Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van
2 juli 2019
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Postma (OB) en mevrouw
Van der Meulen (Samen) zijn met kennisgeving afwezig.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
De heer H. Carrette spreekt in over agendapunt 5.

4.

Mededelingen
Wethouder Gerbrands komt terug op informatie die hij heeft verstrekt in de raadsvergadering van
18 juni jl. over het lytjhús aan de Voorstreek (behandeling agendapunt 10). Er is gezegd dat de
bouw van het betreffende lytjhús niet past binnen de vastgestelde handleiding Lytjhúzen, maar het
past wél binnen de handleiding.

5.

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Dorp
Dit onderwerp staat besluitvormend geagendeerd. De meningen worden gedeeld en de vragen
worden gesteld. De heer Korendijk dient namens alle fracties een amendement (A1) in, met de
wijziging van het besluit om uitgangspunt 10 (thema permanent wonen en permanent versus
recreatieve bewoning) van de nota niet vast te stellen. Met als toelichting dat er eerst moet worden
onderzocht of er een onttrekkingsregeling mogelijk is die meer ruimte geeft voor de particuliere
eigenaar/bewoner. De fractie OB dient een motie (M1) in, met de strekking om in overtuinen
behorende Detailhandel 10 m2 extra bebouwingsruimte toe te staan als opslagruimte.
Wethouder Hagen beantwoordt de vragen, vraagt een aanvullende toelichting van de raad op het
amendement en deelt mede dat het college de motie ontraadt.
De voorzitter schorst de vergadering en heropent de vergadering na 10 minuten.
De woordvoerders van de fracties geven een toelichting op het amendement. De fractie OB dient
een motie (M2) in, met de strekking om in het nieuwe bestemmingplan het nu geldende oppervlak
aan bebouwingsmogelijkheden in de overtuin te behouden. Wethouder Hagen geeft de mening
van het college over het gevraagde onderzoek bij uitgangspunt 10, zoals genoemd in het
amendement. Het college ontraadt beide moties.
Amendement (A1) is door alle fracties ingediend en aangenomen. Het geamendeerde besluit wordt
in stemming gebracht. Besloten wordt conform het geamendeerde besluit om kennis te nemen van
de ingekomen zienswijzen op de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Schiermonnikoog
Dorp, in te stemmen met de Antwoordnota op de ingediende zienswijzen en de Nota van
Uitgangspunten vast te stellen, met uitzondering van uitgangspunt 10 (pagina 9, hoofdstuk 3,
paragraaf 3.1 Thema permanent wonen en permanent versus recreatieve bewoning). De moties
worden in stemming gebracht. M1: voor OB (2), tegen SB (2) en Samen (3), de motie is verworpen.
M2: voor OB (2), tegen SB (2) en Samen (3), de motie is verworpen.

6.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend door de raadsleden.

7.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen, wenst iedereen een goed zomerreces en sluit de
vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2019,
, voorzitter
, griffier
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