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Schiermonnikoog, 6 mei 2010

Aan de Gemeenteraad,
Voorstel
1. de verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog, volgens de bij het
conceptbesluit behorende bijlage, vast te stellen;
2. de procesbeschrijving Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog, volgens de bij
het conceptbesluit behorende bijlage, vast te stellen;
3. de heer H. Carrette, raadslid namens de fractie van Ons Belang, te benoemen als voorzitter van
de Adviescommissie;
4. de heer Tj. Brouwer te benoemen als lid van de Adviescommissie in de hoedanigheid van
onafhankelijk extern deskundige op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling;
5. te benoemen als lid van de Adviescommissie:
- namens Ons Belang: de heer R. Sikkema (lid) en mevrouw H. Molijn (plaatsvervangend lid);
- namens Schiermonnikoogs Belang: de heer A.G. Boll (lid) en de heer E. Augusteijn
(plaatsvervangend lid);
- namens Christelijke Groepering Schiermonnikoog: de heer W. Elzinga (lid) en G.J. Klontje
(plaatsvervangend lid);
- namens Democraten Schiermonnikoog ’10: mevrouw M. Rupert (lid) en mevrouw M. Flink
(plaatsvervangend lid);
6. het besluit op 18 mei 2010 in werking te laten treden.
Inleiding
Op 19 mei 2009 heeft u de Notitie Commissie Ruimtelijke Ordening vastgesteld (zie bijlage). Op basis
hiervan heeft een ambtelijke voorbereidingsvergadering plaatsgevonden van de commissie RO in
oprichting. Het verslag hiervan ligt ter inzage bij de raadsstukken. Omdat er tot op heden geen
aanvraag is binnengekomen die aanleiding was om de Commissie bijeen te roepen, heeft het
vaststellen van de verordening voor deze commissie nog niet plaatsgevonden.
Aanleiding
Nu is die aanleiding er wel. Bij de behandeling van de aanvraag voor een bouwvergunning van de
Stichting Promenade is gebleken dat het bouwplan niet past in het bestemmingsplan. Een dergelijke
aanvraag komt in aanmerking voor behandeling door de Commissie en daarom wordt – vooruitlopend
op de installatie van de commissies in juni – voorgesteld om de verordening voor de commissie vast te
stellen en een aantal leden nu al formeel te benoemen.
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
In vergelijking met de Notitie van mei 2009 zijn een paar wijzigingen en uitwerkingen doorgevoerd. De
eerste is de naam: ruimtelijke ontwikkeling is inmiddels een meer gangbare term dan ruimtelijke
ordening. Daarnaast is op basis van de voorbereidingsvergadering een procesbeschrijving gemaakt
(zie bijlage). Daarin staat dat de Adviescommissie via het college van B&W de raad adviseert. Op
deze wijze kan het college bij de besluitvorming rekening houden met het standpunt van de
Adviescommissie. Uiteraard gaat het uiteindelijke raadsvoorstel altijd vergezeld van het advies van de
Adviescommissie. Zoals bepleit in de Notitie Commissie RO van mei 2009 wordt de werkwijze van de
Commissie na een jaar geëvalueerd.
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