
 

 
      1
 

  

Verslag informatiebijeenkomst Scoutinglandgoed 
1 november 2017 

 

 
Op de agenda van de landelijke raad van 9 december 2017 staat een notitie over het 
Scoutinglandgoed Zeewolde. In aanloop naar deze landelijke raad is op 1 november een 
informatiebijeenkomst voor (plaatsvervangend) leden van de landelijke raad georganiseerd. 
Hierbij waren 12 landelijke raadsleden van 11 regio’s aanwezig. De aanwezigenlijst is als 
bijlage 1 bijgevoegd. 
 
In dit verslag wordt verwezen naar paginanummer. Het gaat hierbij om de pagina’s in de 
agenda van de landelijke raad december 2017. 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-
raad/landelijke-raad-2017-12-09/agenda-geheel-13 
 
Dit verslag van de informatiebijeenkomst is gemaild naar alle (plaatsvervangend) leden van 
de landelijke raad en wordt opgenomen in de nazending.  
 
Bij de herverdeling van portefeuilles binnen het landelijk bestuur is besloten dat Philip 
Komen, naast Nic van Holstein, de portefeuille Scoutinglandgoed Zeewolde op zich zal 
nemen. Philip zat daarom de informatiebijeenkomst voor.  
 
In een algemene inleiding zijn aan de hand van de notitie de belangrijkste activiteiten en 
plannen voor de toekomst toegelicht. Hierna heeft Frank de Krom, lid van de 
landgoedcommissie van de landelijke raad, een toelichting gegeven hoe de commissie weer 
over voldoende leden kan beschikken. Met de nazending wordt een voorstel voor benoeming 
van leden van de commissie en een toelichting op de opdracht meegezonden.  
 
Hierna zijn vragen van landelijke raadsleden behandeld. 
 
Waar zijn de kosten voor de tijdelijke voorzieningen zoals het sanitair en het 
kampstafonderkomen geboekt? 
Deze zijn opgenomen in de exploitatiebegroting en vormen geen onderdeel van de 
investeringskosten voor de realisatie van het Scoutinglandgoed. 
 
Vormt de extra inzet op buitenlandse scouts geen concurrentie met andere labelterreinen? 
Er wordt ingezet op het aantrekken van meer buitenlandse scouts naar Nederland (en dus 
het vergroten van de taart) en niet op het stimuleren van bestaande bezoekers naar 
Nederland om voor het Scoutinglandgoed te kiezen. Enige concurrentie is niet uit te sluiten. 
In labelterrein verband wordt ook al gesproken over het gezamenlijk aantrekken van meer 
buitenlandse scouts naar Nederland. 
 
Waarop zijn de verwachte ontwikkelingen in groei van het overnachtingsaantal gebaseerd? 
Het maximale aantal in 2022 is gebaseerd op de aantallen kampeerders op de andere grote 
labelterreinen in Nederland die een vergelijkbaar aantal kennen. Voor de ontwikkeling is 
gekeken naar de groei van kampeerders op Scoutingkampeerterrein St. Walrick nadat dit 
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terrein in 2001 weer in eigen beheer genomen is nadat het 10 jaar verpacht was aan het 
Nationaal Jeugd Fonds. Daarnaast wordt hierbij rekening gehouden met een verwachte groei 
in buitenlandse gasten.  
 
Waarom is nee verkopen aan potentiële kampeerders een probleem bij gebruik van het 
terrein tijdens grootschalige evenementen? 
Zoals in de notitie aangegeven gaat het hierbij om twee redenen: continuïteit en omvang van 
het terrein. Voor de continuïteit van het terrein is het belangrijk dat groepen weten dat er 
altijd gekampeerd kan worden op het terrein en dat dit niet afhankelijk is van een eventueel 
evenement. De zomerweken zijn daarbij, net als voor alle andere kampeerterreinen van de 
vereniging, het moment waarop de meeste inkomsten worden gegenereerd. Het terrein is 70 
ha groot. Een evenement maakt meestal maar gebruik van een deel van het terrein. Door in 
compartimenten te werken en een aparte ingang te gebruiken is het mogelijk om regulier te 
kamperen tijdens evenementen.  
 
De omzetcijfers in tabel 5, is dat omzet of winst? 
De cijfers in tabel 5 zijn netto opbrengsten. Hier zijn de kosten van inhuur van tijdelijke 
voorzieningen ten behoeve van een evenement afgetrokken (sanitair, water, riolering, 
elektra).  
 
