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Zienswijzennota bestemmingsplan Reeweg 9 Schiermonnikoog 

 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

Het bestemmingsplan Reeweg 9 Schiermonnikoog heeft in gevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening gedurende zes weken ter inzage gelegen. De periode van tervisielegging liep van 1 augustus 

2018 tot en met 12 september 2018. Er zijn in deze periode 22 zienswijzen binnengekomen. Alle 

ingediende zienswijzen zijn binnen de termijn ontvangen en ontvankelijk. Afschriften van de zienswijzen 

zijn opgenomen in de bijlage van deze zienswijzennota. 

 

In het navolgende wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van de zienswijzen, en wordt ingegaan 

op de inhoud daarvan.  

 

De zienswijzen die door een privépersoon zijn ingebracht zijn, in verband met de wetgeving over 

persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), met een nummer gemarkeerd. In de bijlage zijn 

de namen van betrokken indieners met een zwarte balk onzichtbaar gemaakt.  

 

 

2 .  Sa m en v a t t i n g  en  b e an t w o o r d i n g  v an  d e  i n g e ko m en  z i en sw i j z en  

 

Zienswijze 1 (nummer 3270), ingekomen 30 juli 2018 

De indiener vraagt om de zienswijze te bezien in relatie tot een eerder aan de gemeenteraad gerichte 

brief. 

Inhoudelijk markeert indiener de volgende punten: 

1. Indiener verbaast zich over de tervisielegging in de vakantieperiode 

2. Indiener vindt dat het bezoekerscentrum in een te druk en krap gebied is gepland. 

a. Aangegeven wordt dat de huifkar en Balgexpres hier niet kunnen vertrekken.  

b. Gewezen wordt op de onmogelijkheid om grote hoeveelheden fietsen te stallen op deze plek 

(onveilig en verkeerstechnisch problematisch). 

c. Aangegeven wordt dat mensen tegen het verkeer in moeten lopen vanaf de bushalte naar het 

bezoekerscentrum/de VVV. 

3. Het gebouw ligt ingeklemd tussen de Toxbar en de uitbreiding van Graaf Bernstorff, er is geen 

ruimte voor uitbreiding. 

4. Het gebouw heeft niet meer de allure van een accommodatie in de natuur aan de voet van de 

witte toren. 

5. Indiener vindt het geldverspilling en pleit voor het hergebruik/opknappen van het huidige 

onderkomen van het bezoekerscentrum. Naar diens mening is dit vele malen goedkoper. 

 

Reactie zienswijze 1 

1.1 Periode van tervisielegging 

De periode van tervisielegging was in aansluiting op wet- en regelgeving een periode van zes weken. Deze 

periode is zo lang om te voorkomen dat mensen door een vakantie of andere tijdelijke afwezigheid niet 

in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de publicatie en te reageren. Het is in Nederland 

gebruikelijk, maar niet verplicht, om een tervisielegging niet volledig in de periode van de 

schoolvakanties te laten plaatsvinden. Dat is ook niet het geval. De periode van tervisielegging liep van  

1 augustus tot en met 12 september. De schoolvakantie voor de regio Noord en voor de basisschool op 

Schiermonnikoog eindigde op 2 september. Daarbij speelt dat op Schiermonnikoog, omdat veel mensen in 
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de recreatie werkzaam zijn, een afwijkend vakantiepatroon bestaat ten opzichte van de situatie op de 

wal. De gemeente heeft met de tervisielegging (deels in en deels na de vakantieperiode) zowel aan 

mensen die in de vakantieperiode als buiten de vakantieperiode weggaan, de gelegenheid geboden om 

van het ontwerpbestemmingsplan kennis te nemen en te reageren.  

 

1.2 Locatie is te druk en te krap 

De gemeente onderkent het algemene probleem van drukte in het centrum van het dorp. Afgezien van 

het planvoornemen is er in de huidige situatie op piekmomenten sprake van veel bezoekers en een 

combinatie van voetgangers, fietsers, bevoorrading, auto’s en bussen. De bereikbaarheid en 

verblijfskwaliteit van het centrum staat daarmee onder druk. De gemeente is actief op zoek naar 

structurele oplossingen voor dit probleem. Binnenkort zullen daarvoor   initiatieven worden genomen.  

 

De VVV is al in het centrum aanwezig en zal dus geen extra bezoekers trekken. Het bezoekerscentrum 

wel, maar onderstreept wordt dat de huifkar en Balgexpres niet vanaf deze locatie zullen vertrekken. Op 

termijn zullen huifkar en Balgexpres vertrekken van de Knuppeldam. Het gebouw aan de Knuppeldam 

wordt aangepast i.v.m. de functie als vertrekplek van excursies. Zolang het gezien de functie van de 

oude reddingsbootschuur nog kan zal het huidige vertrekpunt nog gebruikt worden. Het 

bezoekerscentrum is het centrum voor indoor informatie en beleving van de natuur waarvoor het publiek 

voornamelijk te voet of met de fiets komt. Het is een voorziening die juist op zijn plaats is in het hart 

van het dorp waar al veel publiek aanwezig is. Er zal regelmatig sprake zijn van combinatiebezoek omdat 

andere intensief bezochte functies nabij zijn. Er is een zorgvuldige berekening gemaakt van de 

noodzakelijke fietsparkeerruimte en daarin wordt op het erf van het planvoornemen voorzien.  

 

Op basis van een berekening van de benodigde parkeerruimte voor fietsers is op het eigen erf voorzien in 

80 fietsparkeerplaatsen.  

 

Zelfs wanneer twee excursies tegelijkertijd starten en sprake is van hoogseizoen, is de verwachting dat 

de capaciteit van 80 fietsparkeerplaatsen waarin het planvoornemen voorziet, ruimschoots afdoende is. 

Voor een dergelijk moment wordt berekend dat 16 fietsparkeerplaatsen nodig zijn voor bezoekers en 17 

voor personeel en maximaal 24 voor de twee excursies samen. Daarmee is een overmaat aan 

fietsparkeerruimte aanwezig op eigen erf waarbij ook eventuele incidentele pieken kunnen worden 

opgevangen. Het parkeren op eigen erf zal geen effecten hebben op de verkeersveiligheid.  

 

Er is een terreininrichtingsplan gemaakt voor het perceel van het bezoekerscentrum. Dit terrein is niet 

groot maar groot genoeg om alle noodzakelijke functies zoals het fietsparkeren en het in en uitgaan van 

bezoekers te kunnen onderbrengen. De gemeente beoordeelt het perceel dan ook niet als te krap maar 

als toereikend voor de voorgenomen functie. 

 

Indien geparkeerd wordt in de openbare ruimte op niet daarvoor ingerichte plaatsen kan dat wel 

onveiligheid opleveren. Het gebrek aan discipline van fietsgebruikers om deze fiets op de plek te zetten 

die daarvoor bedoeld is, is een algemeen probleem. De meeste mensen doen dat wel, maar er blijven 

met regelmaat mensen die dat helaas niet doen. Dit laat zich niet regelen door een bestemmingsplan 

maar moet zich met name regelen door contact tussen mensen en, in geval van excessen, door 

handhaving. 

 

Het “tegen het verkeer in lopen” van de mensen die vanaf de bushalte komen, wordt niet geheel 

begrepen. Als eventuele fietsers, auto’s of bussen rechts rijden en wandelaars daar tegen in lopen zien 

zij op tijd dat er verkeersdeelnemers aankomen. Dit wordt in het algemeen als het meest veilig ervaren. 

De gemeente onderschrijft dat er wel een plek moet zijn/ruimte moet zijn waar voetgangers kunnen 
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lopen. Aan de inrichting van het wegprofiel en de overgangen tussen privéterreinen en het openbaar 

gebied, zal aandacht worden besteed om de situatie verder te optimaliseren.   

