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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.

Heel veel dank aan alle opruimvrijwilligers en -beroepskrachten!
Vrijwilligers, beroepskrachten en militairen hebben de afgelopen dagen (de militairen van
vrijdag tot en met zondag) een groot deel van het strand van Schiermonnikoog
opgeruimd. Een fantastisch resultaat.
Vrijwilligers en militairen rukten gezamenlijk op om zoveel mogelijk rommel weg te halen.
Anderen zorgden voor koffie, thee en soep onderweg. Burgemeester Ineke van Gent:
“deze samenwerking is hartverwarmend om te zien, een mooi voorbeeld van
gemeenschapszin.”
Aan alle vrijwilligers op het strand, hulp vanuit het dorp en de polder, militairen en
beroepskrachten: heel veel dank!

Aangespoelde containers: gebeurtenissen van de afgelopen week
In de nacht van 1 op 2 januari verloor het containerschip MSC Zoë 292 containers. Een
dag later, op 3 januari, spoelden er drie containers en heel veel containerinhoud aan op
Schiermonnikoog.
Gevaarlijke stof
Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Een zak
gevaarlijke organische peroxide spoelde donderdag aan op ons strand. Bij de
strandovergangen en via internet is direct informatie verspreid over hoe de verschillende
zakken eruitzagen en wat mensen moesten doen. RIVM meldt dat de
gezondheidsrisico’s van organische peroxide beperkt zijn zolang de verpakking intact
blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij
verstuiven) huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt daarom aan de zakken
niet aan te raken en 112 te bellen. Organische peroxide is volgens RIVM zeer giftig voor
het waterleven, maar deze effecten zijn kortdurend omdat de stof snel ongevaarlijk
wordt. De zak op Schiermonnikoog is inmiddels verwijderd.
Vrijwilligers en militairen
Op donderdag werd als snel duidelijk dat er zoveel troep was aangespoeld, dat we dit
onmogelijk met de aanwezige mens- en machinekracht op het eiland konden opruimen.
Daarom hebben we hulp ingeroepen van defensie. De militairen zijn van vrijdagochtend
tot en met zondagmiddag ingezet. Zij namen met name de oostkant voor hun rekening
omdat dit voor toegestroomde vrijwilligers moeilijk te bereiken was.
Vooral zaterdag stroomden veel vrijwilligers van het eiland en vanaf de vaste wal toe.
Eilander beroepskrachten, militairen en vrijwilligers zorgden er eendrachtig voor dat het
strand na het weekend vrijwel opgeruimd was. Volgens een grove schatting is er tot nu
toe ruim 220 ton afval opgeruimd.
Zonder al die militairen en vrijwilligers hadden we het strand nooit zo snel kunnen
opruimen. Dit was erg belangrijk omdat de storm van dinsdag anders veel afval had
verspreid.

Geen vrijwilligers meer nodig
Na de storm van dinsdag bleek dat er niet veel extra troep was aangespoeld. Daarom is dit opgeruimd door de
gemeentelijke buitendienst en andere beroepskrachten.
Het strand wordt dagelijks geïnspecteerd op nieuw aangespoelde rommel. We zetten beroepskrachten in om dit op te
ruimen. De gemeente organiseert geen opruimacties voor vrijwilligers. Wel zorgen we voor vuilniszakken bij de
strandovergangen. We verzoeken iedereen volle vuilniszakken mee terug te nemen en deze niet op het strand te
laten staan. U kunt de gevulde vuilniszakken bij de strandovergangen deponeren.
Om de opruimwerkzaamheden langs de hele kust beter te stroomlijnen is maandag opgeschaald naar GRIP4
(Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure). Meer informatie hierover kunt u vinden op
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/grip

Opgeruimd maar niet schoon
Het strand is wel opgeruimd maar niet schoon. Er liggen nog veel kleine plastic bolletjes en ander klein plastic.
Afgelopen woensdag heeft een groep wetenschappers een eerste inventarisatie gedaan van dit afval op
Schiermonnikoog. Zij gaan op de langere termijn kijken naar de effecten hiervan op het milieu. Ook hebben zij ideeën
hoe we dit zouden kunnen opruimen.
Inmiddels zijn de meeste containers gelokaliseerd. Ze liggen redelijk diep in zee, voor het overgrote deel ten noorden
van Terschelling, maar ook boven Ameland en Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat coördineert het opruimen hiervan.
Brandbrief aan de Tweede Kamer
Samen met de andere Waddeneilanden hebben we een claim ingediend bij de rederij. Wij hopen zo professionele
opruimkosten vergoed te krijgen.
Daarnaast hebben de burgemeesters van de gezamenlijke Nederlandse Waddeneilanden een brandbrief geschreven
aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief dringen de burgemeesters aan om op korte
termijn aanpassingen door te voeren die de veiligheid op het verladen en transporteren van zeecontainers op de
Noordzee bevorderen. Daarnaast stellen de burgemeesters voor bij calamiteiten zoals deze dezelfde aanpak en
bijbehorende verantwoordelijkheden te hanteren als bij een olieramp. Deze brief kunt u terugvinden op onze website.
Afgelopen zondag bracht de directeur-generaal van Rijkswaterstaat een bezoek aan Schiermonnikoog. Donderdag 10
januari bracht de minister van Verkeer en Infrastructuur een bezoek aan Terschelling.
Meer informatie
Algemene informatie over de overboord geslagen containers kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio:
http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/containers
Informatie voor Schiermonnikoog staat op de gemeentelijke website.

