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Voorstel met betrekking tot een
strandpaviljoen op het strand aan het eind
van de Badweg

Agendapunt 8

Schiermonnikoog, 8 december 2011

Aan de Gemeenteraad
Voorgesteld wordt om het voorontwerp van een bestemmingsplan voor het strandpaviljoen voor te
leggen aan de verschillende instanties. Tegelijkertijd wordt het voorontwerp ter inzage gelegd voor de
inspraak
In de raadsvergadering van 22 maart 2011 is een verzoek behandeld om medewerking voor het
maken van een strandpaviljoen op het strand aan het eind van de Badweg.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt bleken er nog veel vragen te bestaan.
Naar aanleiding van de behandeling in de gemeenteraad heeft de initiatiefnemer besloten om een
concreet verzoek in te dienen in de vorm van een voorontwerp van een bestemmingsplan.
In dit voorontwerp wordt het verzoek uitvoerig onderbouwd; ook zijn enkele onderzoeken verricht.
Naar de inhoud van deze stukken wordt kortheidshalve verwezen.
Overeenkomstig de wens van de gemeenteraad is het plan voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling om advies. Het plan is behandeld in de vergadering van de commissie van 14 november
2011.
Uit het verslag van de Commissie blijkt dat de meningen verschillen. De meerderheid van de
commissie geeft een positief advies.
Wij staan op het standpunt dat er voldoende reden is om de procedure te vervolgen.
Dit betekent dat het voorontwerp van het plan zal worden toegezonden aan verschillende instanties
teneinde hen in de gelegenheid te stellen om een reactie te geven.
Deze instanties zullen zijn het rijk, de provincie, het Wetterskip Fryslan en het Overlegorgaan
Nationaal Park Schiermonnikoog.
Genoemde instanties krijgen zes weken de tijd om een reactie te geven.
Gedurende deze periode zal het voorontwerp ook ter inzage gelegd voor de inspraak zodat ook
anderen in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze te geven.
Deze procedure loopt gelijk op met die van het overleg met de verschillende instanties.
Na afloop van bovengenoemde termijn wordt een reactienota opgesteld. Deze wordt aan de raad
aangeboden met een voorstel tot de verdere loop van de procedure.
Concreet betekent dit dat in principe wordt besloten tot het verlenen van de medewerking aan het
verzoek.
Een definitief besluit wordt genomen na beoordeling en afweging van de ingediende reacties.
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