 

1.3 Geen uitbreidingsruimte 

De gemeente onderschrijft dat er op de betrokken locatie geen ruimte is voor verdere uitbreiding. Er 

wordt ook geen uitbreiding van de ruimtebehoefte verwacht. Er is een bewuste keuze gemaakt  voor een 

compacte voorziening die in combinatie met digitale middelen, die beschikbaar zijn en het benutten van 

locaties elders op het eiland, recht doet aan de hedendaagse behoefte aan informatie, educatie en 

beleving. 

 

1.4 Allure van de locatie 

De betrokken locatie aan de Reeweg is anders dan die aan de voet van de witte toren maar heeft zeker 

ook uitstraling. Het dorp is karakteristiek en beperkt van omvang waardoor de natuur altijd nabij is. Voor 

de gebruikers (Natuurmonumenten en VVV) is het van groot belang om op een zichtbare locatie te zitten 

in het hart van het dorp. Het publiek dat de beide organisaties willen bereiken, wordt op zo’n plek zo 

goed mogelijk bereikt.  

 

1.5 Geldverspilling 

Voor het bestemmingsplan is het belangrijk dat de economische uitvoerbaarheid van het plan wordt 

aangetoond. De financiering is vrijwel volledig rond. De aangevraagde subsidie bij de hogere overheden 

maakt het financiële plaatje compleet. Hierover is eind 2018 duidelijkheid. De exploitatie van het 

gebouw zal geen groter beslag op de publieke middelen van de gemeentelijke overheid leggen dan in de 

huidige situatie het geval is.  

 

 

Zienswijze 2 (nummer 3654), ingekomen 8 augustus 2018 

Indiener vindt de locatie Reeweg 9 niet geschikt voor een bezoekerscentrum. Daarvoor geeft deze de 

volgende argumenten: 

1. Het is verkeersonveilig. Er komen grote aantallen fietsers tegelijk. Deze parkeren veelal niet op de 

aangegeven plaatsen. Er is een piek in de aankomst van mensen tussen 10 en 11. Bussen en fietsers 

en vaak ook nog de bevoorrading door de vrachtwagen tezamen leveren een te drukke en onveilige 

situatie.  

2. Het woongenot van de bewoners aan de Reeweg neemt sterk af. 

 

Indiener vindt een locatie op de huidige plek van het bezoekerscentrum veel logischer, zeker nu de 

watertoren wordt opgeknapt en de plek van de brandweerkazerne een cultuurhistorische en nautische 

betekenis kan krijgen.  

 

Reactie zienswijze 2 

2.1 Verkeersonveilig 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.2. 

 

2.2 Woongenot bewoners Reeweg 

Zoals in paragraaf 4.3 is weergegeven voldoet de situering van het bezoekerscentrum aan de 

richtafstanden die zijn vastgelegd in de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering. Deze richtlijnen 

worden in Nederland in het algemeen toegepast om te kijken of functies in een bepaalde omgeving zijn 

in te passen. In de overwegingen speelt mee dat de aard van het gebied (het hart van het dorp) een 

gebied is waar verschillende functies naast elkaar voorkomen. De VVV zit al aan de Reeweg, het 

bezoekerscentrum is wel een nieuwe functie. Deze functie wordt gesitueerd tussen een horecabedrijf en 
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een pension. Op de belendende percelen vinden geen permanente woonfuncties plaats. Om de hiervoor 

genoemde redenen voldoet de locatie van het bezoekerscentrum aan de uitgangspunten voor een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

2.3 De huidige plek is logischer 

Het hergebruiken van de huidige plek is geen reële optie omdat Natuurmonumenten op een zichtbare 

plek wil zitten in het hart van het dorp en omdat de VVV heeft aangegeven dat zij geen mogelijkheid ziet 

om zelfstandig/op eigen kracht te blijven bestaan. De VVV wil zich ook op een in het zicht gelegen plek 

vestigen maar dan als onderdeel van een samenwerkingsverband.  

 

 

Zienswijze 3 (nummer 4096/4097), ingekomen 21 augustus 2018 

Indiener is van mening dat beter het bestaande bezoekerscentrum en de bestaande VVV kunnen worden 

opgeknapt. De nieuwe locatie is slecht gekozen. Het wordt veel te druk en financieel is het opknappen 

van de bestaande panden volgens indiener ook beter.  

 

Indien de plannen toch doorgaan wil indiener pleiten voor het ontwikkelen van een schilderlokaal annex 

expositieruimte voor schildersvereniging De Kwast in het oude/bestaande bezoekerscentrum. Indiener 

geeft aan dat deze spreekt voor de gehele schildersvereniging. 

 

Reactie zienswijze 3 

3.1 Beter opknappen van de bestaande panden 

Het opknappen van de bestaande panden is geen reële optie omdat Natuurmonumenten op een zichtbare 

plek wil zitten in het hart van het dorp en omdat de VVV heeft aangegeven dat zij geen mogelijkheid ziet 

om zelfstandig/op eigen kracht te blijven bestaan.  

 

3.2 Te druk en te duur 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.2 en 1.5. 

 

3.3 Gebruik van de Sintrale 

Over het toekomstige gebruik van het gebouw van de Sintrale kunnen nog geen bindende uitspraken 

worden gedaan. Een van de overwogen opties is om te onderzoeken of de locatie kan worden gebruikt 

voor permanente bewoning.  

 

 

Zienswijze 4 VERVALLEN 

 

 

Zienswijze 5 (nummer 4155), ingekomen 17 augustus 2018 

Indiener geeft aan dat verplaatsing van het bezoekerscentrum niet nodig is. Nu de watertoren e.o. wordt 

opgeknapt, kan er een goede samenwerking ontstaan. Volgens indiener vindt de bezoeker van het eiland 

het geen probleem dat niet alles onder een dak zit; de toerist wil naar diens mening graag een beetje 

dwalen. 

 

Reactie zienswijze 5 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 
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Zienswijze 6 (nummer 4156), ingekomen op 20 augustus 2018 

Indiener geeft aan dat de huidige locatie van het bezoekerscentrum al 20 jaar prima voldoet. Er is goede 

ruimte voor de huifkar en de Balgexpres terwijl er aan de Reeweg weinig ruimte is. Natuurmonumenten 

wil naar de Knuppeldam en de VVV zit op zijn huidige plek uitstekend. Samenwerken kan altijd daar is 

geen duur nieuw gebouw voor nodig.  

 

Reactie zienswijze 6 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. De Knuppeldam is geen in het hart van 

het dorp en in het zicht gelegen locatie. Volledigheidshalve wordt daarbij nog vermeld dat de huifkar en 

Balgexpres niet vanaf de Reeweg 9 zullen vertrekken. Op termijn zullen huifkar en Balgexpres vertrekken 

van de Knuppeldam. Het gebouw aan de Knuppeldam wordt aangepast i.v.m. de functie als vertrekplek 

van excursies. Zolang het gezien de functie van de oude reddingsbootschuur nog kan zal het huidige 

vertrekpunt nog gebruikt worden.   

 

 

Zienswijze 7 (nummer 4386), ingekomen op 28 augustus 2018 

Indiener geeft aan dat het bezoekerscentrum niet verplaatst zou moeten worden. De bestaande locatie is 

prima, beter dan de Reeweg en 2 miljoen goedkoper.  

 

Reactie zienswijze 7 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 8 (nummer 4387), ingekomen op 28 augustus 2018 

Indiener geeft kortweg aan “het moet daar blijven”. 

 

Reactie zienswijze 8 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 

 

 

Zienswijze 9 (nummer 5323), ingekomen op 10 september 2018 

Indiener geeft aan dat het bezoekerscentrum op de bestaande locatie ‘’een typisch beeld biedt van de 

eilandsfeer’’ en dat toeristen en eilanders daar goede herinneringen aan hebben. De plek is goed 

bereikbaar voor fietsers en scootmobiels en is de verzamelplaats voor huifkartochten. De indiener vindt 

dat het bezoekerscentrum niet naar het centrum mag worden verplaatst en verwijst naar het Promenade-

plan dat volgens de indiener ‘’een hoop heeft gekost en nog steeds niet is opgelost’’. Tot slot vindt de 

indiener het verplaatsen van het bezoekerscentrum een verkeerde inschatting van de gemeente en geeft 

deze aan dat de gemeente twee miljoen euro kan besparen door het bezoekerscentrum te behouden op 

de huidige locatie.  