Jutten: mag ik aangespoelde voorwerpen meenemen?
U mag een gevonden voorwerp houden als souvenir. Wat niet mag is het op grote schaal meenemen van
aangespoelde spullen die nog wel (een deel van) hun waarde behouden hebben om deze in de handel te gaan
brengen. Hieronder vindt u hierover uitgebreide informatie van de douane.

De Douane is vanwege douanewetgeving verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op handelswaar die
Nederland binnenkomt via het water, de weg en de lucht. Dat betekent dat alle goederen die Nederland binnenkomen
bij de douane aangegeven moeten worden. Ook bij calamiteiten blijft dat gelden.
In geval van calamiteiten zoals het overboord vallen van containers, is behalve de douane wetgeving ook een taak en
rol weggelegd voor de Burgemeester van een gemeente in de rol van Strandvonder vanwege de wet op de
Strandvonderij. De rol van de Strandvonder kan bij een ramp vanwege de Wet op de Veiligheidsregio’s overgaan op
de voorzitter van de Veiligheidsregio.
Spelregels:
- Gesloten containers: Het is burgers verboden om aangespoelde containers te openen; de hulpdiensten zullen
deze containers zo spoedig mogelijk zekeren en bergen zodat de douane zich er over kan ontfermen en ze
geen schade aan milieu en omgeving veroorzaken.
- Beschadigde e/o geopende containers: ook hiervoor geldt dat het burgers verboden is hier goederen uit
weg te nemen. Deze containers worden ook zo spoedig mogelijk door de hulpdiensten geborgen.
De douane houdt bij welke containers er gevonden worden en de douane bepaalt wat er verder mee gebeurt.
-

Losse spullen die aanspoelen: De hulpdiensten zullen z.s.m. alles wat aanspoelt opruimen (met toestemming
van de douane en verzekeraar) in verband met het voorkomen van milieuschade. Deze goederen zullen
veelal door het zeewater geen waarde meer hebben . Mensen die helpen opruimen vinden het soms leuk om
een aangespoeld voorwerp mee te nemen als aandenken; dit mag. Wat niet mag: op grote schaal
aangespoelde spullen meenemen die nog wel (een deel van) hun waarde behouden hebben om deze in de
handel te gaan brengen. Wanneer men dit doet en wanneer men spullen uit openstaande containers
wegneemt kan de douane diegenen gaan aanspreken voor het betalen van invoerrechten of omzetbelasting.

Voor vragen over het bovenstaande kunt u zich wenden tot :
Douane Werkuitgiftepunt Groningen (ma t/m vrijdag van 06:00 – 22:00 uur):
E-mail: douane.dgr.wvp@belastingdienst.nl
Telefoonnummer: 088 151 21 29
Bij het waarnemen van verdachte activiteiten 24/7 bereikbaar:
Meldkamer Douane: 088 - 151 4444 of
Teamleider van piket Fysiek Toezicht Douane Groningen via Meldkamer Douane

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21
januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar
voor heel Fryslân.
Inspiratie opdoen voor een projectidee in eigen dorp, stad of eiland kan met de projectenkaart van het IMF. Hierop
staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op:
www.streekwurk.frl/projecten.
Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen.
De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de
subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op
www.streekwurk.frl/IMF.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 16 januari 2019 is de afdeling schuldhulpverlening in het gemeentehuis van Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden in
het gemeentehuis of indien noodzakelijk/gewenst bij u thuis. Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling
Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op woensdag 16 januari 2019 van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het
gemeentehuis.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Spelletjesmiddag
Wanneer: donderdag 24 januari
Waar: Dorpshuis
Tijd: 15.00-17.00 uur
Eigen bijdrage voor koffie en thee: € 1,-

Bekendmakingen
Raadsvergadering dinsdag 22 januari 2019
Op dinsdag 22 januari wordt om 20.00 uur een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4
Besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2018
5.
Mededelingen
Besluitvormend deel
6.
Rapport Rekenkamercommissie Waddeneilanden - Onderzoek naar de inrichting en uitvoering van de
Waddentoets
7.
Klankbordgroep voor de vertegenwoordiger van de gemeente in het overlegorgaan
Nationaal Park (wijziging samenstelling)
8.
Concept kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân (zienswijze)
9.
Vestiging voorkeursrecht woningbouwlocatie Oost
10.
Motie Kinderpardongemeente
11.

Opiniërend deel
Reglement van Orde voor de gemeenteraad

12.
13.
14.
15.
16.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergadering volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune. Alle
raadstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Omgevingsvergunning Langestreek 124 overtuin

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kippenhok is verleend. (7-1-2019)
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.

