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9 Stand van zaken Scoutinglandgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad: 

a. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de realisatie van het 
Avonturenhuis en het magazijn op het Scoutinglandgoed (wordt mondeling 
toegelicht, geen document opgenomen). 

b. Kennis te nemen van het advies van de commissie Scoutinglandgoed. 
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9b. Advies commissie Scoutinglandgoed 
 
Beste Raadsleden, 
Afgelopen keren hebben wij jullie elke keer advies gegeven hoe te stemmen met betrekking met het 
Scoutinglandgoed Zeewolde, komende landelijke raad is er geen stemming met betrekking tot het 
SLZ. We blijven natuurlijk, ondanks dat we dit keer niks te adviseren hebben over een stemming, in 
gesprek met het SLZ en het landelijk bestuur. De volgende onderwerpen hebben we besproken: 
1. Wijziging portefeuillehouder 

In onze laatste ontmoeting met het SLZ en het landelijke bestuur hebben we kennis gemaakt met 
de nieuwe portefeuillehouder van het SLZ: Saskia van Dongen. Zij neemt de taken van Philip 
Komen over. Philip is de beoogde opvolger van Nic van Holstein, die in LR van 14 december zal 
aftreden na het volbrengen van het maximaal aantal termijnen.  

2. Ontwikkeling SLZ 2019 en 2020 (exploitatie, ontwikkelingen gemeente) 
Het kwartaalbericht van september hebben we besproken. Er is gesproken over de interne en 
externe gebruikers van het landgoed. Daarnaast is er gesproken over de wisselingen bij de 
overheidspartners. De huidige gesprekspartners van de overheden lezen de stukken, waarin de 
concrete afspraken staan, anders dan hoe ze bedoeld zijn ten tijde van het maken van deze 
afspraken. Het SLZ is druk in gesprek met deze gesprekspartners om de afspraken daar helder te 
krijgen.  
Verder wordt er vooruitgekeken naar het komend jaar. De viering van 100 jaar welpen, de NJ en 
het Leger des Heils komt met een groot internationaal kamp op bezoek. 

3. Begroting 2020 
Financieel loopt het grotendeels zoals in de meerjarenbegroting staat.  De begroting is op 
personeelskosten wat afwijkend omdat er wat zwaarder ingezet wordt op promotie. Bij de 
Pachtkosten zie je dat de korting die we de eerste jaren kregen vervallen is. En de afschrijving op 
toiletgebouwen zorgen voor hogere kosten.  

4. Avonturenhuis en magazijn 
De verwachting is dat de bouw van het Avonturenhuis ergens in het tweede deel van 2020 wordt 
gerealiseerd. Het Avonturenhuis zal daardoor pas in 2021 in de begroting worden opgenomen. 

5. Magazijn en samenwerking met productiebureau/materiaalverhuur 
We gaan er van uit dat er voor december 2019 overeenstemming komt over het magazijn en dat 
de aanvraag voor de bouwvergunning de deur uit gaat. Er wordt naar gestreefd om de spullen na 
de NJ niet meer terug naar Lelystad te verhuizen. Dit impliceert dat de bouw van het magazijn in 
de zomer 2020 nagenoeg zal zijn afgerond. 

6. Doorkijkje meerjarenbegroting 
We hebben een blik kunnen werpen op de concept meerjarenbegroting, deze was nog niet 
besproken in het landelijk bestuur. We hebben gezien dat de rode cijfers vanaf 2021 significant 
lager zijn door de aanwezigheid van het Avonturenhuis.  

Al met al hebben we weer goed en open met elkaar gesproken over het SLZ. We kunnen niet wachten 
totdat de eerste paal de grond in gaat van het Avonturenhuis en het magazijn!  
2020 wordt een fantastisch Scoutingjaar!! 
 
 
 
 

 

 

 


