Nieuwsbrief
Nr. 28
10 augustus 2018

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
WMO loket
Maandag van 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
22 aug
23 aug
24 aug

Spreekuur
woonfriesland
Streekarchivaris
Commissie
bezwaarschriften

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Circus Salto
Ook dit jaar komt het circus weer naar Schiermonnikoog. De tent zal worden opgezet
aan de Knuppeldam, op het evenemententerrein naast de brandweer.
De voorstellingen zullen zijn op:
dinsdag 14 augustus 2018 om 15.00 uur en 19.00 uur
woensdag 15 augustus 2018 om 11.00 uur (peutershow), 15.00 uur en 19.00 uur
donderdag 16 augustus 2018 om 11.00 uur (peutershow) en om 15.00 uur
vrijdag 17 augustus 2018 om 13.00 uur en om 16.00 uur

Extreme droogte, verhoogde kans op natuurbrand ook bij evenementen
Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een
natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en
onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in
deze periode extra alert, maar vragen ook je medewerking om de gevolgen van
natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden
vragen op dit moment extra aandacht.
Hieronder enkele aandachtspunten waar u rekening mee kunt houden om brand op uw
evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand
ontstaat.
 Communiceer zowel binnen uw organisatie als naar bezoekers dat er sprake is van
een verhoogde kans op natuurbranden en wat dat betekend voor het evenement.
Vraag mensen alert te zijn en rekening te houden met brandgevaar.
 Voer een extra controle uit (ook op de routes naar het evenemententerrein) door de
BHV’ers (met blusmiddel)
 Laat materialen die kunnen dienen als brandstof (takken, bladeren etc.) preventief
verwijderen. Heb ook aandacht voor het verwijderen van hoog gras en eventueel
achtergebleven droog maaisel.
 Ontsteek geen kampvuur en maak bijvoorbeeld geen gebruik van olielampen of
vuurschalen. De kans op vonken die ongecontroleerd vrijkomen en een secundaire
brand ontsteken zijn te groot.
 Parkeren op de reguliere of andere (verharde) parkeerplaatsen is het veiligst. Bij
parkeren op gras is het dringende advies kort te maaien. Maar ook dan blijft de kans
op een brand aanwezig, doordat er bij deze droogte sneller brand ontstaat door
bijvoorbeeld hete uitlaten. Wees hier alert op.
Heb je nog specifieke vragen over de brandveiligheid op evenemententerreinen hebben
dan kun je altijd bij de adviseurs van de brandweer terecht.

Gasloze wijk
De gemeente Schiermonnikoog en woningcorporatie WoonFriesland hebben zich
aangemeld voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). De komende jaren
willen beide organisaties zich inzetten om Schiermonnikoog aardgasvrij te maken. Vanaf
1 oktober horen we of het Rijk onze aanvraag honoreert.
De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe we een bestaande woonwijk succesvol
aardgasvrij kunnen maken. Dit doen gemeentes samen met bewoners, bedrijven,
woningcorporaties, netbeheerders en anderen. Voor de gemeente Schiermonnikoog en
WoonFriesland is het belangrijk om de woon- en leefomgeving op het eiland optimaal te
houden. Zo moeten ook de woonlasten betaalbaar blijven. De gemeente gaat hierbij ook
particuliere huizenbezitters betrekken.
Het Rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor de proeftuinen. Als het Rijk onze
aanvraag honoreert, krijgt onze ambitie een stevige steun in de rug. Maar ook als het
Rijk ons de aanvraag niet toekent, blijven we werken aan een duurzaam
Schiermonnikoog.

Meer informatie over duurzaam bouwen
De komende tijd volgt er meer informatie over duurzaamheid, zelfvoorzienend zijn en over het wonen zonder aardgas. Op
onze gemeentelijke pagina www.schiermonnikoog.nl vind u onder het kopje duurzaamheid al veel informatie over energie
en wonen. Mocht u meer - algemene - informatie willen over energie, bouwen en wonen, dan kunt u ook terecht op
www.duurzaambouwloket.nl. Op de homepagina kunt u “gemeente Schiermonnikoog” invullen, zo komt u op onze eigen
duurzaamheidspagina. Gerichte vragen kunt u ook sturen aan Christy Hagen van het Energieloket. U kunt haar bereiken
via postbus20@schiermonnikoog.nl, e-mails richten ter attentie van Energieloket.