Waar zitten de kosten voor het baggeren van het Nuldernauw en wie betaalt de meerkosten 
bij inhuur van tijdelijke voorzieningen voor het Nawaka als er niet gebaggerd is? 
De kosten voor het uitdiepen van het Nuldernauw zijn niet opgenomen in de begroting van 
het Scoutinglandgoed omdat er van uitgegaan wordt dat het baggeren met gesloten beurs 
kan plaatsvinden. Hierover vinden gesprekken plaats met de gemeente Zeewolde en 
Rijkswaterstaat. Eventuele meerkosten, die nodig zouden zijn voor tijdelijke voorzieningen 
om tijdens het Nawaka bij dieper water te komen, vallen waarschijnlijk bij de vereniging 
Scouting Nederland.  
 
Wat verstaat het landelijk bestuur onder een grote investering? 
Bij grote investeringen gaat het de geplande voorzieningen om de ambitie van het 
Scoutinglandgoed te realiseren (zoals genoemd op pagina 53 van de notitie) en niet om 
reguliere exploitatie / onderhoud. Het landelijk bestuur zal het voorstel aan de landelijke raad 
op dit punt verduidelijken.  
 
Wat is de relatie tussen de kosten in de meerjarenbegroting en tabel 5? 
In de meerjarenbegroting zijn t/m 2017 de opbrengsten van verhuur aan kampeerders en 
evenementen opgenomen en de kosten voor inhuur van tijdelijke voorzieningen. Na 2017 is 
er voor gekozen om alleen de netto opbrengst weer te geven. Hier zijn de kosten van inhuur 
van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van een evenement afgetrokken (sanitair, water, 
riolering, elektra).  
 
Hoe verhouden externe evenementen zich tot Scoutingevenementen? Hoe worden keuzes in 
prioritering gemaakt? 
Het terrein is primair bedoeld voor het organiseren van Scoutingactiviteiten. Daarnaast is het 
doel van het terrein ook niet scouts kennis te laten maken met Scouting. Hun gebruik zorgt 
ook voor broodnodige financiële middelen. Als er gekozen kan worden, zal de keuze op 
Scouting uitvallen. Gaat het om een groot extern evenement en een kleiner 
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scoutingevenement dat zal bekeken worden of ze naast elkaar op het terrein plaats kunnen 
vinden. De vereniging kent voor haar landelijke ledenactiviteiten een 5 jarenplanning en is 
daarmee in staat om vroeg reserveringen te doen voor gebruik van het terrein.  
 
Hoeveel schepen kunnen na baggeren uiteindelijk niet het terrein bereiken. 
Er zijn 5 wachtschepen die een diepgang van meer dan 1,5 meter hebben en daarmee het 
Scoutinglandgoed niet kunnen bereiken. Dit probleem is niet uniek voor dit Nawaka, ook bij 
eerdere edities hadden deze groepen niet altijd de mogelijkheid om te komen. Met deze 
groepen zal contact opgenomen worden om na te gaan of ze gepland hebben te komen en 
welke alternatieven mogelijk zijn, zoals aanmeren bij de noordelijk gelegen publieke 
aanmeervoorziening. Het advies om in toekomstige communicatie concreter aan te geven 
wat wel en wat niet kan wordt ter harte genomen.   
 
Hoe is het gesteld met toegankelijkheid voor scouts met een beperking? 
Het Scoutinglandgoed is op dit moment al toegankelijk voor scouts met een beperking en ze 
maken ook al gebruik van het terrein. De gekozen verharding voor de hoofdpaden is goed 
berijdbaar met rolstoelen en het noordelijke binnendijkse toiletgebouw is via dit verharde pad 
bereikbaar. Beide toiletgebouwen zijn voorzien van een mindervaliden toilet.  
Het buitendijkse terrein is bereikbaar via de opgang voor gemotoriseerd verkeer. Het terrein 
beschikt (nog) niet over aangepaste douchevoorzieningen Voor de toegankelijkheid laat het 
terrein zich adviseren door ervaringsdeskundigen en team Scouting met een beperking van 
Scouting Nederland en onze externe partner NSGK. Bij de plannen voor toekomstige 
bebouwing is toegankelijkheid een van de uitgangspunten.  
 
