Besluitenlijst College B & W vergadering
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18-05-2021
9:00 - 12:00
Burgemeesterskamer
I. van Gent

Besluitenlijst B en W vorige vergadering
Advies:
- Vast te stellen.
Besluit
Conform advies
Toelichting
p.4 Esonstad moet zijn Esonborg
Naar aanleiding van:
p.3. Brief Gras: wethouder Hagen heeft zich onthouden van deelname aan de
beraadslaging.
Agendapunt 4. In aanvulling op het besluit van vorige week (aanhouden) wordt het
besluit aangevuld: Het college besluit om de beslistermijn over de vergunning met
maximaal 6 weken te verlengen. Bekeken zal worden of het plan wordt aangepast, dan
wel het advies van Hus en Hiem.

2

Vaststellen eindrapport ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog
Besluit
Conform advies
Toelichting
Verplaatsing bouwbedrijf. Er komen vragen hierover vanuit een deel van de bevolking.
De afweging is dat de huidige locatie in een woonomgeving ligt. Het bedrijf past veel
beter op een bedrijventerrein. Dat is geen geschikte locatie voor een permanente
woonbestemming. Woonerf (15 km/uur) gaan we ook instellen vanaf het Melle
Grietjespad en verder gaan we voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de isolatie van
het bedrijfsgebouw, laden en lossen, emissie van de busjes (moeten van rechtswege in
2028 al zero emission zijn; wellicht kan dat eerder). Deels moet hieraan al aandacht
worden besteed op basis van bestaande wet- en regelgeving op terrein van
omgevingsrecht.
Het college vraagt om voor het bedrijventerrein en zijn directe omgeving een
gebiedsplan te maken, waarbij er ook overleg plaats vindt met de directe omgeving. Dit
sluit ook aan op het onderzoek dat we hebben uitgezet bij Rho.
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Verruiming beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Advies:

1. In te stemmen met de verruiming van de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK), door ondertekening van de beleidsregels;
2. De beleidsregels ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er wordt weinig gebruik gemaakt van de regeling. De informatievoorziening is wel op
orde (website en nieuwsbrief).
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Verkeersbesluit adviessnelheid 30 km per uur Reddingsweg / Kooiweg
Advies:

1. Vaststellen van het verkeersbesluit om op gedeelte van de Reddingsweg en
Kooiweg een adviessnelheid van 30 km per uur in te voeren rond de manege
en de drempels (rijbaankussens)

Besluit
Conform advies
Toelichting
Er komen twee snelheid remmende kussens. Omdat het buiten de bebouwde kom ligt,
komt er een adviessnelheid van 30 km/uur. Dit heeft een signalerende functie. We
hebben een positief advies van de politie gekregen. Handhaving op adviessnelheid is
echter niet mogelijk. Het college wil laten onderzoeken of we de bebouwde komgrens
zo spoedig mogelijk kunnen laten verleggen tot bij de eerste boerderijbebouwing vanaf
de Herdersdam. Dit geldt eveneens voor de gehele Badweg. Wethouder Gerbrands
neemt hierover contact op met de beleidsmedewerker verkeer.
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Agenda Biodiversiteit
Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen:
-Kennis te nemen van de Agenda herstel biodiversiteit van de provincie Fryslân.
-zich als gemeente Schiermonnikoog te scharen achter de gezamenlijke Agenda
biodiversiteit en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties.
-in te stemmen met een positieve grondhouding voor het organiseren van de
benodigde inzet van menskracht en middelen voor activiteiten die de biodiversiteit
bevorderen.
-Daarnaast wordt het college voorgesteld om stappen te ondernemen om in 2021 een
bijenpact te tekenen om zo concrete stappen te zetten tot meer biodiversiteit.
Besluit
Conform advies
Toelichting
Bij lijst van ingekomen stukken van de raad van 18 mei 2021 staat een brief van de
heer Carrette (deltaplan biodiversiteit). In dit advies staat een goede aanzet voor een

beantwoording hiervan.
Kunnen we een pro-actieve actie bedenken voor onze inwoners, bijvoorbeeld de
voorlichting aan de inwoners ondersteunen met een kleine attentie. Ook bekijken of we
een aparte ‘rubriek biodiversiteit’ in de nieuwsbrief kunnen opnemen, waarin
bijvoorbeeld per seizoen of per actie / ontwikkeling aandacht aan het onderwerp wordt
besteed.
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Huurovereenkomst Koningshuis
Advies:

1. In te stemmen met de bijgevoegde huurovereenkomst tussen de gemeente
Schiermonnikoog en Stichting Beheer Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer
Schiermonnikoog;
2. De nog af te ramen huur ad € 826 mee te nemen bij de herfstnota 2021.

Besluit
Conform advies
Toelichting
Burgemeester neemt geen deel aan de beraadslagingen, ivm betrokkenheid van haar
partner.
Wethouder Hagen licht een en ander toe. Er komt nog een
samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer de onderhuur-afspraken worden
geregeld.
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Rondvraag
Besluit
Burgemeester van Gent:
- Woensdag 19 mei is er een bijeenkomst op Ameland met minister Ollongren.
Huisvesting en LOC zal hier door onze burgemeester ingebracht worden. Daarnaast
een korte presentatie over duurzaamheid.
- brief Omgevingsberaad inzake de kabel Net op Zee gaat vandaag uit.
- Overleg met de heer Coen Bouwman, reactief. Veel waardering voor zijn
enthousiasme en de wijze waarop hij zijn bedrijf aanpakt. Het college wil graag samen
optrekken met dit bedrijf en de andere bedrijven op het activiteitenstrand, ook deels
met jonge nieuwe ondernemers.
- aanstaande donderdag Raads-charette. Ook collegeleden zijn hierbij welkom.
- bezoek en deelname aan het televisieprogramma Op1.
- bezoek aan mevrouw Joke Folmer, in verband met interview in het blad Zinn.
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Uitnodigingen / vertegenwoordiging
- Bestuurlijk Overleg Circulair inkopen
- Uitnodiging webinars Week Lokaal Klimaatbeleid
Besluit
- Bestuurlijk Overleg Circulair inkopen
Circulair inkopen: ook graag aandacht voor kringlooppapier. We willen dit graag
gecheckt hebben of dit mogelijk is; met andere Waddeneilanden. Wellicht inbrengen in
ambtelijk overleg met de andere Waddeneilanden over uitvoering van het Programma

de Wadden.
- Uitnodiging webinars Week Lokaal Klimaatbeleid

