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16 juni
20 juni
21 juni

Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Commissie
bezwaarschriften
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 25 mei (Hemelvaartsdag) en 26 mei 2017 zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten.

Wijziging openingstijd Milieustraat maandag 29 mei 2017
Maandag 29 mei 2017 is de Milieustraat geopend van 13.15 tot 13.45 uur.
Fairtrade Schiermonnikoog
Ook in 2017 en 2018 mag de gemeente Schiermonnikoog de titel ‘Fairtrade gemeente’
voeren. Dat heeft de landelijke jury van de Fairtrade campagne recent besloten. Het
juryrapport is lovend over het aantal horecagelegenheden op het eiland die fairtrade
producten aanbieden. Ook diverse winkels, de supermarkt en verenigingen op het eiland
doen mee, zodat we met recht kunnen spreken over “Fairtrade Schiermonnikoog”.
De jury geeft aan de werkgroep ‘Fairtrade Schiermonnikoog’ de uitdaging mee om het
assortiment in de horeca uit te breiden. Ze vragen concreet om naast de koffie en thee
ook te denken aan andere fairtrade producten zoals fairtrade tafellinnen, azijn, honing,
curry’s, kruidenmolens, suiker of chocolade. De uitdaging om zo mogelijk iets meer te
doen geldt uiteraard ook voor de gemeente en alle andere deelnemers.
Het college van B&W heeft de werkgroep gefeliciteerd met dit positieve resultaat en zal
ook in de toekomst de fairtrade gedachte blijven steunen. De gemeente serveert in het
gemeentehuis fairtrade koffie en thee. De gemeenteraad heeft al eerder unaniem
besloten om de principes van fairtrade te ondersteunen in de hoop dat anderen dat
voorbeeld volgen.
Met een eerlijke prijs voor producten uit ontwikkelingslanden kunnen we samen een
steentje bijdragen aan een rechtvaardige wereld.
Samenwerking centraal in grote oefening oliebestrijding Waddenzee
Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere
organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze
oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met oliebestrijding te maken
kunnen krijgen. De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere plaatsen op de
Noordzee, Waddenzee en nabij en op Schiermonnikoog. Het is voor het eerst dat op
deze schaal geoefend wordt in het Waddengebied.
Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar
natuurgebied. Rijkswaterstaat is als bevoegd gezag en beheerder van de Waddenzee
verantwoordelijk voor oliebestrijding in het Waddengebied en staat 24 uur per dag, 7
dagen per week paraat.
Grootschalige oefening
Met het grootste risico van een verontreiniging op de Noordzee ligt de aanpak van een
olieverontreiniging zo dicht mogelijk bij de bron van de verontreiniging. De oefening
begint dan ook op de Noordzee. Bij een echt incident wordt zo veel mogelijk olie geruimd
op de Noordzee en de zeegaten. In de praktijk is hiermee al het merendeel van de olie
geruimd om zo te voorkomen dat olie de Waddenzee in komt. Bij dit deel van de
oefening wordt een groot arsenaal aan materiaal ingezet, van olie geleidende schermen
tot schepen uitgerust met veegarmen. Hierbij wordt overigens geen echte olie gebruikt
maar oefenmateriaal.
Een tweede deel van de oefening richt zich op het opruimen van olieresten in ondiepe
delen en platen nabij Schiermonnikoog. Verder staat het schoonmaken van een strand
van Schiermonnikoog met inzet van vrijwilligers centraal, iets wat nog niet eerder zo
geoefend is. Ook hier wordt geen echte olie gebruikt. Vanwege de ecologische
kwetsbaarheid van de Waddenzee wordt in dit deel van de oefening, net als bij een echt
incident, door Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met natuur- en gebiedsbeheerders,
gemeente, veiligheidsregio, lokale aannemers, vrijwilligers en Defensie om zo de
effecten van een verontreiniging te beperken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Ecologisch Spoorboekje en inzetplannen, zogenaamde kaders en
handleidingen met maatregelen ter bescherming van kwetsbare gebieden. Dit deel van de oefening is erop gericht om
de inzetplannen met de partners te oefenen en te leren waar de aanpak beter kan.
Samenwerking centraal
Samenwerking en oefenen tussen Rijkswaterstaat en betrokken partijen is van groot belang. Door samenwerking kan
de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd. Zo kunnen natuur- en gebiedsbeheerders en
crisispartners Rijkswaterstaat bij een olieramp ondersteunen in de bestrijding. Op deze wijze kan er met meer
materiaal, op een gerichte manier sneller ingegrepen worden voor een optimale oliebestrijding in de Waddenzee.
Veel betrokken partners
De Waddenvereniging is als ecologisch adviseur betrokken bij de organisatie van deze oefening en treedt tijdens de
oefening op als waarnemer. Aan de oefening Olie Alert Waddenzee nemen verder onder andere deel:
Veiligheidsregio Fryslân, Defensie, natuur- en gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,
eilandgemeenten zoals gemeente Schiermonnikoog, Stichting Vrienden Rottums, de Waddenunit van het Ministerie
van Economische Zaken en meer dan 100 vrijwilligers.
Extra ritten lijn 163 Pinksterweekend 2 t/m 5 juni
Vanwege Pinksteren rijden bussen in Groningen en Drenthe op zondag 4 en maandag 5 juni volgens de
dienstregeling op zondag. Lijn 163 rijdt op vrijdag 2 en maandag 5 juni extra ritten tussen Groningen en Lauwersoog.
De vertrektijden zijn beschikbaar op de website van Qbuzz www.qbuzz.nl/gd

Bekendmakingen
Aanwijzing toezichthouder kinderopvang
Het college van B&W van de gemeente Schiermonnikoog maakt bekend dat zij op 16 mei 2017 heeft vastgesteld het
mandaatbesluit GGD Fryslân aanwijzing toezichthouder kinderopvang.
In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is in artikel 1.61, lid 1, en artikel 2.19 lid 1, vastgelegd dat
het college verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, buitenschoolse
opvanglocaties en gastouderlocaties en -bureaus en dat het college de directeur van de GGD aanwijst als
toezichthouder. Om in de praktijk het toezicht te kunnen uitvoeren, is het nodig om de directeur van de GGD
daarnaast te mandateren om medewerkers aan te wijzen als toezichthouder.
Omgevingsvergunning Tjebbeglop 2
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een berging (24-05-2017)
Omgevingsvergunning Reeweg 25
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een seinmast (24-05-2017)
Omgevingsvergunning Nieuwestreek 5
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbrengen van zonwering (24-05-2017)
Omgevingsvergunning Kooiweg 2
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingdiend voor de verbouw en uitbreiding van een ligboxenstal (24-05-2017)

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. U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het gemeentehuis.
Niet eens met het besluit?
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.