 

Reactie zienswijze 9 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. In aanvulling daarop is het zo 

dat bij de terreininrichting ook wordt ingespeeld op de eventuele behoefte om een groter voertuig dan 

een fiets (zoals een scootmobiel) te kunnen parkeren.  
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Identieke zienswijzen 10 en 11 (nummer 5325 en 5328), beide ingekomen op 9 september 2018 

Indieners  vinden dat het bezoekerscentrum op de huidige locatie moet blijven. De locatie is prima, en 

met een renovatie is het gebouw ook weer prima in orde. Tevens geven indieners aan dat daarmee een 

besparing mogelijk is van 2 miljoen.  

 

Reactie zienswijze 10/11 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 12 (nummer 5327), ingekomen op 10 september 2018 

Indiener geeft aan dat het bezoekerscentrum op de huidige mooie locatie moet blijven. Tevens meldt 

deze dat dit ook 2 miljoen goedkoper is.  

 

Reactie zienswijze 12 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 13 (nummer 4937), ingekomen 5 september 2018 

Indiener geeft de volgende argumenten om het bezoekerscentrum op de huidige locatie te handhaven; 

1. De huidige locatie van de VVV is een mooie plaats. 

2. Het huidige bezoekerscentrum is erg verwaarloosd maar kan opgeknapt worden. De indiener stelt 

dat dit meer dan 2 miljoen goedkoper is dan nieuwbouw. 

3. De indiener stelt dat de nieuwe locatie zich bevindt tussen de Toxbar en het gebouw van 

Bernstorff, twee hoge gebouwen en een donkere bedoening. 

4. De indiener stelt dat in Drenthe midden op de hei een bezoekerscentrum staat en stelt dat nergens 

bezoekerscentra in het hart van een dorp staan.  

5. Tot slot vraagt de indiener zich af of de OZB omhoog gaat om het project te financieren. 

 

Reactie zienswijze 13 

13.1 en 13.2 behoud huidige locaties, de nieuwe locatie is te duur 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

13.3 locatie ligt ingeklemd en is donker 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.3. Het gebouw ligt op korte afstand van 

de belendingen maar dat is in de context van Schiermonnikoog een gebruikelijke situatie. Het gebouw 

voldoet aan de eisen ten aanzien van bezonning. Specifiek voor de functie van een bezoekerscentrum 

met expositieruimte is overigens ook geen alzijdige toetreding van licht wenselijk.  

 

13.4 een bezoekerscentrum hoort niet in een centrum/bebouwd gebied 

Natuurmonumenten is een organisatie die op veel plekken bezoekerscentra exploiteert. Tevens is 

Natuurmonumenten al jaren vertegenwoordigd op het eiland en dus goed bekend met de lokale situatie. 

De gemeente heeft het vertrouwen dat de toekomstige exploitant van het bezoekerscentrum een goede 

inschatting kan maken van de meest strategische plek om een bezoekerscentrum te situeren. Op meer 

plaatsen worden kleinere bezoekerscentra gemaakt die juist in de kom zijn gevestigd. Dit is bijvoorbeeld 

van toepassing in Nieuwkoop. Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording onder 1.4.  

 

13.5 betekent dit een verhoging van de OZB 

De hoogte van de OZB wordt niet bepaald door een individueel project. Voor het overige wordt verwezen 

naar de beantwoording onder 1.5. 
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Zienswijze 14 (nummer 5392), ingekomen 7 september 2018 

Indiener vindt dat het op de huidige locatie moet blijven en dat dit meer dan twee miljoen euro 

goedkoper is.  

 

Reactie zienswijze 14 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 15 (nummer 5419), ingekomen 11 september 2018 

In een brief aan de gemeenteraad wil de indiener een aantal opmerkingen plaatsen over aspecten die in 

het ontwerp bestemmingsplan worden genoemd; 

1. De indiener wijst op de woonproblematiek op Schiermonnikoog. De mogelijkheden om deze 

problematiek op te lossen zijn beperkt. Er wordt op gewezen dat de huidige bestemming van 

Reeweg 9 ‘’Wonen’’ is. De indiener vindt dat er duurzaam moet worden verstedelijkt door 

inbreiding, de indiener vraagt zich af of er gecompenseerd wordt voor de verloren woonruimte. 

2. De indiener vindt dat er eerst moet worden gekeken naar het opknappen van de huidige panden, 

dit acht de indiener duurzamer en goedkoper. De enige reden voor de nieuwe locatie is het 

onverbiddelijke standpunt van Natuurmonumenten dat zij geen nieuwe plannen willen ontwikkelen  

op de huidige locatie willen blijven zitten.  

3. De indiener vindt dat het toekomstige bezoekerscentrum meer een informatiecentrum met 

kantoorruimte is dan een bezoekerscentrum. Dit vindt de indiener weinig innovatief, deze had 

liever een kleiner bezoekerscentrum gezien met de kantoorruimte op andere locaties. 

4. De indiener wil weten wat er met de huidige VVV en het bezoekerscentrum gaat gebeuren, dit 

moet voor de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan duidelijk zijn.  

5. De indiener verwijst naar het Structuurplan Schiermonnikoog 2005 waarin de 

ontwikkelmogelijkheden tot 2010-2015 zijn geschetst. De omgeving van het huidige 

bezoekerscentrum wordt in dit Structuurplan aangewezen voor toekomstige ontwikkelingen.  

6. De indiener vindt de verhouding tussen het volume van het gebouw en de vrije buitenruimte niet 

goed bij het nieuwe bezoekerscentrum. De indiener denkt dat dit tot parkeerproblemen voor 

fietsen leidt en problemen ten aanzien van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Indiener 

beweert dat de fietsparkeerberekening niet betrouwbaar is omdat hierover geen gegevens zijn 

bijgehouden. Verder is de indiener bang dat de fietsparkeerlocaties buiten de planlocatie op 

eventuele piekmomenten ook al vol zijn (locatie bij de VVV en De Halte). Er zullen meer 

ingrijpende oplossingen nodig zijn verwacht de indiener; oplossingen die invloed hebben op de 

structuur van het dorp en betaald moeten worden door de belastingbetaler.  

7. De indiener wijst op de exploitatiekosten van het gebouw en vraagt zich af hoe dit gefinancierd zal 

worden en wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente in de toekomst. De gemeente draagt 

op dit moment zowel bij aan de exploitatie van het bezoekerscentrum als de exploitatie van de 

VVV.  

8. De indiener vindt dat de gemeenschap niet mee heeft gedacht over het plan, de indiener vindt dat 

er geen ruimte was voor discussie en dat de maatschappij geen inspraak heeft gehad.  

 

Reactie zienswijze 15 

15.1 Verlies van de permanente woonfunctie 

Hoewel de bestaande functie op het betrokken perceel een functie voor permanente bewoning was, 

beoordeelt de gemeente deze locatie niet als een locatie waar deze functie zou moeten worden 

versterkt. Het perceel ligt naast de Toxbar een horecabedrijf categorie 3. Dit betreft een horecabedrijf 

waar de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van dranken al 

dan niet in combinatie met een gelegenheid tot dansen, zoals een bar-/dancing of een café. Bij de 
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Toxbar hoort in het seizoen vrij intensief gebruikt terras. Een invulling met woningen lijkt de gemeente 

op de aan de orde zijnde korte afstand tot de belending geen goede combinatie.  

 

Door verplaatsing van het bezoekerscentrum vanuit de Sintrale naar de Reeweg komt een locatie vrij 

waarvan wordt onderzocht of deze geschikt is als locatie voor permanente bewoning. Deze locatie heeft 

potentieel een veel grotere capaciteit dan de locatie aan de Reeweg.  