Toes is nog niet verplaatst, welke uitdagingen brengt dit met zich mee? 
Voor de komende evenementen zal het nog nodig zijn om materiaal te verplaatsen vanuit 
Lelystad naar Zeewolde. In overleg tussen het Scoutinglandgoed en TOES is wel gekeken 
welke materialen jaarrond in containers op het Scoutinglandgoed kunnen blijven. Tijdens 
komende evenementen zal ook een tijdelijke materiaalopslag op het Scoutinglandgoed 
gerealiseerd moeten worden.  
 
Kan er meer toegelicht worden over de grote kostenposten in de meerjarenbegroting: 
huisvesting en personeel? 
Het merendeel van de kosten in de post huisvesting bestaat uit de erfpachtcanon en de 
huurkosten voor het terrein. De eerste vijf jaar van het gebruik is met Staatsbosbeheer een 
aanvangskorting afgesproken. Hierom nemen de huisvestingskosten na 2020 toe.  
Zoals in de notitie aangegeven wordt rekening gehouden met extra personele inzet voor de 
komende jaren om acquisitie te doen en reclame te maken. Een deel van deze inzet zal na 
2019 teruggeschroefd worden. Daarnaast is rekening gehouden met een stelpost voor 
betaalde inzet gedurende de week om niet scouts te kunnen ontvangen.  
 
Waarom wordt voorgesteld de eerdere verdeling in deelproject A t/m D losgelaten? 
In 2014 zijn de investeringen verdeeld over 4 deelprojecten met ieder een eigen 
besluitvormingstraject. Een deel van deelproject A (waarvoor toestemming gegeven is in 
2014) is uitgevoerd maar een aantal gebouwen is nog niet gerealiseerd. Om alle toekomstige 
investeringen op eenzelfde wijze te behandelen en de landelijke raad ruimte te geven over 
de uiteindelijke investering te beslissen wordt daarom voorgesteld voor alle toekomstige 
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investeringen een eigen besluitvormingstraject te realiseren, waarbij een dekkingsplan 
onderdeel van het voorstel is (zoals ook al voorzien was voor de verblijfsaccommodatie).  
Daarnaast zat er in de indeling A t/m D een impliciete tijdsvolgorde (eerst A, dan B, …) die 
losgelaten wordt; voorstellen voor investeringen worden aan de landelijke raad voorgelegd 
als er een plan en dekking is.  
 
Hoe verhoudt verhuur van verenigingsmateriaal door TOES zich tot verhuur van materiaal 
aan gebruikers op het Scoutinglandgoed? Vraagt dat meer inzet van TOES vrijwilligers? 
Evenementenmateriaal van de vereniging wordt op dit moment beheerd door het team 
ondersteuning van evenementen van Scouting (TOES). Een groot deel van het jaar wordt dit 
materiaal niet gebruikt. Dit biedt mogelijkheden om het (ook) te verhuren aan gebruikers van 
het Scoutinglandgoed. Met TOES vindt overleg plaats hoe dit mogelijk is, waarbij inzet van 
vrijwilligers en de beperkingen die dit eventueel met zich meebrengt onderdeel van het 
gesprek is.  
 
Wordt bij externe evenementen ook een beroep gedaan op vrijwilligers in de begeleiding? 
Hoe wordt omgegaan met de inzet van een betaalde beheerder (stelpost in begroting)? 
Als vrijwilligers zich willen inzetten voor externe evenementen op het Scoutinglandgoed, dan 
wordt dit zeer gewaardeerd. Naar gebruikers van het terrein heeft het Scoutinglandgoed een 
verplichting. Bij het niet beschikbaar hebben van vrijwilligers zal de toegezegde dienst wel 
geleverd moeten worden. Ervaring leert ook dat door de week als met name niet scouts 
gebruik maken van het terrein de beschikbaarheid een uitdaging is. De opname van een 
stelpost voor beheerder is met dit in het achterhoofd opgenomen. 
 
Hoe kan veiligheid van gasten geborgd worden als logistiek verkeer (tijdens opbouw) van 
evenementen het terrein gebruikt terwijl er ook evenementendeelnemers of kampeerders op 
het terrein zijn? 
Dit mogelijk knelpunt is niet alleen aanwezig bij gebruik van het terrein door meerdere 
partijen maar speelt ook tijdens het evenement zelf, waarbij deelnemers en logisitiek verkeer 
elkaar kunnen ontmoeten. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van het evenement toe 
te zien op veiligheid. Bij gebruik van het terrein door meerdere partijen zal door 
compartimentering en gescheiden ingangen conflicten bij medegebruik voorkomen worden.  
 