Naam nieuw informatiecentrum wordt Het Baken
Op 12 juli jl. verscheen in deze nieuwsbrief een oproep om suggesties in te dienen voor de naam van het nieuwe
informatiecentrum van de VVV en Natuurmonumenten. Aan deze oproep gaven velen van u gehoor, de stuurgroep
ontving maar liefst 51 namen. De jury heeft zich gebogen over de inzendingen en heeft vervolgens aan de stuurgroep
advies uitgebracht. De jury was unaniem in de keuze voor de naam: Het Baken. Daar voegde zij aan toe om in alle
communicatie de ondertitel informatiecentrum toe te voegen. De stuurgroep heeft besloten het juryadvies over te nemen.
Bakens zijn iconen in het landschap en heel herkenbaar op Schiermonnikoog. Ze herinneren ons aan de vroegere
scheepvaart, waar zij een functie hadden in de locatiebepaling. Nog steeds gebruiken we de bakens op het eiland om een
bepaald gebied aan te duiden en onze gasten zo wegwijs te maken. Dat is ook precies wat we in het nieuwe
informatiecentrum gaan doen: bezoekers wegwijs maken tijdens hun verblijf op het eiland. Een baken is ook een
karakteristiek bouwwerk en biedt daarmee veel mogelijkheden voor toepassing in de inrichting van het interieur en
buitengebied.
De stuurgroep wil iedereen die een naam heeft ingezonden bijzonder bedanken voor hun creativiteit. Ook gaat hun dank
uit naar de juryleden, Monique Talsma, Arend Maris, Roland Sikkema en Mia Michels. En tot slot natuurlijk veel dank aan
de beide indieners van ‘Het Baken’: Riky Alers-Jeurissen en Sytze Schut.
Stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog

Asbest (2)
In een aantal artikelen in de nieuwsbrief informeren wij u over asbest. Wilt u nu al meer weten dan kunt u ons mailen
(postbus20@schiermonnikoog.nl) of bellen (0519-535050). Lees ook onze website. U moet het altijd bij ons melden als u
asbest gaat verwijderen.
Asbest verwijderen – de sloopmelding
U mag pas asbest (laten) verwijderen als er een zogenaamde sloopmelding is gedaan. De hoofdregel is dat alleen een
asbestverwijderingsbedrijf asbest mag verwijderen. Zij regelen de sloopmelding dan ook meestal. Daarvoor is een
landelijke site www.omgevingsloket.nl.
Op deze regel is een uitzondering. U mag als particulier zelf beperkt asbest verwijderen. Ook dan moet u nog wel eerst
een sloopmelding doen. Dat kan ook via het Omgevingsloket. Maar het kan ook via ons eigen formulier ‘kleine
sloopmelding asbest’. Op dit formulier staat precies het hoe, wat, waar en in welke gevallen u asbest mag verwijderen.
Bekijk hiervoor onze website.

Vier Projecten op Schiermonnikoog ontvangen subsidie uit Mienskipsfûns 2018
In Fryslân bruist het van de initiatieven! Vijftien ingediende projecten ontvangen een subsidie uit Mienskipfuns 2018. Vier
daarvan zijn projecten op Schiermonnikoog.
Schaakeiland Schiermonnikoog
Eilanders en toeristen, jongeren en ouderen, kunnen straks schaken in de buitenlucht van het eiland. In het dorpscentrum
worden twee schaaktafels geplaatst. Omliggende horecagelegenheden hebben schaaksets te leen, met echte
Schiermonnikoger schaakstukken. Ook op het schoolplein van basisschool Yn de Mande wordt een schaaktafel geplaatst.
Stichting Lytje Willem gaat hiervoor zorgen.
Duurzaam in de spotlights
De toneelverlichting in Dorpshuis Ons Centrum op Schiermonnikoog wordt duurzamer gemaakt. Het energieverbruik daalt
hierdoor. De hedendaagse materialen bieden daarnaast veel meer mogelijkheden om het toneel te belichten.
Duurzame verwarming bunker Schlei
Het bestuur van de museumbunker op Schiermonnikoog wil het klimaat in de bunker verbeteren. De collectie blijft zo beter
behouden en ook wordt het aangenamer voor de bezoekers. De klimaatverbetering wordt bereikt door het plaatsen van
een warmtepomp en vloerverwarming. De bunker heeft sinds haar opening in 2009 al meer dan 50.000 bezoekers
ontvangen.
Oesterzwammen op koffiedik
Om op Schiermonnikoog een veerkrachtigere samenleving te bevorderen en het begrip circulaire economie in de praktijk
te brengen is er een pilot opgezet waarbij koffiedik uit de horeca wordt hergebruikt. Het koffiedik bevat na gebruik nog 99.8
% waardevolle voedingsstoffen. De oesterzwammen die hier op gekweekt gaan worden zijn straks weer terug te vinden op
het menu van een horecagelegenheid op het eiland. Het hele proces wordt met de eilanders en de toeristen gedeeld door
middel van workshops.