 

15.2 behoud bestaande plek van het bezoekerscentrum 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 

 

15.3 bezoekerscentrum kleiner, kantoren elders 

De reden dat Natuurmonumenten de kantoorruimtes aan de Reeweg onderbrengen wil, is vooral gelegen 

in de gewenste samenwerking en de mogelijkheid om in geval er pieken zijn, mensen bij te kunnen 

schakelen. Natuurmonumenten wil de afstand verkleinen tussen beheer, voorlichting en ontvangst. Nu 

zijn dat te veel twee gescheiden werelden. Voor de medewerkers van de VVV is het al zo dat zij 

baliewerk en kantoorwerk combineren. De mensen die werken aan het ontvangen van bezoekers en aan 

het beheren van het Nationaal Park werken aan dezelfde opdracht. Als je in één gebouw zit is 

uitwisseling makkelijker. Weliswaar zijn publieksruimte (begane grond) en kantoren (1
e
 verdieping) 

gescheiden, maar in de praktijk zal het personeel elkaar zeer regelmatig opzoeken en nodig hebben. En 

als gast van het bezoekerscentrum wordt het makkelijker om de boswachter even aan te schieten. 

 

15.4 toekomstige functie vrijkomende locaties 

De locatie van de VVV is eigendom van de VVV. Het is een bijzonder pand waarbij niet of nauwelijks erf 

hoort. De herinvulling van deze plek is maatwerk. Voor de locatie van het bezoekerscentrum zal 

onderzocht worden of deze locatie heringevuld kan worden voor een permanente woonfunctie.  

 

15.5 Structuurplan Schiermonnikoog 2005 

In het Structuurplan Schiermonnikoog 2005 staat voor de bestaande locatie van het bezoekerscentrum 

aangegeven; Multifunctioneel centrum mogelijk in combinatie met KNRM (-museum). In de toelichtende 

tekst staat aangegeven dat de haalbaarheid van dit multifunctionele centrum wordt onderzocht. Zoals 

algemeen bekend op Schiermonnikoog heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waaruit het 

Promenadeplan ontstond. Dit plan kon echter niet op een raadsmeerderheid rekenen. Daarmee is 

gebleken dat het plan politiek niet haalbaar was. Inmiddels is de termijn waarop het Structuurplan is 

gericht verstreken en is in onderling overleg tussen gemeente, Natuurmonumenten en VVV gezocht naar 

alternatieven. De locatie aan de Reeweg 9 is met instemming van de gemeenteraad als beoogde locatie 

van het bezoekerscentrum in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Voor het overige wordt verwezen 

naar de reactie op punt 3.1. 

 

15.6 Fietsparkeren, verkeersveiligheid en berekening van de fietsparkeerbehoefte 

Voor de beantwoording van deze punten wordt verwezen naar de reactie onder 1.2. Gesteld wordt dat 

geen jarenlange monitoring heeft plaatsgevonden van geparkeerde fietsers. Dat is juist. Wel hebben 

zowel de VVV als Natuurmonumenten goed inzicht in de te verwachten aanwezigheid van personeel in het 

nieuwe gebouw en houdt Natuurmonumenten als de toekomstige hoofdgebruiker van het pand het aantal 

bezoekers bij en ook het aantal deelnemers aan excursies. Op deze basis kon een goede inschatting 

worden gemaakt. Daarnaast is er voorzichtigheidshalve uitgegaan van een flinke marge.  

 

Voor zover er aanpassingen in de verkeerssituatie nodig zijn (zie eveneens de reactie onder 1.2) komen 

deze reeds voort uit de bestaande drukte in het centrum.  
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15.7 Exploitatiekosten  

De exploitatie van het gebouw komt in handen van Natuurmonumenten. Er zal geen groter beslag op de 

publieke middelen worden gelegd dan in de huidige situatie het geval is.  

 

15.8 Onvoldoende gelegenheid om mee te praten over het plan 

De gemeente betreurt het dat de indiener de communicatie van gemeentezijde en de mogelijkheden 

voor inbreng als ontoereikend heeft ervaren. Wel wil zij aangeven dat het ontwerpbestemmingsplan niet 

het eerste moment is waarop op de plannen kan worden gereageerd. Er zijn voorafgaand aan het 

ontwerpbestemmingsplan diverse bijeenkomsten georganiseerd. Na twee bijeenkomsten met de 

omwonenden (op 1 december 2016 en 28 september 2017) zijn twee volgende bijeenkomsten gehouden 

die voor een ieder toegankelijk waren ( op 11 april en 5 juli 2018, zie paragraaf 6.2 van het ontwerp-

bestemmingsplan). Op de bijeenkomsten is uitleg gegeven en is mogelijkheid geboden voor inbreng. Dit 

heeft op onderdelen geleid tot aanpassing van de plannen.  

 

Het is zo dat de gemeente geen aanleiding heeft gezien om naar aanleiding van de reacties op de 

hiervoor genoemde avonden de locatiekeuze te herzien. Deze locatie is, nadat de gemeenteraad eerder 

het Promenadeplan afwees, met instemming van de gemeenteraad en na een uitgebreid onderzoek van 

alle omgevingsaspecten, als beoogde locatie van het bezoekerscentrum in het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen. Natuurlijk zijn er in de samenleving altijd verschillende meningen over de beste plek van 

een voorziening. Het is logisch dat de voorwaarden van Natuurmonumenten en het VVV als gebruikers van 

de locatie, om in het hart van het dorp te zitten op een zichtbare plek, leidend zijn. Als niet aan deze 

voorwaarden wordt voldaan komt er namelijk geen bezoekerscentrum. Binnen dat gegeven heeft de 

gemeente een zorgvuldige afweging gemaakt tussen verschillende centraal gelegen locatiemogelijkheden 

en deze locatiekeuze met de gemeenteraad en de direct betrokkenen gedeeld. 

 

 

Zienswijze 16 (nummer 5422), ingekomen 11 september 2018 

Indiener vindt de plannen voor een nieuw bezoekerscentrum een slecht idee. De indiener is van mening 

dan de huidige locatie prima is. De nieuwe locatie is veel te druk en er is niet nagedacht over de 

activiteiten die op dit moment bij de Sintrale plaatvinden.  

 

Reactie zienswijze 16 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.2, 1.5 en 3.1. In aanvulling daarop kan 

worden gesteld dat de groepsexcursies van scholen niet vanaf de Reeweg 9 zullen vertrekken. Voor 

groepsexcursies zal het vertrekpunt in onderling overleg plaatsvinden, vanaf de locatie waar de groep 

verblijft of vanaf een locatie aan de rand van het dorp.  

 

 

Zienswijze 17 (nummer 5429), ingekomen 11 september 2018 

De indiener weerspreekt de argumenten voor de gekozen locatie die in het ontwerpbestemmingsplan 

worden aangedragen.  

1. Over het argument dat het huidige bezoekerscentrum verouderd is stelt indiener dat dit geen 

argument is. Elders worden ook oude panden hergebruikt. Indiener is van mening dat de gemeente 

het onderhoud 14 jaar lang heeft verwaarloosd. Indiener geeft aan dat het uitgespaarde geld 

samen met de 5 ton die is toegezegd door de gemeenteraad eventueel aangevuld met een kleine 

subsidie voldoende moet zijn om het pand op te knappen. 

2. In de toelichting staat aangegeven dat de noodzaak van een bezoekerscentrum niet ter discussie 

staat. Indiener geeft aan dat zowel Natuurmonumenten als de VVV hebben aangegeven dat zij niet 
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naar de Torenstreek willen; zo stellig dat er dan helemaal geen bezoekerscentrum komt. Dit 

getuigt niet van een algemeen erkende noodzaak.  

3. Indiener zet vraagtekens bij het argument dat alle informatie aan een loket voordeel oplevert. Op 

welk onderzoek is dit gebaseerd? Tevens plaatst indiener vraagtekens bij de behoefte aan een VVV 

gezien het feit dat de VVV zelf heeft aangegeven dat het verwacht binnen drie jaar failliet te gaan 

als er niks verandert. 

