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Betreft:

Vragen over Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

Van:

College

Aan:

Gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de raadsvergadering van 15 december is er gelegenheid geboden vragen te stellen over de
beheersverordening Waddenzee en Noordzee.
De fractie CGS het drie vragen gesteld:

1. Waarom is de begrenzing om de jachthaven van Schiermonnikoog zo krap genomen. Er is nu
geen enkele mogelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen. Dit kan je b.v. heel snel gaan
opbreken bij het baggeren. Waarom hier niet de zelfde ruimte gehouden als bij de nieuwe
steiger?
2. Er zit een forse verruiming in deze verordening als het gaat om het mogelijk maken van het
mogen overnachten van kanovaarders met tenten. Wij hebben hier grote moeite mee als
hele groepen kanovaarders hun tenten gaan opzetten op b.v. het rif of ergens in de buurt
van de jachthaven. Dit kan een aantasting zijn van de natuur en het landschap en bovendien
loopt Schiermonnikoog liggelden en toeristenbelasting mis. Hoe kunnen wij voor ons
grondgebied hier paal en perk aan stellen?
3. Kunt u aangeven hoe de procedure nu verder gaat verlopen? Wanneer komen deze zaken
aan bod en hebben we nu een beheersverordening Waddenzee of niet?

Beantwoording van de vragen:
1. De begrenzing rond de jachthaven, die in het bestemmingsplan Buitengebied valt, heeft
aan de westzijde en de zuidzijde een marge van een kleine 40 meter. Het instrument
beheersverordening is bedoeld voor laag dynamische gebieden. De Waddenzee is in
planologisch opzicht laag-dynamisch. Mochten er in de toekomst plannen zijn voor

uitbreiding voor de jachthaven of andere ontwikkelingen, dan staat het instrument
bestemmingsplan tot de beschikking van de gemeenteraad. Bij de baggerproblematiek is
de Natuurbeschermingswet het wettelijk kader. De begrenzing van ofwel een
beheersverordening ofwel een bestemmingsplan verandert niet de werking van
Natuurbeschermingswet. De begrenzing van een ruimtelijk plan is zodoende niet van
invloed op de mogelijkheden voor baggeren. (Als het gaat om het kwijtraken van
baggerspecie kan overwogen worden om dit wederom als een
natuurontwikkelingsproject op te pakken. In de Waddenzee is hiervoor het ministerie
van EZ het bevoegd gezag. Enige jaren geleden heeft het college zich hiervoor de nodige
inspanning getroost, maar geen medewerking gekregen van het ministerie. )
2. Onder voorwaarde dat wadlopers en kanoërs zich houden aan de erecode voor gebruik
van het wad, (‘Wad ik heb je lief’ zie bijlage) mogen deze gebruikers van het wad
overtijen op droogvallende wadplaten. Het college is van mening dat het goed is dat deze
regeling is opgenomen in de Beheersverordening. Het maakt het voor liefhebbers van de
Waddenzee mogelijk om intens, maar rustig te genieten van de omgeving. Als er na
verloop van enkele jaren signalen zijn dat de regeling leidt tot ongewenste
ontwikkelingen kan zij herzien worden of zelfs geschrapt.
3. In de vergaderingen van 15 september en 20 oktober 2015 is de Beheersverordening
Waddenzee en Noordzee behandeld. Om de gemeenteraad gelegenheid te geven alsnog
inhoudelijk te reageren, zijn de raadsleden in de vergadering van december 2015
uitgenodigd vragen in te dienen. Publicatie van de Beheersverordening Waddenzee en
Noordzee zal eerst plaatsvinden na de raadsvergadering van januari 2016, waarin de
vragen van de raadsleden worden beantwoord. Na de publicatie heeft de gemeente
Schiermonnikoog een in werking zijnde beheersverordening Waddenzee en Noordzee.
Als gevolg van verwarring, ontstaan in de raadsvergadering, van 20 oktober 2015, rond
wat zou worden vastgesteld, hanteert het college het beeld dat in oktober de raad zich
akkoord heeft verklaard met de basisverordening en dat op 26 januari 2016 het
Schiermonnikoogse deel van de basisverordening wordt vastgesteld door de raad. Deze
getrapte besluitvorming verdient niet de schoonheidsprijs, waarvoor nogmaals excuus
wordt gevraagd.

Bijlage 1: Uitsnede jachthaven
Bijlage 2: Erecode
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