De prijs van het Naaldenveld op pagina 59 is de prijs van 2018 en niet van 2017. 
Waarvan akte. 
 
Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage bij de Postcode Loterij. Waarom is de 
landelijke raad daarover niet geïnformeerd? Is nu al gestart met realisatie van dit deelproject 
zonder toestemming van de LR? 
In 2014 is afgesproken dat voordat gestart wordt met de realisatie van de 
verblijfsaccommodatie er een voorstel met dekking aan de landelijke raad wordt voorgelegd. 
Hiervoor is het noodzakelijk om vooraf fondsen en andere financiers voor een bijdrage te 
benaderen. Voor het avonturenhuis, dat een grote investering is, is een aanvraag ingediend 
bij fondsen en de Postcodeloterij. Pas als de dekking rond is, wordt een uitgewerkt voorstel 
aan de landelijke raad voorgelegd. In de rapportage van september (en eerdere rapportages) 
is aangegeven dat een Programma van eisen opgesteld is. In juni is gerapporteerd dat met 
de NSGK over het avonturenhuis overleg plaatsvindt. In de notitie voor december is 
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aangegeven dat een aanvraag is ingediend bij de PostcodeLoterij en dit is ook gedeeld met 
de financiële commissie tijdens het overleg in oktober. 
 
TOES is nu verkocht en wordt terug gehuurd. Wat betekent dit? 
Door de ‘pas op de plaats’ begin 2017 is de nieuwbouw van het magazijn en de verhuizing 
van TOES naar het Scoutinglandgoed uitgesteld. Door de terughuur constructie ligt er geen 
tijdsdruk op nieuwbouw en verhuizing en kan TOES nog gebruik maken van het magazijn. 
Een aantal kosten die met eigendom samenhingen (afschrijving, opstalverzekering, OZB) 
zijn weggevallen. De huur van het gebouw is daarvoor in de plaats gekomen. Daarnaast 
wordt een deel van het buitenterrein dat gehuurd werd, niet meer gebruikt en is de huur 
hiervan opgezegd. De tijd wordt door de vereniging gebruikt om na te gaan hoe de 
toekomstige voorziening voor TOES er uit moet zien en of de ambities uit het verleden nog 
reëel zijn. Het uitgangspunt is nog steeds dat de materialen van de vereniging op het 
Scoutinglandgoed opgeslagen worden zodat transportkosten bij evenementen wegvallen.  
 
Waar zijn de opbrengsten van de verkoop van TOES geboekt? Dit komt toch ten goede van 
realisatie van een nieuw magazijn? 
De opbrengsten van de verkoop van het magazijn in Lelystad staan op de balans van de 
vereniging. Dit bedrag blijft beschikbaar voor nieuwbouw. Het bedrag wordt niet gebruikt om 
de huurkosten te dekken. 
 
Welke gesprekken worden gevoerd met de gemeente Zeewolde? 
Met de gemeente Zeewolde wordt overlegd over de betrokkenheid van de gemeente bij 
toekomstige evenementen, het uitdiepen van het Nuldernauw, het economische voordeel dat 
ondernemers uit Zeewolde hebben van de aanwezigheid van het Scoutinglandgoed, het 
uitvoeren van activiteiten door Scouting in het dorp, de naamsbekendheid van de gemeente 
door de aanwezigheid van het Scoutinglandgoed en de mogelijkheden om aanvullende 
evenementen op het Scoutinglandgoed te kunnen organiseren.   
  
Bij de start van het project is gesproken over mogelijke samenwerking met de Floriade. Is 
daar nog sprake van? 
Op dit moment zijn daarvoor geen concrete plannen. In de tijd van het doen van een bid door 
de gemeente Almere is hierover wel gesproken.    
 
Scout Up Your Summer is nu een activiteit van het Scoutinglandgoed. Is het denkbaar dat 
het in de toekomst weer een landelijke ledenactiviteit wordt? 
Scout Up Your Summer werd oorspronkelijk gezien als een nieuw concept voor de Nationale 
Jamboree. Dit bleek anders uit te vallen en dit was een belangrijke reden om de activiteit 
onder het Scoutinglandgoed te brengen. Het evenement heeft groeipotentie maar op dit 
moment zijn er nog geen ideeën om het weer als landelijke ledenactiviteit binnen de 
vereniging onder te brengen.  
 
