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Inleiding 

Op 11 maart 2013 heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting Zijper Museum 

(SZM) een gesprek gehad met de heer Blonk, wethouder Samenlevingszaken van de gemeente 

Schagen. In dat gesprek is naar voren gebracht dat het Oostpaviljoen en het hoofdgebouw van het 

voormalige gemeentehuis in Schagerbrug,  zo ook de locaties molen Zeeman in ’t Zand en voormalige 

loods en woning van firma Ott in Schagerbrug opties zijn voor huisvesting van het museum. 

Het financiële kader van € 280.000 is gezien de taakstelling van de gemeente een harde richtlijn die 

door de gemeenteraad nog wel geaccordeerd moet worden. Dit bedrag is globaal € 80.000 voor 

inrichting en € 200.000 voor aanpassing. Daarnaast is er gedurende 15 jaar een huurgarantie van       

€ 20.000. 

Afgesproken is dat de Stichting Zijper Museum aan de hand van het definitieve programma van eisen 

(PvE) de alternatieven zal beoordelen en hierover een concept reactie zal opstellen richting 

gemeente. Voor het definitieve PvE heeft de gemeente de rapporten welke in 2012 zijn opgesteld 

door het bureau Fund’M  beschikbaar gesteld. Tot  het vervolg overleg zal de gemeente geen verdere 

actie ondernemen. Wel onderzoekt een makelaar op verzoek van de gemeente tot 1 juli 2013 de 

mogelijkheden voor  verkoop van het oude gemeentehuis Zijpe al dan niet met het Oostpaviljoen. De 

wethouder heeft nog een aanvullend overleg met de initiatiefgroep Zeeman en de Dorpsraad 

Schagerbrug. 

 

Randvoorwaarden 

Op 27 maart 2013 is het PvE definitief vastgesteld door het bestuur van de SZM. Aan de 

initiatiefnemers Zeeman en Ott is gevraagd of dit definitieve programma aanleiding geeft tot de 

aanpassing van de plannen. Aangegeven is dat dit niet het geval is, zij het dat één van de 

initiatiefnemers van oordeel was dat er een overleg zou moeten plaatsvinden met de architect om de 

details verder te verwoorden. Gezien de toezegging aan de wethouder is besloten om zonder een 

extra overleg  met de initiatiefnemers de alternatieven afzonderlijk te bespreken in een extra 

bestuursvergadering op 4 april 2013. 

 

Werkwijze 

Ter voorbereiding op de vergadering van 4 april 2013 hebben de bestuursleden kennis genomen van 

een uitwerkingsmodel  waarin de eisen uit het PvE zijn vertaald in een 24 –tal criteria, elk met een 

eigen wegingsfactor.  Beoordeling van de 4 alternatieven vond plaats door het beantwoorden van 

vragen over de mate waarin aan de criteria wordt voldaan. De criteria en dus de beoordelingsvragen 

hadden betrekking op de oppervlakte, centrale ligging, veiligheid, parkeergelegenheid, 

representativiteit en goede toegankelijk. Daarnaast konden ook indrukken worden gegeven over 
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beveiliging, depot- en publieksruimten, relatieve vochtigheid, temperatuur, lichtinstraling en geluid. 

De aanbevelingen van de stichting Erfgoedwijs over tochtsluizen, depotruimte, beglazing en 

houtsoorten zijn conform het PvE als eis vertaald.  

 

Oriëntatie 

De toegezonden documenten hadden de intentie om nieuwe informatie aan de bestuursleden over 

te dragen. Om die doelstelling te optimaliseren is aan het begin van de vergadering ruim aandacht 

geschonken aan het te bereiken resultaat  van de bespreking. Iedereen was op de hoogte van de 

nieuwe informatie en begreep het volledig. Als procedure is vervolgens afgesproken dat de eerste 

reacties, vragen en opmerkingen  zouden worden geïnventariseerd en er geen discussie plaats had 

over standpunten die al waren ingenomen.  

 

Oordeelsvorming 

Omdat de beoogde externe adviseur van de Cultuurcompagnie niet op korte termijn beschikbaar was 

om het groepsgerichte proces te ondersteunen is de vergadering door een tweetal bestuursleden 

geleid. Zodoende zijn zowel de effectiviteit, het besluitvormingsproces als de reacties, opmerkingen 

en vragen hiertoe  eveneens optimaal aan de orde gekomen. 