4. Indiener merkt op dat in het stuk 11 van de raadsvergadering 13-12-2016 nog werd gesproken over 

de Torenstreek als mogelijke locatie, terwijl deze locatie in het bestemmingsplan en in de bijlage 

notitie toekomst bezoekerscentrum, raadsvergadering 22 maart 2016, niet wordt genoemd.  

5. Indiener geeft aan dat de voormalige eigenaar van Reeweg 9 verantwoordelijk is voor de slechte 

staat waarin Reeweg 9 verkeerde. Indiener meent dat het pand zonder sloopvergunning is gesloopt 

terwijl een sloopvergunning naar indieners mening nodig is als de sloop in strijd met het 

bestemmingsplan is. Tevens vraagt indiener zich af wie de sloop heeft betaald. 

6. Indiener merkt op dat in het ontwerp bestemmingsplan kleinschalige horeca en detailhandel 

uiterst kleinschalig en ondergeschikt aan de hoofdfunctie zijn toegestaan (alleen gedurende de 

openingstijden, er vinden geen bereidingen van maaltijden plaats). Indiener mist het begrip 

horeca in de begripsbepalingen van de regels. Indiener haalt eerdere discussies aan die ook in de 

bijlage 10, pagina 5 Notitie toekomst bezoekerscentrum worden gememoreerd. In dit stuk staat in 

de directe nabijheid van dit perceel zijn een aantal horecavoorzieningen gesitueerd. Dergelijke 

voorzieningen hoeven dus niet in het bezoekerscentrum opgenomen te worden. Indiener vindt de 

regeling in het bestemmingsplan strijdig hiermee.  

7. Indiener geeft aan dat deze het ontwerp van het bezoekerscentrum gesloten vindt. Indiener 

betreurt het dat het ontwerp van de Zwarte Hond niet publiekelijk is gedeeld. Indiener heeft 

twijfels over de indeling en bruikbaarheid van het gebouw op de begane grond en verwacht op 

basis van de plattegrond dat er 33 m2 t.b.v. verkoop versnaperingen en snuisterijen wordt 

ingericht. 

8. Indiener spreekt van schimmige praktijken en betreurt het dat gemeente en subsidieverleners geld 

steken in dit plan. 

9. Indiener geeft aan dat Reeweg 9 prima voor wonen gebruikt had kunnen worden; een functie waar 

veel behoefte aan is.  

10. Indiener haalt een stuk historie aan uit 2015, toen het opwaarderen van het huidige pand van het 

bezoekerscentrum nog werd overwogen. Op dat moment heeft de gemeente aangegeven geen geld 

te willen uittrekken voor deze opwaardering. Indiener ziet in deze geschiedenis een mogelijkheid 

tot heroverweging van de optie bezoekerscentrum op de huidige locatie behouden.  

 

Reactie zienswijze 17 

17.1 Verouderde panden kunnen prima worden opgeknapt, het plan is te duur 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1 en 1.5. 

 

17.2 Algemeen erkende noodzaak 

Het feit dat er voor de gebruikers van het pand voorwaarden zijn, betekent niet dat deze een 

bezoekerscentrum niet noodzakelijk zouden vinden. Alle inspanningen die zijn verricht ook door deze 

partijen om tot een plan te komen getuigen hiervan.  

 

17.3 Bestaansrecht en vermeend voordeel 

Het is een algemeen bekend feit dat het bundelen van activiteiten in een pand voordelen kan opleveren 

en voorzieningen kan redden die anders verloren zouden gaan. Hiervan bestaan veel voorbeelden. De 

bibliotheek die onderdeel wordt van een school, de VVV die onderdeel wordt van een gemeentehuis of 

bibliotheek etc. Veel kan geautomatiseerd worden maar bij een gastvrij eiland hoort ook dat je een 
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persoonlijke vraag kan stellen bijvoorbeeld in het geval je er digitaal niet uitkomt. Dit hoeft niet 

wetenschappelijk onderbouwd te worden maar is een kwestie van gezond verstand. Als twee partijen van 

elkaars capaciteit gebruik kunnen maken, samen de balie kunnen bedienen, de schoonmaak kunnen 

regelen en dergelijke dan is dat efficiënter dan allebei apart.   

 

17.4 Torenstreek als locatie is afgevallen 

De reden waarom de Torenstreek als locatie is afgevallen is in het ontwerpbestemmingsplan toegelicht 

en tevens verwoord in de reactie onder punt 3.1 van deze zienswijzennota. De voorliggende uitwerking 

van de locatie Reeweg 9 is met instemming van de gemeenteraad ontstaan. In het kader van het 

voorliggende bestemmingsplan zijn dit de relevante feiten. 

 

17.5 Ten onrechte geen sloopvergunning, wie heeft de sloop betaald? 

Ten aanzien van de sloopvergunning is het in de huidige wet- en regelgeving zo dat het slopen van een 

pand zoals Reeweg 9 via een melding wordt gedaan. De sloop heeft in opdracht van de eigenaar 

plaatsgevonden. Deze heeft hiervoor ook een sloopmelding gedaan. Wie de sloop betaald heeft is in het 

kader van het bestemmingsplan niet relevant net zo min als de vraag wie verantwoordelijk is voor de 

slechte staat waarin het voormalige woonpand verkeerde. In het bestemmingsplan wordt zoals 

gebruikelijk wel een paragraaf opgenomen over de economische uitvoerbaarheid (zie ook de 

beantwoording onder 1.5).  

 

17.6 Kleinschalige ondergeschikte horeca, begripsbepaling en relatie tot omgeving 

De horeca is in de regels zelf beperkt. Allereerst door te spreken over kleinschalige horeca en/of 

detailhandel die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en in tweede instantie door het fysiek beperken 

van het gebruik van het gebouw voor dit doel tot een maximum van 15 m2 per bestemmingsvlak. Ook is in 

de regels bepaald dat het gebruik als terras niet in de bestemming is begrepen en evenmin sprake mag 

zijn van een zelfstandige vorm van horeca of detailhandel. Hiermee zijn de betrokken ondergeschikte 

activiteiten naar de mening van de gemeente voldoende beperkt. De lijn dat in het bezoekerscentrum 

geen horecavoorziening hoeft te worden gerealiseerd (immers er komt geen zelfstandige horeca) wordt 

hiermee gecontinueerd.  

 

17.7 Architectuur, gebrek aan inspraak over de architectenkeuze 

De architectonische uitwerking van een gebouw wordt niet bepaald door het bestemmingsplan en is 

daarmee formeel buiten de orde van deze zienswijzennota. Het bestemmingsplan bepaalt de maximale 

bouwvorm en footprint. Er is zoals gebruikelijk voor gekozen om de architecten binnen het kader van de 

maximale bouwvorm en footprint een ontwerp te laten maken. De stedenbouwkundige randvoorwaarden 

waren voor de verschillende ontwerpen identiek.  

 

De keuze tussen de architecten is gedaan door de stuurgroep waarin de toekomstige gebruikers van het 

pand zijn betrokken en de betalende partijen. Over het architectonische ontwerp is met het oog op de 

borging van een goede inpassing in de omgeving tevens advies ingewonnen bij de welstandscommissie. De 

gemeente is van mening dat daarmee zorgvuldig is gehandeld.  

 

De indiener vindt dat het gebouw gesloten oogt. Ten opzichte van het eerste ontwerp is de voorgevel in 

aanpassingsrondes opener gemaakt. Belangrijk is daarbij dat het zuidelijk gedeelte van het gebouw juist 

heel open is gemaakt. In zijn totaliteit is het gebouw daarbij uitnodigend wat van een gebouw met deze 

functie mag worden verwacht.  
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Op basis van de plattegronden is niet op te maken welk gedeelte voor verkoop zal worden ingericht, dit 

vanwege het multifunctionele karakter van ruimtes. Voor de feitelijke inrichting zijn de bepalingen in het 

bestemmingsplan kaderstellend.  

