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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

5 november 2020

Onderwerp

Atlantikwall

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
Commissie vergadering BF van 5 november 2020;
N.a.v. agendapunt 8. Bestuursrapportage augustus 2020 wordt toegezegd terug te komen op de vraag of het
project AtlantikWall ook in aanmerking komt voor internationale steun (cofinanciering) en daarnaast aan te
geven welk aandeel (financiële zin) de gemeente heeft in dit project.

Datum schriftelijke reactie
11 november 2020

Schriftelijke reactie;
Het project Atlantikwal is een samenwerking van de partijen Zeestad, Beheer BV, Stichting Luchtvaart- en
Oorlogsmuseum Texel, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Sûdwest Fryslân, It Fryske Gea, Het Groninger
Landschap, Marketing Groningen en NMF (in 2015 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend)
Het project bestaat uit verschillende deellocaties op Texel, Den Helder, Den Oever, Kornwerderzand,
Noorderleech, de punt van Reide en een overkoepelend erfgoedprogramma. Met uitzondering van de
locaties Den Oever en Kornwerderzand zijn de projectonderdelen gereed. Deze locaties kunnen vanwege de
werkzaamheden aan de afsluitdijk pas later uitgevoerd worden.
Om de andere projectonderdelen te kunnen afsluiten is in 2019 een afsplitsingsovereenkomst
overeengekomen, waarbij Hollands Kroon en de gemeente Súdwest-Fryslân de verantwoordelijkheid hebben
voor het afronden van de deellocaties in Den Oever en Kornwerderzand.
Het eerste deel op Kornwerderzand, het inrichten van een kazemat op het kazematten museum is gereed,
opgenomen in het programma van het kazemattenmuseum en opengesteld voor het publiek
Voor het tweede deel zal in het kader van de werkzaamheden aan de afsluitdijk en het totale
beleefconcept Kornwerderzand afstemming met RWS en het programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk
plaatsvinden. Hieruit zal blijken of dit onderdeel tijdig gerealiseerd kan worden.(Gestelde einddatum in de
beschikking van het Waddenfonds 31 Augustus 2024)
Het totale project heeft een omvang van €4.395.638,Het project voor het onderdeel binnen de gemeente SWF op Kornwerderzand bedraagt
€214.000,- (incl. BTW).
Dekking: Subsidie provincie Fryslân;
€ 112.350,Subsidie Waddenfonds;
€ 101.650,-
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In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de organisatorische kosten (eigen personele inzet) bij
partijen voor eigen rekening zijn. In de bestuur rapportage van oktober 2018 heeft de raad €37.000,- voor
organisatorische kosten en een bijbehorende krediet voor de totale projectkosten van € 251.500,beschikbaar gesteld.
Internationale steun lijkt, door de omvang van de resterende onderdelen van het project en het stadium
waarin het project zich bevind, niet realistisch.
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