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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11091410

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
24 feb
8 mrt
14-16
mrt

Energieadviseur op
het eiland
Raadsvergadering
Verkiezingen
gemeenteraad

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.

Installatie Kinderburgemeester
Rinske van der Bijl is dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering officieel geïnstalleerd als
Kinderburgemeester van Schiermonnikoog. Nadat Rinske de
belofte had afgelegd legde aftredend kinderburgemeester
Thijmen Bouwkamp haar de ambtsketen om. Hij wenste haar
veel succes.
Even daarvoor had Thijmen afscheid genomen, wederom
gekleed in zijn inmiddels beroemde ijscopak. Als
afscheidscadeau kreeg Thijmen een ijsco-skateboard.
Wellicht komt dat skateboard in de toekomst goed van pas.
Thijmen zette zich het afgelopen jaar namelijk in voor een
skatebaan op het eiland. Burgemeester Ineke van Gent prees
kinderburgemeester Thijmen voor zijn inzet bij verschillende
gelegenheden het afgelopen jaar. Hij hielp mee met de veiling
van de oude paddenstoelen en onthulde de nieuwe
bewegwijzeringsborden. Ook onthulde hij de plaquette bij de
Got Tjark, was als kinderburgemeester aanwezig bij de
herdenking op 4 mei en hielp met het planten van nieuwe
bomen in de Middenstreek. Thijmen sloot zijn afscheid af met
een toespraak.

Nederland weer open in drie stappen
In een aantal stappen verdwijnen de meeste coronamaatregelen en gaat Nederland
weer open. Dit is fijn voor onze inwoners maar zeker ook voor onze ondernemers en
onze gasten. Nog even en de horeca mag weer volledig open. Ook het culturele- en
verenigingsleven kunnen we weer oppakken. Evenementen zijn straks weer mogelijk.
We kunnen weer een avondje uit, visite ontvangen en gezellig samen zijn. Fijn dat het
straks allemaal weer kan.
Blijven opletten
Het virus is er nog steeds dus we moeten wel blijven opletten en de adviezen van de
rijksoverheid opvolgen. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, geen
handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar
het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en
het halen van een vaccin of boosterprik.

Bestemmingsplan dorp vastgesteld
De gemeenteraad van Schiermonnikoog stelde afgelopen dinsdag het Bestemmingsplan
Dorp vast. De wijzigingen, zoals aangegeven in de Zienswijzenota, verwerken wij nu in
het bestemmingsplan. Nadat alles is verwerkt, kunt u het vastgestelde bestemmingsplan
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij streven ernaar het bestemmingsplan op 1
maart 2022 officieel te publiceren. Heeft u vragen over wat dit nieuwe bestemmingsplan
voor u betekent? Neem dan contact met ons op.
Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan wijkt op een aantal punten af
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen kunt u terugvinden in de
Zienswijzenota. Deze nota vindt u op onze website.
Het bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde
zaken goed geregeld zijn. Ook zijn er een aantal wijzigingen. Het college benoemde
belangrijke thema’s: permanent wonen versus recreatief gebruik, groene zone
Langestreek, duidelijke regels voor tuinen en overtuinen en tot slot regels in het
Beschermde Dorpsgezicht. Deze thema’s staan (nogmaals) benoemd in het schema dat
als bijlage bij deze nieuwsbrief zit.
Inbreng vanuit de gemeenschap
Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de
Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens
meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad
in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen
in het bestemmingsplan.