 

17.8 Schimmige praktijken en onbegrip voor subsidieverleners 

De opmerkingen over schimmige praktijken worden door de gemeente niet herkend en zijn buiten de 

orde van het bestemmingsplan. De gemeente is blij met het toekennen van eventuele subsidie van de 

hogere overheden en vindt deze ondersteunend voor het belang dat een bezoekerscentrum heeft voor 

Schiermonnikoog en de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van het eiland.  

 

17.9 Verlies van de woonfunctie 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 15.1. 

 

 

Zienswijze 18 (nummer 4388), ingekomen 28 augustus 2018 

Indiener vindt dat het bezoekerscentrum niet verplaatst moet worden vanwege de locatie en de kosten. 

 

Reactie zienswijze 18 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 19 (nummer 4721), ingekomen 31 augustus 2018 

Indiener is van mening dat de huidige locaties van bezoekerscentrum (mooi landelijk gelegen) en VVV 

(gezellig en centraal) goed zijn. Renovatie is natuurlijk wel nodig.  

 

Reactie zienswijze 19 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 

 

 

Zienswijze 20 (nummer 4722), ingekomen 30 augustus 2018 

In een brief aan de gemeenteraad stelt de indiener de volgende punten aan de orde; 

1. Indiener vindt dat de maatvoering van het voorgestane gebouw niet aansluit bij de hoogdravende 

tekst; een bij het eiland passend toeristisch-recreatief klimaat.  

2. De indiener wijst op de locatiekeuze centraal in het dorp. Dit zou mede de reden zijn voor het feit 

dat de bestaande locatie van het bezoekerscentrum niet weer wordt gebruikt. Indiener wil graag 

weten wat de andere redenen zijn.  

3. De indiener is het niet eens met de locatiekeuze en wil de huidige locatie behouden. Zij betreurt 

het feit dat er een bestemmingsplan en een ingewikkelde A-B-C aankoop/verkoop constructie 

nodig waren die kosten met zich mee hebben gebracht. 

4. De indiener vindt de nieuwe locatie aan de krappe kant; 

a. De indiener vreest voor verkeersproblemen voor lokale horeca en andere bedrijven 

(vrachtverkeer), auto’s en taxi’s.; 

b. De indiener vindt dat fietsers en wandelaars ook tot de verkeersbewegingen gerekend moeten 

worden; 

c. Indiener vindt dat de aanname dat veel bezoekers te voet zullen komen nu het bezoekers-

centrum in het hart van het dorp ligt een slag in de lucht. Indiener wijst op het feit dat mensen 

vanaf het bezoekerscentrum naar de Knuppeldam moeten als ze mee willen doen met een 

excursie; 
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d. De indiener vraagt zich af hoe de stallingsmogelijkheid voor 80 fietsen moet worden gezien, de 

indiener wijst op de ervaring dat fietsers hun fiets parkeren waar het hun uitkomt ongeacht 

overlast; 

5. De indiener vindt het een groot verlies dat de expositieruimte van Natuurmonumenten in de 

nieuwe situatie een stuk beperkter zal zijn dan op de huidige locatie. 

6. De indiener stelt verder dat het perceel te weinig ruimte heeft voor de ambitie die er is, 

a. Dat er te weinig buitenruimte is. 

b. De locatie te druk is voor een nieuw bezoekerscentrum en dat dit kan leiden tot onveilige 

situaties. 

 

Reactie zienswijze 20 

20.1 Maatvoering gebouw past niet bij hoogdravende tekst 

De gemeente is van mening dat de uitstraling van het gebouw past bij een belangrijke voorziening voor 

het eiland Schiermonnikoog. Het gaat daarbij niet alleen om maatvoering maar ook om materiaalgebruik 

en verfijning in het architectonische ontwerp.  

 

20. 2 Welke argumenten voor deze locatie zijn er meer dan de centrale ligging 

De centrale ligging is het voornaamste argument. Eveneens is het van belang dat de locatie goed 

zichtbaar en vindbaar is voor het publiek en dat de bedrijfsvoering van het bezoekerscentrum zonder 

onderbreking doorgang kan vinden.  

 

20.3 De locatie is verkeerd en heeft een bestemmingsplan en ABC aankoop/verkoop constructie met 

de daarbij horende kosten met zich meegebracht 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1 en 1.5. Ten aanzien van de aankoop/ 

verkoopconstructie het volgende. De gemeente heeft met volledige steun van Natuurmonumenten een 

voorlopige koopovereenkomst afgesloten met de eigenaar van Reeweg 9. In deze voorlopige overeen-

komst zijn twee ontbindende voorwaarden opgenomen die gelden tot 1 januari 2019; het 

bestemmingsplan moet zijn vastgesteld en de financiering moet rond zijn. Als niet aan die voorwaarden 

is voldaan wordt afgezien van aankoop. Er moet in dat geval een beperkte vergoeding worden betaald die 

gelijkelijk door Natuurmonumenten en de gemeente wordt gedragen. Als de aankoop doorgaat wordt het 

perceel direct doorverkocht aan Natuurmonumenten. Deze constructies is op openbare bijeenkomsten 

met de gemeenteraad besproken. Daarmee is de gekozen constructie transparant tot stand gekomen, 

met instemming van de gemeenteraad. De gemeente is dan ook van mening dat zorgvuldig is gehandeld. 

 

20.4 De locatie is krap, problemen met bevoorrading/verkeer, wandelaars en fietsers en 

fietsparkeren worden verwacht 

Ten aanzien van de omvang van de locatie wordt verwezen naar de beantwoording onder 1.2 en 1.3. 

 

Tot het verkeer behoort alles waarvoor een vervoersmiddel nodig is. Indiener heeft gelijk dat deze het 

fietsverkeer ook tot het verkeer rekent. De tekst zal worden verscherpt in die zin dat we in de 

aangehaalde zin zullen spreken van het gemotoriseerde verkeer.  

 

Het aantal fietsbewegingen zal ten gevolge van het bezoekerscentrum toenemen. Nu is de openbare 

ruimte daar op zichzelf royaal genoeg voor. De problemen met bereikbaarheid en doorstroming zijn op 

dit moment in zijn algemeenheid aan de orde op de Reeweg met name vanwege de combinatie van 

gemotoriseerd en langzaam verkeer. Vandaar dat de gemeente ook in zijn algemeenheid aandacht aan 

dit probleem wil besteden (zie de reactie onder 1.2).  
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Er is in de toelichting aangegeven dat een groter deel van de bezoekers te voet zal komen. De indiener 

wijst op mensen die naar het bezoekerscentrum gaan en daarna vanaf de Knuppeldam willen participeren 

in een excursie. Echter lang niet alle bezoekers van het bezoekerscentrum participeren in een excursie. 

Bovendien worden excursies doorgaans op een (veel) eerder moment geboekt dan vlak voor aanvang van 

de excursie en zal een groot deel van de bezoekers al in het centrum aanwezig zijn. Denk hierbij aan alle 

gasten van hotels en pensions in het centrum, mensen die het bezoek combineren met een bezoek aan 

winkels, horeca of galerie. Ten overvloede wordt daarbij nog aangegeven dat de fietsparkeer-

mogelijkheden met een overmaat in het plan zijn opgenomen; zodanig dat de voorziening ook bij 

onverwachte ontwikkelingen robuust genoeg blijft. 

 

20.5 beperkte omvang expositieruimte 

Indiener heeft gelijk dat de expositieruimte kleiner is dan in het oude gebouw. Dat kan ook niet veel 

anders het is een bewuste keuze om compacter en betaalbaarder te kunnen opereren. Ook de andere 

onderdelen van het bezoekerscentrum en de VVV zullen in omvang beperkter zijn. De formule zoals het 

bezoekerscentrum had is in de huidige tijd niet meer up-to-date; een andere presentatie dan in het 

verleden is noodzakelijk om te maken dat bezoekers op een hedendaagse wijze worden bereikt en de 

voorziening tevens exploitabel blijft.  

 

20.6 het perceel is te klein, risico’s verkeersveiligheid en te klein voorgebied 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.2, 1.3 en 9. 

