en de
beantwoording van de wat-vraag, wordt in conceptvorm uitgeschreven.
6. Het concept van het toekomstperspectief wordt aan de klankbordgroep voorgelegd,
besproken en verder uitgewerkt.
7. Het eindresultaat met verwoording van de inbreng uit de inwonersparticipatie
wordt in het 3e kwartaal van 2018 door MBV aan de gemeente voorgelegd en
besproken.
Wij zullen in samenspraak met het MBV bezien hoe bovenbeschreven traject wordt
doorlopen.
De directeur-bestuurder van MBV stemt in met de inhoud van deze memo.
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