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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Conform de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het
bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010” gewijzigd vastgesteld voorzover het
betreft de plandelen met de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” aan de
Torenstreek. Het bestemmingsplan wordt toegespitst op het bouwplan voor De Promenade, op de
wijze zoals aangegeven op de bijgevoegde verbeelding (plankaart).
Daarnaast worden de regels van het bestemmingsplan ter voldoening aan de uitspraak als volgt
gewijzigd:
a. Aan het begrip “peil”, genoemd in artikel 1, punt 41, wordt toegevoegd in sublid d dat specifiek
voor de locatie aan de Torenstreek het volgende peil wordt gehanteerd: 6,20 m + NAP. Alle
maten die in de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” aan de Torenstreek
voorkomen worden hieraan gerelateerd;
b. Voor een deel van de bestemming “Maatschappelijk” en voor de volledige bestemming
“Verkeer – Verblijf” wordt de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – ingronds” gewijzigd in
“specifieke bouwaanduiding – ondergronds”;
c. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt onder Artikel 6, lid 6.2.1 sub b onder 1 de
bouwhoogte veranderd. Binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – ingronds” geldt
een maximale bouwhoogte van 3,00 meter ten opzichte van “peil”;
d. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt Artikel 6, lid 6.2.1 sub b onder 2 geschrapt;
e. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt in Artikel 6, lid 6.4 onder a aangegeven dat deze
afwijkingsmogelijkheid voor bouwen buiten het bouwvlak niet geldt voor de locatie aan de
Torenstreek;
f. In de bestemming “Verkeer – Verblijf” wordt in Artikel 12, lid 12.2.1 onder d toegevoegd dat
het pad een vergelijkbare helling behoudt als dat het nu heeft;
g. In de “Algemene afwijkingsregels” wordt onder Artikel 18, sub a bij de 10% ontheffingsregel
aangegeven dat deze niet van toepassing is op de bestemmingen “Maatschappelijk” en
“Verkeer – Verblijf” voorzover het betreft de locatie aan de Torenstreek .
Voorgeschiedenis
Het bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010” is op 19 april 2011 vastgesteld
door uw raad. Tegen dit besluit is beroep ingesteld.
Het bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010” houdt enkele aanpassingen in
van het bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp” (vastgesteld op 24 maart 2009). In het bijzonder
is een juridisch-planologische regeling opgenomen voor het beoogde bezoekerscentrum aan de
Torenstreek.
Op 6 juli 2012 is er een zitting geweest bij de Raad van State. Vervolgens heeft de Afdeling op 12
september 2012 uitspraak gedaan in de zaak. De Afdeling vernietigt het besluit van uw raad van 19
april 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010”,

voor zover het betreft de plandelen met de bestemming “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” die
zien op de gronden aan de Torenstreek.
De enige reden waarom de Afdeling het raadsbesluit tot vaststelling van deze plandelen heeft
vernietigd, is gelegen in de omstandigheid dat daarin op sommige punten wat ruimere
bouwmogelijkheden worden geboden dan nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorliggende
bouwplan voor De Promenade. Omdat in de toelichting op het bestemmingsplan steeds is uitgegaan
van dit voorliggende bouwplan, en niet van de ruimere bouwmogelijkheden zoals opgenomen in het
bestemmingsplan, zijn deze ruimere bouwmogelijkheden in de ogen van de Afdeling onvoldoende
gemotiveerd. Voor het overige heeft de Afdeling alle beroepsgronden tegen het bestemmingsplan
verworpen. Daarmee heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de ruimtelijke afweging als zodanig die
aan het Promenadeproject ten grondslag ligt, geaccordeerd.
Vervolg procedure
Naar aanleiding van de uitspraak is er door het college van burgemeester en wethouders advies
ingewonnen bij Veltman Advocatenkantoor voor het vervolg van de procedure.
Omdat de toelichting op het bestemmingsplan het concrete bouwplan als uitgangspunt neemt in plaats
van de maximale bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan zelf, is op dit punt sprake van een
motiveringsgebrek. Dit gebrek is zoals gezegd voor de Afdeling reden geweest om de plandelen met
de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” te vernietigen. Het gevolg hiervan is dat
het bestemmingsplan aangepast moet worden aan de kritiek van de Afdeling, waarna uw raad het
plan opnieuw, maar dan “gerepareerd” kan vaststellen.
Omdat het geconstateerde gebrek betrekkelijk eenvoudig kan worden hersteld, vindt de Afdeling het
niet nodig dat de gehele totstandkomingsprocedure van een bestemmingsplan opnieuw moet worden
doorlopen. Uw raad kan er daarom voor kiezen, voor zover het betreft de vernietigde plandelen
“Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” die zien op de gronden aan de Torenstreek, opnieuw een
bestemmingsplan vast te stellen zonder hieraan voorafgaand een ontwerpbestemmingsplan ter inzage
te leggen. Het kan dan ook direct aan uw raad ter partiële hervaststelling worden aangeboden.
Het partiële hervaststellingsbesluit wordt gepubliceerd waarna een beroepstermijn van 6 weken van
toepassing is. De provincie Fryslân en de Inspectie worden op de hoogte gesteld van de
aangebrachte wijzigingen.
Ons voorstel
Conform de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het
bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010” gewijzigd vastgesteld voorzover het
betreft de plandelen met de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” aan de
Torenstreek. Het bestemmingsplan wordt toegespitst op het bouwplan voor De Promenade, op de
wijze zoals aangegeven op de bijgevoegde verbeelding (plankaart).
Daarnaast worden de regels van het bestemmingsplan ter voldoening aan de uitspraak als volgt
gewijzigd:
a. Aan het begrip “peil”, genoemd in artikel 1, punt 41, wordt toegevoegd in sublid d dat specifiek
voor de locatie aan de Torenstreek het volgende peil wordt gehanteerd: 6,20 m + NAP. Alle
maten die in de bestemmingen “Maatschappelijk” en “Verkeer – Verblijf” aan de Torenstreek
voorkomen worden hieraan gerelateerd;
b. Voor een deel van de bestemming “Maatschappelijk” en voor de volledige bestemming
“Verkeer – Verblijf” wordt de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – ingronds” gewijzigd in
“specifieke bouwaanduiding – ondergronds”;
c. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt onder Artikel 6, lid 6.2.1 sub b onder 1 de
bouwhoogte veranderd. Binnen de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – ingronds” geldt
een maximale bouwhoogte van 3,00 meter ten opzichte van “peil”;
d. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt Artikel 6, lid 6.2.1 sub b onder 2 geschrapt;
e. In de bestemming “Maatschappelijk” wordt in Artikel 6, lid 6.4 onder a aangegeven dat deze
afwijkingsmogelijkheid voor bouwen buiten het bouwvlak niet geldt voor de locatie aan de
Torenstreek;
f. In de bestemming “Verkeer – Verblijf” wordt in Artikel 12, lid 12.2.1 onder d toegevoegd dat
het pad een vergelijkbare helling behoudt als dat het nu heeft;

g. In de “Algemene afwijkingsregels” wordt onder Artikel 18, sub a bij de 10% ontheffingsregel
aangegeven dat deze niet van toepassing is op de bestemmingen “Maatschappelijk” en
“Verkeer – Verblijf” voorzover het betreft de locatie aan de Torenstreek .

Bijlagen
1. gewijzigde verbeelding (plankaart);
2. bouwplan “De Promenade”;
3. uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (d.d. 12 september 2012);
4. bestemmingsplan “Schiermonnikoog – Dorp – Herziening 2010 (deels vernietigd).
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