 

 

Zienswijze 21a (nummer 4724), ingekomen 3 september 2018 

1. De indiener vindt de plannen te duur en is het er niet mee eens. Indiener geeft aan dat het 

bezoekerscentrum een beperkte horecavergunning krijgt die via de kruimelregeling mag worden 

omgezet in een volledige horecavergunning. De VVV heeft een souvenirwinkeltje terwijl ze ook 

subsidie ontvangen; dat is oneerlijke concurrentie. 

 

Verder heeft de indiener de volgende vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan 

(hoofdstuk 1.1 Aanleiding, pagina 7): 

2. ‘Men’ is voornemens het Bezoekerscentrum in een nieuw pand onder te brengen. De indiener 

vraagt zich af wie wordt bedoeld met ‘men’. Is dit een rechtspersoon? 

3. ‘Een nieuw bezoekerscentrum is noodzakelijk’. De indiener vraagt zich af waarom dit noodzakelijk 

is en is van mening dat het oude goed functioneerde; 

4. ‘Het bezoekerscentrum en de VVV zijn in sterk verouderde panden ondergebracht’. De indiener 

vraagt zich af wat dat er toe doet en veronderstelt dat een historisch pand van binnen kan worden 

gemoderniseerd; 

5. ‘Het belangrijkste voordeel is dat gasten aan één loket informatie kunnen krijgen’. De indiener 

vindt dit een nadeel en denkt dat het informatiegehalte sterk achteruit zal gaan omdat een VVV-

beambte doorgaans weinig weet van de natuur; 

6. ‘Efficiency voordeel’, de indiener vreest voor het verlies van een arbeidsplaats; 

7. ‘Voorwaarde is een centrale ligging’. De indiener vindt dit een nadeel vanwege de drukte in het 

hoogseizoen; 

8. ‘Herbouw op de bestaande locatie’. De indiener vraagt zich af waarom er nieuwbouw komt, en 

vindt de huidige locatie prima als het achterstallig onderhoud wordt ingehaald; 

9. ‘Het VVV-kantoor is te klein’. De indiener vindt dit onzin en wijst erop dat al veel VVV’s zijn 

gesloten omdat ze niet meer bij deze tijd passen. 
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Indiener geeft aan dat Natuurmonumenten om duistere reden geen renovatie wil, maar dat hij een 

alternatief ziet in verplaatsing naar de Knuppeldam en het behoud van de huidige VVV.  

 

Tot slot geeft indiener aan dat deze vindt dat de samenleving niet goed bij de besluitvorming is 

betrokken.  

 

Reactie zienswijze 21a 

21a.1 Te duur, kan uitbreiden tot volledige horeca, is oneerlijke concurrentie 

Voor de beantwoording ten aanzien van de prijs wordt verwezen naar de reactie onder 1.5. De indiener 

gaat in op ongewenste effecten van de kruimelregeling die gebruikt kan worden voor functieverandering 

van bestaande gebouwen. Deze kruimelregeling geldt voor alle gebouwen in de bebouwde kom en is 

bestaande regelgeving op rijksniveau die zich afspeelt buiten het bestemmingsplan om. In deze 

zienswijzennota is deze regeling dan ook niet aan de orde. De in het bestemmingsplan toegestane 

detailhandel is van zeer ondergeschikte vorm (zie ook de reactie op 17.6) en deze bestaat op dit moment 

ook al bij enerzijds het bezoekerscentrum en anderzijds de VVV. Van een toename van de concurrentie is 

dan ook geen sprake. VVV/Natuurmonumenten ontvangen subsidie ten behoeve van de maatschappelijk 

belangrijke balie-, informatie en educatiefunctie die het bezoekerscentrum heeft.  

 

21a.2 Wie is initiatiefnemer 

Natuurmonumenten heeft zich al in 2017 bereid verklaard om de aansturing en exploitatie van het 

nieuwe bezoekerscentrum op zich te nemen en de planvoorbereiding te trekken. Het planvoornemen is 

echter voorbereid in een bredere groep van betrokkenen waarin de VVV, het Nationaal Park, het 

bezoekerscentrum en de gemeente zitting hebben. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende 

rol en is tevens betrokken als subsidieverlener. 

 

21a.3 Noodzaak nieuw centrum 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 

 

21a.4  Veroudering panden 

Het is inderdaad zo dat een verouderd pand kan worden opgeknapt; in dit geval zal dat een zeer 

ingrijpende opknapbeurt moeten zijn. De situatie van de huidige huisvesting is aanleiding te kijken wat 

de beste keuzes zijn voor de toekomst, nu de handhaving van de bestaande situatie onmogelijk is. Om 

die reden wordt de verouderde huisvesting genoemd.  

 

21a.5  Gezamenlijke balie maar verschillende expertises 

Het is waar dat voor het geven van informatie over de natuur of over recreatiegerichte zaken 

verschillende kennis nodig is hoewel er ook overlap is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als mensen om 

wandel- of fietsroutes of kaartmateriaal vragen. VVV en Natuurmonumenten zijn het er over eens dat ze 

medewerkers zodanig kunnen scholen dat het baliewerk door medewerkers van verschillende oorsprong 

kan plaatsvinden. 

 

21a.6  Verlies van een arbeidsplaats 

Het bestemmingsplan gaat niet over arbeidsplaatsen. Gezien het feit dat de VVV heeft aangegeven dat 

zij als ze niet samengaan helemaal geen bestaansrecht verwachten te hebben is het de vraag of per saldo 

van verlies van arbeidsplaatsen ten gevolge van het nieuwe bezoekerscentrum kan worden gesproken. 

Voor zover dit aan de orde is, is dit het gevolg van een veranderde vraag van het publiek.  
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21a.7 De centrale ligging is een nadeel vanwege de drukte 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.2 waarin wordt ingegaan op de drukte in 

het algemeen en in het bijzonder in relatie tot het bezoekerscentrum. De beide gebruikers van het 

bezoekerscentrum verwachten dat zij met de nieuwe centraal gelegen locatie aan een breder publiek  

informatievoorziening kunnen leveren.  

 

21a. 8 Opknappen van de huidige locatie is beter 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 3.1. 

 

21a. 9 Twijfels over te klein VVV-kantoor 

De opmerking dat het VVV-kantoor te klein is betreft de zoektocht naar een locatie waar 

bezoekerscentrum, de VVV en vergaderlocatie onder een dak kunnen worden gebracht. In dat licht is het 

bestaande pand van de VVV inderdaad te klein.  

 

 

Zienswijze 21b (aangehecht aan nummer 4724), ingekomen 3 september 2018 

De indiener vindt dat het bezoekerscentrum niet verplaatst moet worden vanwege de kosten en omdat 

deze de bestaande locatie beter vindt. 

 

Reactie zienswijze 21b 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder 1.5 en 3.1. 

 

 

Zienswijze 22 (nummer 4867), ingekomen 4 september 2018 

1. Indiener geeft een overzicht van de gepasseerde gebeurtenissen. Indiener markeert dat in het 

voorjaar 2016 door de stuurgroep aangegeven is dat de bestaande locatie van het 

bezoekerscentrum gedateerd en achterhaald is en dat ook het VVV-gebouw er slecht aan toe is. De 

stelling is dat als een andere locatie voor het bezoekerscentrum de voorkeur verdient en haalbaar 

is dat dit ook moet kunnen. De gemeenteraad gaat daarmee akkoord. Indiener betreurt het dat 

daarna de huidige locatie van het bezoekerscentrum zonder argumenten terzijde wordt gelegd. Op 

de overgang van 2016-2017 gaat de gemeenteraad akkoord met de locatie Reeweg 9. Volgens 

indiener in belangrijke mate omdat de VVV en Natuurmonumenten aangeven dat er geen 

alternatieven zijn waar ze gezamenlijk in kunnen stappen.  

2. Indiener betreurt het dat de bevolking niet mee heeft mogen kiezen in de architectonische 

ontwerpen.  