In september lag een voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage. Vervolgens lag het ontwerpbestemmingsplan
in december ter inzage. Wij hebben hierdoor veel inwoners kunnen vertellen wat het nieuwe bestemmingsplan
betekent voor hun eigen woning.
Ten opzichte van het ontwerp zijn de hoofdlijnen gelijk gebleven. Wel zijn er naar aanleiding van de inspraakreacties
meerdere kleine aanpassingen gedaan. Deze staan vermeld in de Zienswijzenota.
Er waren ongeveer tachtig zienswijzen ingediend. Deze gingen in op verschillende onderdelen van het
bestemmingsplan. Een flink aantal daarvan ging over het recreatief wonen in de dorpskern. Tijdens de
raadsvergadering werd benadrukt dat er begrip is voor de situatie van veel indieners van een zienswijze. Toch vond
een meerderheid van de raad dat het algemeen belang moest gaan boven het eigen belang. Het algemeen belang is
met name het behoud van woonhuizen, ook in de dorpskern, voor mensen die permanent wonen op
Schiermonnikoog.
In de publicatie van het bestemmingsplan staat hoe u eventueel hoger beroep tegen het bestemmingsplan kunt
aantekenen.
Meer informatie
Na de bekendmaking kunt u het bestemmingsplan dorp online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De
bekendmaking plaatsen wij ook in onze nieuwsbrief.
Op onze website vindt u de informatie terug die te maken heeft met dit onderwerp, zoals het (voor)ontwerp
Bestemmingsplan, de Antwoordnota’s en eerdere publicaties over dit onderwerp: Herziening Bestemmingsplan Dorp In de gemeente - Schiermonnikoog
Contact
Wilt u weten wat het nieuwe bestemmingsplan betekent voor uw eigen (woon)situatie? Neem dan contact met ons op
via postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch: 0519-535050.

Vergunning recreatief verhuur tot 35%
In het nu vastgestelde bestemmingsplan is bepaald dat tot 35% van een woning met een vergunning onttrokken mag
worden voor recreatief verhuur. Op dit moment is het zonder vergunning toegestaan om tot 25 % van de woning
recreatief te verhuren.
Binnenkort plaatsen wij een oproep in de nieuwsbrief om u aan te melden als u nu al 25% van de woning recreatief
verhuurt. Wij zullen dan aangeven onder welke voorwaarden uw aanmelding omgezet kan worden in een vergunning
als genoemd in het nieuwe bestemmingsplan.
Wij zullen hierbij dan ook aangeven welke gegevens u daarvoor moet aanleveren.

Nederland open in 3 stappen

Bestemmingsplan “Verbrede
reikwijdte – Schiermonnikoog
Dorp”
Bijgewerkt
bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een actualisering van het bestaande
bestemmingsplan. Losse wijzigingen zijn nu bij elkaar gezet en voor de wet
goed geregeld. Ook zijn enkele regels samengevoegd en verduidelijkt. Een
paar thema’s vragen om een andere aanpak.

Wat we voor ons zien
Schiermonnikoog is een eiland….
- met een leefbare samenleving waar inwoners aanwezig en betrokken zijn.
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van bijvoorbeeld
brandweer, KNRM, school en medische voorzieningen
- dat wordt gekenmerkt door rust en natuur
- met een duurzame economie waarin toerisme en recreatie een belangrijke
spil vormen
- met een volstrekt eigen ruimtelijke karakteristiek
- dat van de eilanders is onder het motto: “wat we zelf kunnen, doen we zelf”

De belangrijkste vier thema’s zijn:
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Thema a) Permanent wonen versus recreatief gebruik
Wat we voor ons zien:
- Een leefbaar dorp met voldoende woningen voor mensen die hier wonen en werken.
- Het oude dorp wordt geen spookdorp, waar in de wintermaanden huizen onbewoond zijn.
- Er is een duidelijke beleidslijn voor uitzonderingen uit het verleden.
We behouden voldoende woonruimte
- Recreatief gebruik van een deel van de
woning blijft mogelijk, maar het voor wonen
bestemde deel moet minimaal 65m² zijn.
- Recreatief gebruik is mogelijk voor maximaal
35% van het bruto vloeroppervlak mits u daar
toestemming voor heeft.

