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MEMO
Datum:

8 oktober 2014

Betreft:

Bijlagen bij raadsvoorstel over permanent Strandpaviljoen Badweg:
I. Strekking collegebesluit 30 september 2014
II. Aanvullende economische onderbouwing door Rho voor Wagenborg
III. Aanvullende overweging van portefeuillehouder Meerdink
IV. Intentieverklaring

Van:

College

Aan:

Gemeenteraad

Toelichting:
Dit document bevat aanvullende bijlagen bij het raadsvoorstel over een postzegelbestemmingplan voor de
mogelijke ontwikkeling van een permanent Strandpaviljoen aan het einde van de Badweg. Dit voorstel zal op 21
oktober opiniërend besproken worden en besluitvormend op11 november. Bij het raadsvoorstel hoort ook een
bestemmingsplan met toebehoren, zoals de conceptnota behandeling van de inspraakreacties. Die stukken zijn
ter inzage in de raadsmap.

I.

Strekking van het collegebesluit d.d. 30 september 2014:

Advies:
-Kennis nemen van en instemmen met de nota inspraakreacties op Voorontwerp bestemmingsplan
Strandpaviljoen
-Het ontwerpbestemmingsplan samen met de nota inspraakreacties voorleggen aan de gemeenteraad met het
voorstel het Ontwerpbestemmingsplan in de formele procedure conform de Wro te brengen.
-Aan de raad voorstellen om hierbij gebruik te maken van de coördinatieregeling waarbij de planologie en de
benodigde bouwtitel in een procedure komen te liggen.
-Kennis te nemen van de nadere onderbouwing effecten op de lokale economie (d.d. 11 september 2014)
-Kennis te nemen van de horizonstudie (d.d. 22 mei 2014)
-De raad te melden dat de vestiging van een permanent strandpaviljoen kan leiden tot verdringingseffecten, wat
wellicht ten koste gaat van andere horeca-exploitanten.
-De raad te wijzen op de relevantie en de betekenis van de intentieverklaring van 2001. [bijlage in bp]
Na instemmende behandeling van bovengenoemde punten door het college, zal aan de raad voorgesteld worden
om in zijn vergadering van 21 oktober opiniërend daarover te beraadslagen. Vervolgens kan er in de
raadvergadering van 11 november besluitvorming plaatsvinden over de voorgestelde ontwikkeling.
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September 2014, aanvullend op het advies van mei 2014:
Het voorliggende advies is op 6 mei door uw college besproken en aangehouden. Het college wenste een betere
economische onderbouwing om te kunnen bepalen of het strandpaviljoen omzetverhogend werkt voor het hele
eiland. Die onderbouwing is begin september aangeleverd. In overleg met portefeuillehouder Meerdink wordt de
onderbouwing nu toegevoegd aan dit advies, dat de strekking heeft om de procedure te vervolgen, met
inachtneming van de besluitvorming van de gemeenteraad.
Blijkens een brief van de provincie Fryslan d.d. 4 september 2014 aan het college, is er door initiatiefnemer
inmiddels een Nb vergunning aangevraagd. Het college kan tot 30 oktober zienswijzen indienen op het plan.
Indien het college instemt met het advies om de raad voor te stellen de formele procedure op te starten, kan dit
worden medegedeeld aan de provincie, waarbij gewezen wordt op het feit dat uiteindelijk de gemeenteraad het
bestemmingsplan moet vaststellen en het benutten van een eventueel af te geven vergunning af hangt van een
positief besluit door de gemeenteraad. (Het plan Strandpaviljoen zou op de agenda van de gemeenteraad van 21
oktober ter opiniërende bespreking kunnen staan. Besluitvormend 11 november.)
Inleiding
Er bestaan sinds geruime tijd plannen voor de ontwikkeling van een permanent Strandpaviljoen aan het einde van
de Badweg. Dit is een initiatief van G. van Langen, directeur van Wagenborg BV. Wagenborg is eigenaar van
gronden aan het einde van de Badweg. Het ruimtelijke adviesbureau Rho wordt door Wagenborg ingehuurd om
het bestemmingsplan te schrijven, de vergunningaanvragen voor te bereiden en zo meer. Vanwege een periode
waarin van de zijde van initiatiefnemer pas op de plaats werd gemaakt, heeft het proces een tijd stil gelegen.
In de raadvergadering van 20 december 2011 heeft de gemeenteraad op advies van de commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling ingestemd met het opstarten van een inspraakprocedure met het oog op de totstandkoming van het
paviljoen. De raad heeft destijds ook besloten dat de inspraakreacties aan hem zullen worden voorgelegd,
inclusief een voorstel tot verder verloop van de procedure. In 2013 is er gelegenheid gegeven aan overheden,
instanties, inwoners en belanghebbenden om inspraakreacties te geven op een Voorontwerpbestemmingsplan.
Er is een reactienota opgesteld waarin de ingekomen reacties door het college worden beantwoord. Het plan is
op enkele onderdelen aangepast. De conclusie uit deze inspraaknota is dat het plan als
Ontwerpbestemmingsplan de zienswijzeprocedure in kan.