Hoe houden we een eerlijke dialoog tussen het Scoutinglandgoed als aanbieder van het 
terrein en landelijke ledenactiviteiten als gebruiker? 
Het is belangrijk om het gesprek over gebruik van het landgoed niet als een wij-zij discussie 
aan te vliegen maar met elkaar in dialoog te blijven. Het Scoutinglandgoed is door Scouting 
Nederland ontwikkeld om scouts er te kunnen laten kamperen en evenementen te 
organiseren. Net als bij andere labelterreinen is er wel aandacht voor de exploitatie. Te lage 
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kosten voor activiteiten leiden tot hogere kosten voor het Scoutinglandgoed en daarmee voor 
tekorten in de vereniging. In de driehoek projectbureau, Scoutinglandgoed en landelijk 
bestuur houden betrokkenen elkaar scherp, dat er transparant geoffreerd wordt. 
 
Welke LLA moeten gebruik maken van het terrein en welke niet.  
De wens voor het Scoutinglandgoed is ingegeven door de steeds grotere onzekerheid rond 
gebruik van tijdelijke terreinen voor grootschalige evenementen. Deze vonden ook niet plaats 
op terreinen van Scouting Nederland (Nawaka, Scout In, Nationale Jamboree) waardoor 
huurkosten niet ten goede aan eigen terreinen kwamen. De jaarlijkse verenigingsactiviteiten 
(LSW, Zeilwedstrijden, Scoutiviteit, Zeilschool) vinden plaats op eigen terreinen. Het is niet 
de insteek om deze evenementen en trainingen verplicht gebruik te laten maken van het 
Scoutinglandgoed. Ontwikkelingen binnen een activiteit en gebruiksmogelijheden op locaties 
waar nu gebruik van gemaakt wordt, kunnen wel reden zijn om voor een ander terrein te 
kiezen. Uitzondering hierop is het evenement Exxploraxxion 2017 waarbij het bestuur ervoor 
gekozen heeft dit op het Scoutinglandgoed plaats te laten vinden.  
 
Wat is het droombeeld voor het Scoutinglandgoed voor de vereniging? 
Het eindbeeld voor het Scoutinglandgoed is nog ongewijzigd ten opzichte van 2014.   
 
Aangepast voorstel 
Naar aanleiding van de gestelde vragen en de gevoerde discussie, stelt het landelijk bestuur 
voor om het voorgenomen besluit op de volgende wijze aan te passen: 
- Het concretiseren van het begrip ‘grote investering’ op pagina 56 van de notitie: het gaat 

hierbij om de een deel van de  investeringen zoals genoemd op pagina 53 plus 
deelproject D: 

Beheergebouw  
Sanitaire voorzieningen  
Magazijn 
Verblijfsaccommodatie 
Buitendijkse toiletgebouwen 
Kantoor, ScoutShop, museum 

- Het opnemen op pagina 56 dat voorafgaande aan het voorleggen van 
investeringsvoorstellen aan de landelijke raad voorbereidende werkzaamheden verricht 
worden, zoals het opstellen van een plan van aanpak, het maken van schetsontwerpen 
en het benaderen van fondsen voor een (financiële) bijdrage. 
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Bijlage 1 Aanwezigenlijst 
 

Info avond 1 november   

    

Thédor Ebben De Baronie 

Rudolf van den Eventuin Drie Rivieren Utrecht 

Thijs van den Boom Eindhoven 

Jos Kruizinga Groningen 

Kim Terra Haarlem 

Frank de Krom Hart van Brabant 

Luc Rader Hollands Midden 

Jelle De Hart Klein Gelderland 

Bart Wiegers Noord Veluwe Flevoland 

Fred Vermeulen Rondom de Ijssel 

Niels Dimmers Utrechtse Heuvelrug 

Robert Jan Meijer Utrechtse Heuvelrug 
  

Maurice van der Leeden landelijk bestuur 

Nic van Holstein landelijk bestuur 

Wieteke Koorn landelijk bestuur 

Wendy Beenakker landelijk bestuur 

Lars Wierenga landelijk bestuur 

Philip Komen landelijk bestuur 

Peter Messerschmidt directeur Scoutinglandgoed Zeewolde 

Fedde Boersma directeur Scouting Nederland 

 

 

  



 
 
      8
 

Bijlage 2 presentatie 
 

 