Iepen Mienskipsfûns
Eilandbewoners die een goed initiatief hebben voor het verbeteren van de leefbaarheid op hun eiland, kunnen van 17
september tot 12 oktober 2018 subsidie aanvragen uit het IMF. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen
van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

Documentaire “Een inkijkje in het leven van de Eilanders”
De vijf Nederlandse Waddeneilandgemeenten werken al een hele tijd samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling De
Waddeneilanden. Eén van de belangrijke pijlers van deze eilandersamenwerking in de komende jaren is behoud van
leefbaarheid op de eilanden.
Als eilanders weten we allemaal hoe het is om op een eiland te wonen, werken en leven en wat het betekent om met een
relatief kleine groep mensen een samenleving ‘in de benen te houden’. Voor de buitenwereld is het echter veel minder
bekend welke kansen en uitdagingen dit met zich meebrengt. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden besloten een documentaire te laten maken die inzoomt op
onderwerpen die de leefbaarheid op de eilanden raken. We willen hiermee graag laten zien op welke wijze de
Waddeneilanden afwijken van het vaste land en zo breder begrip krijgen bij het maken van beleid en het vaststellen van
wetgeving. Hiervoor wordt ingegaan op waar eilandbewoners tegenaan lopen met dingen uit de alledaagse praktijk, zoals
het regelen van kinderopvang, het kopen/huren van een huis, zorgen voor een dementerende partner, en hoe hiermee om
te gaan.
De documentaire kunt u bekijken op https://vimeo.com/269654352
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van het DB van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. Voor het uitvoeren is
opdracht verleend aan Texelaar Arnold van Bruggen van documentair productiebureau Prospektor. De provincie Fryslân heeft de
documentaire financieel mede mogelijk gemaakt.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Koffieochtend in het COS
Elke dinsdagochtend organiseert Welzijnswerk een koffieochtend. Inwoners van Schiermonnikoog van 55+ zijn van harte
welkom om 10 uur in het Cultureel Ontmoetings Centrum. Gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie.
Komt u ook gezellig langs?

Informatie WMO-loket
Informatie of vragen?
Het WMO-loket is geopend op maandag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust eens langs voor
informatie of vragen.

