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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
Op 21 oktober 2014 heeft uw raad opiniërend vergaderd over de mogelijke ontwikkeling van een
permanent strandpaviljoen aan het einde van de Badweg. De bijbehorende stukken van die
vergadering vormen integraal een bijlage bij dit raadsvoorstel. De beraadslagingen op 21 oktober
2014 geven aanleiding om een aangepast raadsvoorstel aan u voor te leggen en besluitvorming voor
te stellen die in lijn is met de strekking van de in uw raad gemaakte opmerkingen.
Opiniërende vergadering
Staande de vergadering werd duidelijk dat er binnen de gemeenteraad onvoldoende draagvlak
bestaat voor de voorgestelde ontwikkeling van een permanent strandpaviljoen aan het einde van de
Badweg. Op zichzelf lijkt een permanent strandpaviljoen een goede ontwikkeling, maar de
gemeenteraad vindt in grote meerderheid dat dit dichter op de duinenrij zou moeten worden gebouwd.
Hierbij zou moeten worden aangesloten op de norm van zeven meter uit de duinvoet zoals ook in de
intentieverklaring tussen de betrokken overheden uit 2001 is genoteerd. De combinatie met een ander
(semipermanent) paviljoen op korte afstand kon niet op instemming rekenen, net zo min als een
verkorte procedure.
Overleg met initiatiefnemer
Op uitnodiging van het college heeft initiatiefnemer Van Langen op 14 november een gesprek gehad
op het gemeentehuis. De heer Van Langen heeft namens Wagenborg toegelicht welke
gevolgtrekkingen door het bedrijf gemaakt worden op basis van de raadsvergadering van 21 oktober.
Van Langen meldde dat een en ander een emotionele reactie heeft opgeroepen. Het bedrijf kiest er
voor het project tot nader order op te schorten en heeft dit bevestigd bij brief van 18 november 2014.
(Zie bijlage) Er is door Wagenborg bewust niet voor gekozen om in de contramine te gaan en evenmin
wordt het project geheel gestaakt. De heer Van Langen gaf wel aan dat Wagenborg voor wat betreft
Schiermonnikoog de zaken vanaf nu ‘vierkant maakt’ en zich zal beperken tot de veerdienst.
Voorstel
Het college stelt uw raad voor om in het verlengde van de opiniërende vergadering van 21 oktober
2014 te besluiten niet in te stemmen met het ingediende voorstel, met daarbij de kanttekening dat een
permanent strandpaviljoen aan het einde van de Badweg onder nader uit te werken voorwaarden
denkbaar kan zijn. De voorwaarden betreffen de situering in de nabijheid van de duinvoet en het feit
dat een combinatie met een andere (semipermanente) paviljoen niet wenselijk wordt geacht. Het lijkt
ook niet voor de hand te liggen om hierbij een verkorte procedure in te zetten.
Communicatie
In de inspraakperiode en ook daarbuiten zijn er brieven aan het college geschreven waarin, op een
enkele uitzondering na, werd betoogd dat de voorgestelde ontwikkeling ongewenst is. Het
raadsvoorstel van oktober bevatte nog een bijlage waarin de inspraakreacties werden weerlegd. Het
college stelt nu voor om in plaats daarvan diegenen die een inspraakreactie hebben ingestuurd per
brief te informeren over de besluitvorming van de gemeenteraad.
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