We gaan geen bestaande woningen
‘weggeven’ voor recreatief gebruik
Er zijn 83 woningen die bestemd zijn voor
‘wonen’, maar die recreatief gebruikt worden.
Hiervoor regelen we het volgende:
- Deze woningen behouden de bestemming
‘wonen’;
- Het huidige recreatieve gebruik mag
voortgezet worden;
- Het recht om het recreatieve gebruik voort te
zetten vervalt op het moment dat dit gebruik
gedurende een jaar wordt onderbroken.
De eigenaren van deze 83 woningen hebben
wij per brief geïnformeerd.
Zeven woningen vallen niet onder het
overgangsrecht van het bestemmingsplan
Dorp. Deze woningen mogen daardoor niet
meer recreatief gebruikt worden. De eigenaren
zijn hierover geïnformeerd.
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Thema b) Groene zone Langestreek
Wat we voor ons zien:
- Ons eiland wordt gekenmerkt door rust en natuur.
- We beschermen ons unieke beschermd dorpsgezicht.
Er komen geen nieuwe terrassen aan de
Langestreek
- Nieuwe terrassen in de groene zone
Langestreek zijn niet toegestaan.

Ongebruikt terras wordt weer groen
- Bestaande terrassen blijven zolang deze
onderdeel zijn van een aangrenzend bestaand
horecabedrijf. Indien de horeca vervalt, wordt
het groen hersteld.

Thema c) Tuinen, overtuinen en groen
Wat we voor ons zien:
- We beschermen ons unieke dorpsgezicht.
- We vereenvoudigen de regeling voor (over)tuinen.
- We inspireren elkaar om mooie tuinen te maken.
Makkelijkere regels en meer
vrijheid voor bewoners

We houden het dorp
zoveel mogelijk groen

- U mag bouwen (een schuur of overkapping)
op 50m² van de (over)tuin.
- De bebouwing moet ten behoeve zijn van de
hoofdwoning.
- Dit recht geldt voor bijbehorende bouwwerken
én overkappingen per aaneengesloten
achterliggende (al dan niet gesplitste) overtuin.
- Dit recht geldt ook voor een bijzondere functie
met bedrijfswoning. Wel gaat het dan om
ondersteunende opslagfuncties.

- De hoofdgroenstructuur is vastgelegd.
- Voorerven zijn zoveel mogelijk groen. Bij
bijzondere functies (waarbij verharding uit het
oogpunt van bereikbaarheid en/of vanwege de
aard van de functie noodzakelijk is) kunnen we
hier van afwijken.
Daarnaast komt er een inspiratiegids voor het
inrichten van de overtuin.

Thema d) Regels in het Beschermde Dorpsgezicht
Wat we voor ons zien:
- Ons eiland heeft een volstrekt eigen ruimtelijke karakteristiek
We wijken af volgens beleidsregels
- Binnen (en buiten) het Beschermd
Dorpsgezicht handhaven we maatvoeringen
voor goot-/bouwhoogten.
- Bij uitbreiding van huizen kunnen we afwijken
in overeenstemming met uitgangspunten
Lytjhúzen.

We regelen het verduurzamen van
woningen
Er is een afwijkingsbevoegdheid voor
luifels/overkappingen, isoleren van woningen
aan de buitenzijde en zonnepanelen in het
Beschermd Dorpsgezicht (voor zover uit het
zicht).

Meer informatie
Bestemmingsplan bekijken
De wijzigingen, zoals aangegeven in de Zienswijzenota, verwerken wij nu in het bestemmingsplan.
Nadat alles is verwerkt, kunt u het vastgestelde bestemmingsplan vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit zal rond 1 maart 2022 zijn. Wij zetten dit in de nieuwsbrief.
Achtergrondinformatie
Op onze website kunt u informatie vinden over dit onderwerp, zoals het (voor)ontwerp
Bestemmingsplan, de Zienswijzenota’s en eerdere publicaties over dit onderwerp: Herziening
Bestemmingsplan Dorp - In de gemeente - Schiermonnikoog
Vragen?
Wilt u weten wat het nieuwe bestemmingsplan betekent voor uw eigen (woon)situatie? Neem dan
contact met ons op via postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch: 0519-535050.