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 24 augustus 2018
Op 24 augustus 2018 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van de
bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren te
laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina Smid,
secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Besluit aanhouding vergunningsaanvragen onttrekken woonruimte
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog
 Gelet op artikel 14 e.v. van de Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015;
 Gelet op artikel 28.5 van het Bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp;
 Gezien de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, zaaknummers: AWB 18/1042 en AWB 18/1043;
Besluiten:
1. Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015
en verzoeken tot afwijking van het Bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp in verband met het onttrekken van
woonruimte (i.c. de bestemming “wonen”) ten behoeve van recreatieve gebruik met ingang van heden aan te
houden;
2. In het kader van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp nieuw beleid te ontwikkelen met betrekking tot
permanent wonen in relatie tot recreatieve verhuur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op 24 juli 2018.
Belanghebbenden die het met dit besluit niet eens zijn kunnen hiertegen binnen zes weken na bekendmaking bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog. Het bezwaarschrift moet in
ieder geval voorzien zijn van naam en adres, de dagtekening (datum), een omschrijving van het betreffende besluit, de
motivering en een handtekening.
Toelichting:
In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is geconstateerd dat het gebruiken van woonruimte voor recreatief
gebruik strijdig is met de regels van het Bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp. Deze strijdigheid wordt niet opgelost
door het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning op basis van de Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015.
Om gebruik te kunnen maken van de onttrekkingsvergunning zal daarom de strijdigheid met het bestemmingsplan
opgelost moeten worden.
In het kader van de herziening van het Bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp wordt onderzocht op welke wijze de
strijdigheid met het bestemmingsplan opgelost kan worden. Naar verwachting zal eind 2019 het herziene
bestemmingsplan Schiermonnikoog – Dorp vastgesteld worden.
Gelet op het feit dat pas eind 2019 bekend zal zijn op welke wijze de strijdigheid met bestemmingsplan opgelost wordt,
worden om geen verwachtingen te wekken aanvragen voor een onttrekkingsvergunning en het afwijken van het
bestemmingsplan aangehouden totdat de nieuwe regels bekend zijn.
Besluit verlenging rook- en stookverbod
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten het rook- en stookverbod
dat vanaf 2 juli 2018 van kracht is, te verlengen tot 1 september 2018. (01-08-2018)
Ontheffing geluidsnormen Toxbar i.v.m. muziek op het terras
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de Tox Bar een ontheffing van de geluidsnormen verleend in
verband met muziekoptredens op het terras op 26 juli, en op 3, 10, 14, 16, 23 en 30 augustus. De muziekactiviteiten
mogen plaatsvinden van 20.00 tot 24.00 uur. (26-07-2018)
Ontheffing geluidsnormen Rolling Beat Machine
Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontheffing van de geluidsnormen verleend ten behoeve van het
ten gehore brengen van muziekoptredens op 9, 10 en 12 augustus 2018 bij de Tox Bar, Strandpaviljoen de Marlijn en het
Wantij. (08-08-2018)
Evenementenvergunning Circus Salto
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor een aantal circusvoorstellingen op het
evenemententerrein aan de Knuppeldam van 14 t/m 17 augustus 2018. Er is tevens ontheffing verleend voor het
overschrijden van de geluidsnormen en het plaatsen van reclameborden. (08-08-2018)
Evenementenvergunning Strandfeest Kom op Verhaal, LF 2018
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan de vereniging SOV
om op 11 augustus 2018 van 14.00 tot 23.00 uur een festiviteitenprogramma te organiseren op het strand aan het einde
van de Badweg, nabij bij Paal 3. (27-07-2018)
Evenementenvergunning Yogafestival Schiermonnikoog
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het organiseren van
een Yogafestival van 14 tot en met 16 september 2018 op en rond camping Seedune. (08-08-2018)
Evenementenvergunning Lytje Willem, Rol 'em erin
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan Lytje Willem voor het
organiseren van een ringsteekevenement op dinsdag 14 augustus 2018 van 20.00 tot 23.00 uur aan de
Nieuwestreek/Reeweg. (08-08-2018)
Vergunning Drank- en horecawet Restaurant Marina, wijziging
De burgemeester heeft besloten de Drank- en Horecavergunning van Restaurant Marina, Reeweg 25 te Schiermonnikoog
te wijzigen. (30-07-2018)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken Strandfeest LF 2018
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het evenement Strandfeest LF 2018 op 11 augustus 2018. De ontheffing is geldig
tussen 19.00 en 23.45 uur. (27-07-2018)
Incidentele festiviteit, live muziek Café It Aude Beuthus
Op 17 en 18 augustus 2018 wordt er van 21.30 tot 01.00 uur live muziek ten gehore gebracht in café It Aude Beuthus aan
de Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog. (09-08-2018)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 26
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding (WMO) van een woning . (31-07-2018)

Omgevingsvergunning Middenstreek 16
Van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van en dakkapel is de beslistermijn met max. 6 weken verlengd (31-072018)
Omgevingsvergunning Elimpad 12
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een recreatiewoning is verleend (31-07-2018)
Omgevingsvergunning Tjebbeglop 4
Van de omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan is de beslistermijn met max. 6 weken
verlengd. (31-07-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 31
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken (07-08-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 31
Er is een aangepaste aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (08-082018)
Omgevingsvergunning Veerweg 3
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een getijdenpaal. (08-08-2018)

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. 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.

