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Onderwerp: Informatie proces ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

Geachte leden van de raad,
- Inleiding
Op 15 december 2020 heeft u het plan van aanpak vastgesteld voor het project ruimtelijke
ontwikkelingen Schiermonnikoog. Met deze brief informeren wij u kort over de stand van zaken. Wij
zijn met het proces aanbeland bij de beoordeling van de rapportages, zoals beschreven in paragraaf
3.3 van het plan van aanpak: beoordelen alternatieven door klankbordgroep en enquête alternatieven.
Conform het plan van aanpak zijn, na de beoordeling, de vervolgstappen het opstellen van de totale
denkrichting en deze voorleggen aan uw raad. Uw inhoudelijke beoordeling volgt daarmee in een later
stadium, maar het leek ons goed om u met deze brief al kort te informeren over de stand van zaken.
- Rapportages
De afgelopen periode is door een ambtelijke projectgroep gewerkt aan het opstellen van drie
rapportages. Voor ieder ruimtelijk vraagstuk is een rapportage opgesteld. Daarmee is het stadium in
het proces aanbeland om de rapportages te gaan beoordelen. Met deze beoordeling willen wij zoveel
mogelijk informatie ophalen om een gedegen totale denkrichting op te stellen. Bijgaand treft u de drie
rapportages aan.
- Beoordeling rapportages
Wij hebben in onze vergadering van 16 maart jl. besloten om de drie rapportages vrij te geven voor de
beoordeling. De beoordeling vindt plaats door middel van een enquête en door middel van een
klankbordgroep. Vanaf 24 maart as. wordt de mogelijkheid geboden om de enquête in te vullen via het
platform Schitterend Schiermonnikoog. Deze mogelijkheid wordt geboden tot en met 4 april. Hiervoor
kan iedereen zich aanmelden, in de nieuwsbrief is hier al over gecommuniceerd. Daarnaast wordt de
mogelijkheid geboden om de enquête op papier in te vullen. De conceptenquête treft u bijgaand aan.
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Naast de enquête vindt ook een beoordeling plaats door middel van een klankbordgroep. Gestreefd
wordt om de klankbordgroep in week 13 (29 maart t/m 2 april) fysiek bijeen te laten komen. De
klankbordgroep is inmiddels samengesteld, waarbij door iedere raadsfractie één lid is voorgedragen.
De klankbordgroep bestaat uit onderstaande personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Mewe (bewoner)
Mirjam Smit (bewoner, op voordracht Ons Belang)
Marten Ridder (transporteur)
Henri Vlasma (bewoner, op voordracht Samen voor Schiermonnikoog)
Remmelt Mulder (voorzitter SOV)
Erik Brunekreef (middenstander)
Andries van Guldener (natuur en vogelwacht)
Eric Augusteijn (bewoner, op voordracht Schiermonnikoogs Belang)
Victor Claessens (VVV)
Sjoerd Nota (onafhankelijk externe verkeerskundige)
Mathijs Dijkstra (onafhankelijk externe landschapsdeskundige)

- Vervolg
Na de beoordeling van de drie rapportages door de enquête en klankbordgroep worden alle reacties
gebundeld. Uit deze reacties en de rapportages wordt uiteindelijk één totale denkrichting opgesteld.
Deze denkrichting wordt aan uw gemeenteraad gepresenteerd tijdens een beeldvormende
vergadering. Vervolgens vindt op basis van het BOB-vergadermodel van uw raad verdere
besluitvorming plaats.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van het project
ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog.

Hoogachtend,
de secretaris,

de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent
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