Nieuwsbrief
Nr. 26
29 juli 2016

Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur
Kalender
1 aug
1 sep

Beach Cleanup tour
Extra
raadsvergadering

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Verschijning nieuwsbrief
De komende twee weken verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch
nieuws zijn dan informeren wij u daar zeker over.
Vacature medewerker Buitendienst
Wij zoeken een

Medewerker buitendienst
voor 32 uur per week
die vooral wordt ingezet voor het groenonderhoud in en om het dorp.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 verzorgen van groenonderhoud, bijvoorbeeld: grof snoeiwerk, onkruid wieden,
zagen, schoffelen, harken, vegen en gras maaien;
 verzorgen van groenaanleg en onderhoud aan sportvelden en begraafplaats;
 verzorgen van onderhoud aan bestrating, riolering, straatmeubilair (bankjes,
afvalbakken);
 opruimen van afval in en om het dorp;
 werken met apparatuur en gereedschap en het plegen van dagelijks onderhoud
daaraan;
 deelnemen aan piketregelingen, gladheidsbestrijding en cosignatie- en/of
wachtdiensten.
Ben jij een aanpakker die goed kan werken in een team en die oog heeft voor de
kwaliteit van het openbaar groen en de dienstverlening naar de burger? Dan nodigen wij
jou uit om te solliciteren.
Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je tot 12 augustus 2016 per e-mail je
brief en CV zenden naar personeelszaken@schiermonnikoog.nl
Kijk voor meer informatie over deze functie, het dienstverband en salaris op
www.schiermonnikoog.nl
Start Beach Cleanup Tour 1 augustus op Schiermonnikoog
Van 1 tot en met 14 augustus maakt Stichting de Noordzee samen met veel vrijwilligers
de héle Noordzeekust schoon. Per dag worden twee etappes van circa 10 kilometer
gelopen: één etappe in het zuiden en één etappe in het noorden van het land.
Etappe Schiermonnikoog
Dit jaar start de Beach Cleanup Tour voor het eerst op Schiermonnikoog! Het begint om
10.00 uur met een feestelijk programma bij strandpaviljoen de Marlijn. Tegelijkertijd zal
er in Cadzand ook een groep starten. Na twee weken ontmoeten beide teams elkaar in
Zandvoort op zondag 14 augustus.
Wilt u mee doen aan de Beach Cleanup Tour? Aanmelden kan via
www.beachcleanuptour.nl/
Beroep tegen proefboringen Schiermonnikoog
Honderden betrokkenen verenigd in protest tegen gaswinning
Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente
Schiermonnikoog en bijna 400 bezorgde waddenliefhebbers zijn op 20 juli 2016 in
beroep gegaan tegen de besluiten van staatssecretaris Martijn van Dam en minister
Henk Kamp van Economische Zaken waarin toestemming wordt verleend aan
gaswinningsbedrijf Engie om ten noorden van Schiermonnikoog proefboringen uit te
voeren ten behoeve van gaswinning.
Eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit tegen de proefboringen.
Desondanks zet energiebedrijf Engie zijn plannen voor twee proefboringen naar gas
voor Schiermonnikoog door.