Voorgeschiedenis
In 2001 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen Rijk provincie en alle waddeneilanden, waarin wordt
vastgesteld dat op alle waddeneilanden de ontwikkeling van een permanent Strandpaviljoen mogelijk moet zijn.
De gemeenteraad heeft in december 2011 ingestemd met het opstarten van de inspraakprocedure. Voorafgaand
aan de inspraakprocedure is in maart 2013 met initiatiefnemer het wettelijk verplichte kostenverhaal geregeld.
Hiervoor is het instrument van een anterieure overeenkomst gebruikt. Als dit niet was gedaan, had het
kostenverhaal verzekerd moeten worden aan de hand van een exploitatieplan en annex met het
bestemmingsplan in procedure moeten gaan. In de genoemde overeenkomst zijn ook mogelijke planschades
afgedekt.
Procedure
In de voorgaande periode is enkele malen gesproken over het benutten van de coördinatieregeling. Een
bestemmingsplanprocedure en de procedure voor een omgevingsvergunning worden in de coördinatieregeling
simultaan doorlopen, waarbij als voornaam kenmerk van deze regeling slechts een enkele rechtsgang openstaat.
Bezwaar en beroep tegen de vergunning voor het bouwen zijn niet mogelijk, die lopen mee met het rechtstreekse
beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad zal verzocht moeten worden of
hij wil kiezen om in dit geval de bevoegdheid in te zetten om de coördinatieregeling te gebruiken.
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Inspraakreacties
Afgelopen zomer heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen. In het kader hiervan
zijn opmerkingen ingediend die betrekking hebben op het strandpaviljoen. Vanuit de VVE Noderstraun en
zomerhuisexploitanten in de omgeving, wordt de mogelijke ontwikkeling kritisch gevolgd. De vrees leeft bij
sommigen dat een paviljoen de relatieve rust ter plaatse zal doorbreken. Licht- en geluidhinder, beperking van het
uitzicht alsmede hinder door verkeersbewegingen worden genoemd. Een meermaals genoemd argument betreft
de vrees dat er een overaanbod ontstaat. Op een steenworp afstand is in de zomerperiode ook het (nietpermanente) paviljoen van Luit Balk aanwezig op het strand aan het einde van de Badweg. De horecabedrijven
Noderstraun en Zandt aan Zee zijn andere directe concurrenten in de nabijheid van het plangebied. Anderzijds
wordt ook wel betoogd dat de verschillende lokaliteiten elkaar versterken. De opmerking ‘Eén draaimolen maakt
geen kermis’ wordt in dat verband soms gemaakt.

Geen vastgesteld beleid
Buiten het zomerseizoen is op dit moment de Marlijn de enige horecavoorziening met een directe strand- en zeebeleving. Noderstraun is weliswaar evenals de Marlijn op een duin aan een strandovergang gesitueerd, maar
biedt een andere beleving doordat het een groot stenen gebouw met appartementen betreft, gelegen aan een
autoweg en met meer bebouwing in de omgeving. Er lijkt, met name buiten het seizoen, ruimte voor aanvullend
aanbod waarin de strandbeleving kan samenvallen met horecabezoek. De gemeente heeft overigens geen beleid
geformuleerd met het oog op de beschikbare economische ruimte. In het verleden heeft het college zich steeds
op het standpunt gesteld dat concurrentieverhoudingen in de eerste plaats een zaak van ondernemers betreft. Op
economische gronden kan de zowel de wenselijkheid als de onwenselijkheid van de ontwikkeling worden
beredeneerd en dergelijke redeneringen zijn niet vrij van politieke componenten.
Ruimtelijk
De ruimtelijke afwegingen die gemaakt moeten worden omtrent het paviljoen, zijn in het ontwerp
bestemmingsplan verwoord. De intentieverklaring tussen de verschillende overheidslagen is een basisdocument
en vormt een bijlage bij het Ontwerpbestemmingsplan. Verder wordt het standpunt ingenomen dat de weidsheid
van de omgeving ervoor zorgt dat de ruimtelijke impact van het paviljoen betrekkelijk zal zijn. Een goede
inpassing wordt nagestreefd met (informeel) materiaalgebruik dat recht doet aan de omgeving en een situering
die zo min mogelijk stoort. Op advies van Hus en Hiem en op suggestie van een van de inspraakreacties wordt
de nokrichting van het pand evenwijdig aan de duinenrij gesitueerd. Er is een omgevingsstudie opgesteld die een
indruk biedt van de omgeving van het paviljoen en de gedachte inpassing. Deze is toegevoegd aan dit voorstel
aan dit voorstel.