 

Besluitvorming 

Aan de hand van de voorbereiding heeft ieder bestuurslid tijdens de vergadering  de 24 vragen 

beantwoord. Hierna zijn de uitkomsten uitgewisseld met toelichtingen en is op basis van 

gemiddelden de eindscore van de 4 alternatieve huisvestingslocaties vastgelegd. De financiële 

randvoorwaarden zijn bij elk alternatief niet meegenomen omdat het bestuur zich enkel met de 

vertaling van het PvE heeft belast. Immers deze financiële randvoorwaarden zijn op het alternatief 

Oostpaviljoen van toepassing terwijl bij de overige alternatieven er verschillende variabelen 

voorhanden zijn. 

 

Resultaat 

Door de verschillende stappen van voorbereiding is optimaal gebruik gemaakt van de argumenten 

die tot het resultaat moeten leiden. Ieder individueel bestuurslid heeft breder gekeken dan naar het 

eigen resultaat en de daaraan verbonden oplossing. Aspecten daarbij waren: 

 Er is een onderscheid gemaakt tussen standpunten, belangen en problemen; 

 Er is een gemeenschappelijke visie vastgehouden in de lijn van het beleidsplan en het PvE; 

 In eerste instantie is over (wederzijdse) belangen gesproken en niet over standpunten; 

 Er is naar een oplossing gestreefd zonder pressie maar met overtuiging. 
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Voor- en nadelen 

Naast de doelstelling van het resultaat is ook een opsomming gemaakt van de voor- en nadelen van 

elk alternatief. Dit geeft het volgende beeld: 

 

 

            Locatie Hoofdgebouw                  Locatie Oostpaviljoen 

Voordelen                       Nadelen                    Voordelen                      Nadelen        

.monumentaal               .onderhoud       .klimaat                          .zichtbaarheid 

.ruimte Dorpsraad         .planning                         .rechthoekig                  .excentrisch 

.kelder        .exploitatie       .brandvrije ruimte 

.uitstraling          .planning 

.1 relatie/geldstroom        .1 relatie/geldstroom 

 

    Locatie loods/woning Ott                             Locatie nabij molen Zeeman 

Voordelen                       Nadelen       Voordelen                        Nadelen 

       .ligging         .krap       .nieuwbouw       .onzekerheid/planning 

       .planning         .parkeren       .impuls nw doelgroep     .afhankelijkheid 

          .indeling       .versterking subsidie      .excentrisch 

          .verdieping       meeliften bij molen      .geïsoleerd 

          .geldstroom         .klimaat 

              .geldstromen 

              voorlopig gemis: 

              .expertise 

              .vrijwilligers 
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Conclusies/verdere bijgestelde uitwerking 

 Op basis van de uitgangspunten van het PvE ,de beantwoording van de 24 geformuleerde 

vragen, de wegingsfactor en het gemiddelde van de gewogen scores van de 7 bestuursleden 

van SZM is de volgorde van de 4 alternatieven: 

1. Hoofdgebouw     

2. Oostpaviljoen    

3. Locatie Ott    

  Aan deze reactie zal worden toegevoegd dat gezien de te stellen ondergrens er 1 

alternatieve locatie is afgevallen, te weten de locatie nabij de molen Zeeman in ’t Zand. 

 Ondanks de eerder gedane toezeggingen aan de initiatiefnemers Zeeman en Ott zal er geen 

aanvullend gesprek met hen plaatshebben, maar zal eerst met de wethouder worden 

gesproken om de concept reactie nader toe te lichten. Dit gesprek heeft op 12 april 2013 

plaatsgevonden. 

 Initiatiefnemers Zeeman en Ott  zijn van de wijze van besluitvorming  in een gesprek op 22 

april 2013 op de hoogte gesteld.  Na  het vaststellen van de concept reactie door het bestuur 

SZM  op 24 april zal de Dorpsraad Schagerbrug ingelicht, dit ter voorbereiding op een nog te 

plannen gezamenlijk overleg.  

 Het PvE  is ter kennis  gebracht aan de gemeente. 

.o0o. 

 

 

        

 

 