Minister Kamp houdt vast aan zijn besluit om de vergunningen hiervoor te verlenen. Dit stuit op onbegrip van veel
eilandbewoners en waddenliefhebbers. De verschillende belanghebbenden stappen daarom gezamenlijk naar de
rechter.
De bezwaarmakers stellen dat de Crisis- en herstelwet ten onrechte is toegepast. Hierdoor worden de gemeente en
andere overheden in deze procedure buitenspel gezet. De gemeente behartigt het publieke belang en is een
belangrijke spreekbuis voor haar inwoners en lokale belangen. Door toegang tot de rechter zonder goede reden te
verhinderen, handelt de minister in strijd met het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag garandeert niet alleen toegang tot
informatie, maar ook toegang tot inspraak en de juridische procedures. Dit is de reden waarom zowel de gemeente
Schiermonnikoog als andere belanghebbenden de Waddenvereniging hebben gemachtigd om namens hen beroep in
te stellen en op te treden in de beroepsprocedure bij de Raad van State.
Andere beroepsgronden zijn dat er geen zekerheid is dat significante effecten op de Natura 2000-gebieden zijn
uitgesloten. Zo zijn de effecten van de depositie van stikstof op de stikstofgevoelige habitat van de duinen
Schiermonnikoog, Noordzeekustzone en Waddenzee en de effecten van de proefboring op de zee-eenden in de
Noordzeekustzone onvoldoende onderzocht. Ook worden de landschappelijke kwaliteiten van het eiland
Schiermonnikoog onaanvaardbaar aangetast, met als gevolg negatieve effecten op toerisme en recreatie en dus op
de economie van het eiland.
Naast de juridische argumenten wordt ook verwezen naar het klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is
afgesloten. Gaswinning draagt bij aan klimaatverandering en daarmee ook zeespiegelstijging, de grootste bedreiging
voor het waddengebied. Nu de meerderheid van fossiele reserves in de grond moet blijven om aan de nieuwe klimaatafspraken te voldoen, is het uitsluiten van winning bij kwetsbare natuurgebieden een logische keuze.
Verkiezing schoonste strand van Nederland
Is het mooie en schone strand van Schiermonnikoog ook uw favoriete strand? Ga dan naar
www.supportervanschoon.nl en breng uw stem uit in de verkiezing “Schoonste Stranden van Nederland”. Kies voor
Schiermonnikoog en deel uw sterren uit. Dit kan tot 21 augustus 2016. Deze verkiezing wordt georganiseerd door
NederlandSchoon in samenwerking met de ANWB.
Aanvullende vergoeding OV-chipkaart Studenten
Studenten met een OV-chipkaart hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt,
komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een
vergoeding voor bootkosten.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 U ontvangt studiefinanciering;
 U volgt geen onderwijs op het eiland;
 In elk geval één ouder van u staat ingeschreven op het eiland;
 U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Bij de aanvraag moet u als bijlage toevoegen een kopie van de OV-chipkaart en het bericht van de DUO
studiefinanciering 2016 nr. 01. Hierop staat vermeld of u een studentenreisproduct heeft. Op bijlage 02 of 03 staat dit
niet vermeld. U kunt deze vinden op www.duo.nl onder Mijn gegevens/Post of u heeft deze op papier gekregen van
het DUO. Heeft u deze niet digitaal dan kunt u bij de DUO een kopie van het bericht opvragen.
Onvolledige aanvragen of aanvragen die te laat zijn ingediend, nemen wij niet in behandeling.
Aanvraag is mogelijk vanaf 1 september tot 1 november.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website. Type in de zoekbalk student of kijk bij het menu onder zelf
regelen/onderwijs.
Eilander student?
Als eilander student kunt u ook in aanmerking komen voor het eilander kortingstarief bij Wagenborg., U dient hiervoor
een recente schoolverklaring in te leveren bij Wagenborg. Informeer bij Wagenborg naar de mogelijkheden.
Service “Over uw buurt”
Via de gratis service 'Over uw buurt' ontvangen inwoners en ondernemers berichten van overheidsinstanties over
ontwikkelingen in hun buurt. Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing
van een huis of een terrasvergunning. Op deze manier bieden overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en
waterschappen deze informatie eenvoudig, snel en gebundeld aan. Waardoor buurtbewoners niet meer afhankelijk
zijn van bijvoorbeeld de gemeenteberichten in het huis-aan-huisblad.
U kunt zelf aangeven welk type berichten u wilt ontvangen. Inschrijven voor deze service kan via www.overuwbuurt.nl
of u kunt de app downloaden.

Bekendmakingen
Besluit beleidsregels voor uitvoering van de Wmo
Dit besluit bevat nadere regels voor de uitvoering van de Wmo. Het is een nadere invulling van dat wat al via de Wmo
2015 en gemeentelijke Wmo verordening is geregeld. Deze regels treden in werking met ingang van 1 januari 2015
en zijn gewijzigd op 18 juli 2016. Deze regels worden aangehaald als: Besluit Nadere regels Wmo 2015 gemeente
Schiermonnikoog. (15-07-2016)
Bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend, dat het bestemmingsplan Buitengebied,
gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 22 maart 2016, onherroepelijk is geworden. Gedurende de beroepstermijn
is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het bestemmingsplan Buitengebied omvat globaal het gehele eiland met uitzondering van het
dorp en de Badweg en biedt een actueel planologisch kader voor dit gebied. Het bestemmingsplan is in te zien op het
gemeentehuis en digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. (19-07-2016)
Mandaatbesluit FUMO
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat zij op 19 april 2016 hebben besloten mandaat
te verlenen aan het dagelijks bestuur van de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) voor een aantal
omgevingstaken. Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft op 6 juni 2016 een ondermandaatbesluit vastgesteld voor
deze taken.
Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Het besluit ligt inclusief de mandaatlijst
gedurende 6 weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij de publieks. Ook is het te zien op de website van de
FUMO. (29-07-2016)
Evenementenvergunning circus salto
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een circus van 11 tot en met 13 augustus 2016
(opbouw op 10 augustus) op het grasveld aan de Langestreek voor de Inspecteur Boelensschool. (14-07-2016)
Omgevingsvergunning Middenstreek 51
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ligt 1 week ter inzage (27-07-2016)
Omgevingsvergunning Zwarte Duinenweg 16
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan is ingediend(27-07-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee B.V.
Omgevingsvergunning voor schelpenwinning is aangevraagd (27-07-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee Testamare
Omgevingsaanvraag voor schelpenwinning in de Waddenzee is ingediend (27-07-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee Rousant
Omgevingsvergunning voor schelpenwinning is aangevraagd (27-07-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee Spaansen
Omgevingsvergunning voor schelpenwinning is aangevraagd. (27-07-2016)
Omgevingsvergunning Badweg 67B 1 t/m 9
De omgevingsvergunning brandveilig gebruik is verleend (20-07-2016)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis maakt u dan even een afspraak (telefonisch of aan de balie)
zodat de stukken kunnen worden klaargelegd.
Niet eens met het besluit?
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een
zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit van toepassing
is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