Processtappen
Indien de raad instemmend besluit, kan na de vergadering van november de zienswijzeprocedure conform de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) starten. Na bekendmaking ligt gedurende zes weken het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. De publicatie van deze bekendmaking zal geschieden
langs elektronische weg op de gemeentelijke website maar ook verschijnen in de Staatscourant en in de
gemeentelijke nieuwsbrief. De zienswijzereacties zullen worden geïnventariseerd en in samenspraak met het
adviesbureau Rho worden opgesteld. Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal dat
gebeuren met inachtneming van de ingekomen zienswijzen.
De wet schrijft voor in artikel 3.8 onder e van de Wro, dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn
van terinzagelegging beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wanneer de terinzagelegging loopt tot
en met december, zal besluitvorming over vaststelling van het plan uiterlijk in de raadsvergadering van maart
moeten geschieden.
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Coördinatieregeling
Er is namens de initiatiefnemer een verzoek ingekomen om bij het in procedure brengen van het plan gebruik te
maken van de coördinatieregeling. Het verzoek spreekt voor zich en ambtelijk bestaan er tegen de keuze voor
deze procedure geen overwegende bezwaren. Een aandachtspunt is dat wanneer hiervoor gekozen wordt er
geen bezwaar bij het college gemaakt kan worden tegen de omgevingsvergunning voor het bouwplan. Er kan
alleen rechtstreek beroep ingesteld worden bij de Raad van State.
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II. Nadere economische onderbouwing door Rho voor Wagenborg
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III. Aanvullende overwegingen portefeuillehouder Meerdink

Aanvullende overwegingen inzake het in procedure brengen van het verzoek tot bouw van een
permanent strandpaviljoen.
d.d. 29 sept. 2014/WM
1. Hoewel op verzoek van het College een vrij uitvoerige economische onderbouwing voor de
realisering van een permanent strandpaviljoen is aangeleverd, kan het College zich voorstellen dat
daarmee niet alle twijfels zijn weggenomen omtrent de vraag of deze toevoeging van een
strandrestaurant aan de Badweg niet leidt tot verdringing van andere restaurants aan het eind van
de Badweg en op het Strand. Hoewel de onderbouwing de suggestie wekt dat er voor elke
ondernemer ter plekke sprake kan zijn van win-win, neemt het aantal ‘tafels en stoelen’ zowel
binnen als op de terrassen toe bij een min of meer gelijkblijvend aantal toeristen. Bovendien zou
uitbreiding met een restaurant aan de Badweg het strand daar wel eens zo aantrekkelijk kunnen
maken dat dit tot minder toeristen aan het strand Bernardweg kan leiden.
2. In het verzoek van Wagenborg wordt verwezen naar de intentieverklaring inzake de
jaarrondexploitatie van de strandpaviljoens op de Friese Waddeneilanden. Deze intentieverklaring is
ondertekend op 1 nov. 2001 te Den Haag en heeft betrekking op de toenmalige op het strand
aanwezige paviljoens. Artikel 1 van die intentieverklaring luidt als volgt:
“De Staatssecretaris zal bevorderen dat de onderstaande strandpaviljoens gedurende twaalf
maanden per jaar op het strand mogen blijven staan. De mogelijke locaties van de jaarrond te
exploiteren strandpaviljoens moeten zijn opgenomen in de betreffende bestemmingsplannen.
Het betreft 9 locaties op het strand aansluitend op de volgende strandovergangen:
Vlieland : Badweg
Terschelling : Paal 8, Heereweg, Molenweg 1)
Ameland : Oranjeweg, Strandweg Ballum, Strandweg Nes en Strandweg Buren
Schiermonnikoog: Badweg.
De intentieverklaring heeft derhalve betrekking op toentertijd in exploitatie zijnde strandpaviljoens.
Het college geeft deze kanttekeningen bij het raadsvoorstel aan u mee om ze te betrekken in uw
beraadslagingen over het verder in procedure brengen van het Verzoek.
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IV. Intentieverklaring
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