Commissie Ruimtelijk Ontwikkeling
Schiermonnikoog
Aan:

De gemeenteraad van Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, 12 augustus 2015,

Geachte leden van de raad,
In 2009 zijn de voorbereidingen begonnen voor het instellen van een raadadviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij besluit van 18 mei 2010 is deze commissie, met bijbehorende
verordening, procesbeschrijving en ledenbeslag in werking getreden.
Aanleiding voor het instellen van deze raadsadviescommissie was het ontbreken van een lokale stem
bij de beoordeling van plannen en ruimtelijke ontwikkelingen. De advisering hieromtrent lag in
handen van externe bureaus, waardoor de plaatselijke invloed geen rol meer speelde. Naast de
leden, voorzitter en secretaris van het eiland, blijft externe deskundigheid belangrijk.
Zoals u al heeft kunnen vernemen is de in 2010 geïnstalleerde externe deskundige, de heer Tjeerd
Brouwer, inmiddels met pensioen. Van de voorzitter van de commissie, de heer Carrette, heeft u
inmiddels een schrijven ontvangen over een waardige vervanging in de vorm van mevrouw Van
Assen.
In het destijds genomen raadsbesluit was tevens opgenomen dat na een jaar in werking te zijn
geweest, de werkwijze van de commissie geëvalueerd zou worden. Dit is echter nooit gebeurd.
Inmiddels zijn we alweer vijf jaar verder. In de afgelopen maanden is er enige reuring geweest over
de positie van de commissie en zijn werking. Dit heeft er toe geleid dat de voorzitter, de
plaatsvervangende voorzitter en de secretaris de in 2010 vastgestelde stukken tegen het licht
hebben gehouden en de werkwijze van de commissie hebben besproken.
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:
1. De in 2010 bij raadsbesluit vastgestelde Procesbeschrijving en Verordening zijn correct en
kunnen ongewijzigd blijven. Wel dringt de adviescommissie er op aan de stappen uit het
stappenplan correct te volgen. Dit betekent nadrukkelijk dat de commissie gevraagd wordt
advies uit te brengen vóór het plan getoetst is door welstand (Hus en Hiem) en tevens vóór dat
het ambtelijk apparaat een college-advies heeft opgesteld. Belangrijk hierbij is dat de
beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening de termijnen van de procedure bewaakt wanneer
aanvragen al in behandeling zijn genomen.
2. De stukken dienen tijdig aan de leden ter beschikking worden gesteld en ter beoordeling
worden voorgelegd. Twee weken lijkt ons een goede periode. De stukken dienen volledig te zijn
(digitaal) en op het gemeentehuis ter inzage liggen.
3. Naast de bestemmingsplanwijzigingen en de ontheffingen waarvoor het college niet bevoegd is,
willen we graag aan het college voorstellen om ook zaken waarvoor het college mogelijk wel
bevoegd is, - de in de wetgeving als ‘kruimelgevallen’ aangeduide ontwikkelingen – ook aan de
adviescommissie voor te leggen, indien de plannen een duidelijk effect op de ruimtelijke
ordening hebben. De secretaris van de commissie zal hiervoor een voorstel doen.
4. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarmee samenhangende mogelijke
wijzigingen in de samenstelling van de raadadviescommissie, willen wij aanbevelen om door de
griffie een introductie te laten geven over de betreffende commissie. Dit zodat de (aspirant)
leden weten waarvoor zij zich hebben aangemeld en zij voldoende geïnformeerd worden over de
gang van zaken van de commissie.

5. Het lijkt ons een goede zaak om na het zomerreces een bijeenkomst te beleggen voor leden van
de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, raadsleden, ambtenaren en wellicht anderen. De
onderwerpen die hier besproken zouden kunnen worden zijn zaken betreffende de ruimtelijke
ordening, bestemmingsplannen en dergelijke. Wij willen hiervoor een deskundige benaderen om
hiermee samen een interessante voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Hiervoor is budget
nodig, welke de commissie aan uw raad vraagt.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groeten
Christy Hagen
Secretaris commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