3. Indiener concludeert in het algemeen dat de afstand tussen de publieke en private partijen 

enerzijds en de bevolking anderzijds door de gang van zaken is bevestigd. Volgens indiener heeft 

het de schijn dat publiek-private samenwerking beter had gekund. Het kader waarbinnen deze 

samenwerking zich afspeelt moet vooraf scherp worden bepaald.  

4. Indiener waarschuwt voor de effecten van het vertrek van het bezoekerscentrum uit de Sintrale en 

het eventuele privatiseren van verschillende gebouwen in de omgeving van de Sintrale 

(brandweerkazerne, dorpshuis/bibliotheek). Het desolate karakter van de omgeving zal door 

vertrek van het bezoekerscentrum vergroten. Indiener pleit voor behoud van de publieke functies 

alhier. Het bezoekerscentrum zou in dit geheel op een meer kleinschalige manier terug moeten 

komen.  

5. De woonfunctie van Reeweg 9 zou behouden moeten blijven.  
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Reactie zienswijze 22 

22.1 Bestaande locatie is zonder argumenten afgevallen, wordt alleen verworpen vanwege opstelling 

Natuurmonumenten en VVV 

De bestaande locatie van het bezoekerscentrum is wel op basis van argumenten afgevallen. Deze 

argumenten liggen in het feit dat de beoogde gebruikers en degene die de exploitatie gaat trekken hier 

niet willen zitten. Dit is een essentiële factor bij een planinitiatief.  

 

22.2 Geen invloed op architectenkeuze 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder punt 17.7. 

 

22.3 Kader publiek private samenwerking moet scherper worden afgesteld 

 Publiek private samenwerking komt in allerlei vormen voor. Uitgangspunt hierbij is dat partijen zich 

bewust zijn van hun eigen rol. Afhankelijk van de inhoud van een project kan de aard van de 

samenwerking worden bepaald.  

 

De rol van de gemeente in het proces rond de realisatie van het bezoekerscentrum is op zichzelf 

duidelijk:  

1. intermediair en facilitair tussen en richting de verschillende partijen om een bezoekerscentrum en 

de VVV-functie te behouden voor het eiland en  

2. het zorgen voor een goede ruimtelijke ordening.  

 

Deze rollen zijn vanaf het begin steeds helder met de gemeenteraad gecommuniceerd. 

 

22.4 Pleidooi voor behoud publieke functie omgeving De Sintrale 

De gemeente deelt de angst voor verpaupering van de omgeving van De Sintrale niet. Als hier een goede 

functie komt, dan kan deze omgeving prima worden opgeknapt. De gemeente zal hier ook sturend in 

optreden door vooraf randvoorwaarden te formuleren waaraan een eventuele invulling zal moeten 

voldoen.  

 

22.5 Pleidooi voor behoud van de woonfunctie Reeweg 9 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie onder punt 15.1. 

 

 

3 .  Co n c lu s i e  

 

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Dit 

met uitzondering van zienswijze 20.  

 

Tot het verkeer behoort alles waarvoor een vervoersmiddel nodig is. Indiener van zienswijze 20 heeft 

gelijk dat deze het fietsverkeer ook tot het verkeer rekent. De tekst in de toelichting van het 

bestemmingsplan (paragraaf 4.7) zal worden verscherpt in die zin dat we in de aangehaalde zin zullen 

spreken van het gemotoriseerde verkeer.  
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B i j l a g e :  I n g ed i en d e  z i e n s w i j z en  

 



Schiermonnikoog, 27 juli 2018

Aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog

(met afschrift aan de provincie)

Betreft: zienswijze Reeweg 9 te Schiermonnikoog

Geachte raadsleden,

GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG

Registratie nr.

ingekornen 3 0 JULI 2018

B W vv s 1
v.k.a. 1
afdoen cf. beleid i
advies J .. J

Hoewel het nog geen 1 augustus 2018 is wil ik nu reeds bezwaar aantekenen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan "Reeweg 9 te Schiermonnikoog".

Ik vind het trouwens wel cynisch dat juist midden in het hoogseizoen dit ter kennisgeving wordt 
aangeboden. Bovendien vind ik het ook opmerkelijk dat dit gebeurt direct na mijn brief van 20 juli 
2018 aan de gemeenteraad waarin ik vraag om een volksraadpleging. Beide punten geven niet de 
indruk dat men ernst wil maken met echte openheid.

Maar verder ter zake. De geplande nieuwbouw ter plaatse heeft naar mijn mening een groot aantal 
nadelen. Allereerst de ruimte er om heen. Ik zie niet goed in hoe vanaf hier in het drukke centrum de 
balgexpres en de huifkar kunnen vertrekken. Ook het stallen van grote aantallen fietsen lijkt mij hier 
verkeerstechnisch zeer problematisch en vooral gevaarlijk. Bovendien dwingt het de mensen tegen 
het verkeer in terug te lopen vanaf de bushalte omdat men immers ook het WV kantoor hier wil 
onderbrengen.

Verder: het gebouw komt ingeklemd tussen recreatiegelegenheden: de Toxbar en de nieuwbouw van 
graaf Bernstorff (tussen haakjes: dit laatste gebouw is ook al wel een erg ruime interpretatie van
woonhuis plus pension... ). Het wordt hoe dan ook veel en veel krapper dan het huidige
bezoekerscentrum met geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding, bijvoorbeeld voor 't Heer en Feer. 
De plek mist bovendien allure zoals die wel aanwezig is op de huidige plek midden in de natuur zoals 
destijds ook furieus verdedigd is door voorstanders van de promenade. Van waar dus nu ineens de 
voorkeur voor deze locatie in het drukke dorp?

Dit brengt mij op misschien wel het belangrijkste punt. De geplande nieuwbouw is naar mijn mening 
een aanzienlijke verkwisting van gemeenschapsgeld. Ik was destijds tegen de promenade gezien de 
megalomane opzet. Maar nooit tegen het opknappen van het huidige gebouw wat zou kunnen 
geschieden tegen aanzienlijk minder kosten dan nieuwbouw. En wat kost het ook niet als straks het 
oude bezoekerscentrum een nieuwe bestemming zou moeten krijgen I

Kortom, nieuwbouw aan de Reeweg lijkt mij verkwisting van gemeenschapsgeld, opleveren van 
gevaarlijke situaties en een aanzienlijk gemiste kans om tot een prachtig bezoekerscentrum te komen 
op een magnifieke plek aan de voet van de witte toren, midden in de natuur, te weten waar het nu 
staat I

NB

Deze zienswijze moet gezien worden ais één geheei met mijn brief aan de gemeenteraad van 20 
juii 2018.

Met vriendelijke groet,







Schiermonnikoog 21 augustus 2018

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden

Hierbij wil ik even mijn zienswijze geven over het bezoekerscentrum.

Volgens mij zou het alsnog financieel beter zijn als het bestaande bezoekerscentrum en de nu 
bestaande VW opgeknapt worden.

Ook de nieuwe locatie vind ik nog steeds slecht gekozen veel te druk zo midden in het dorp.

Mocht de verbouwing daarvan toch doorgaan. Pleit ik voor het behoud van het nu bestaande 
bezoekerscentrum. Die als prima expositieruimte kan dienen en waar de schilderclub haar 
lokaaltje om te schilderen heeft.

Deze brief schrijf ik namens de hele schilderclub "de Kwast"

Hoogachtend, 

GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG 

Registratie nr.

iogekomen 2 1 AUS. 2013

B W W sv.k.a.
aldoen cf. beteid
advies
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Schiermonnikoog 
31 augustus 2018
Zienswijze Bezoekerscentrum & VW

Geachte Burgemeester en Wethouders,

onmufe scHëmMNmöÖB
Repistratie nr.

05 5fp 20,8
k.a.

d. beteid~T
örivi’ot?[advies

Waarom moet de VW van die mooie plaats weg? 
Het is een prima plek op die hoek.

-J.. •J___

Het bezoekers centrum is erg verwaarloost na jarenlang geen onderhoud 
plegen.
Knap samen het bezoekerscentrum op en kijk dan eens door de ramen naar 
de mooi opgeknapte watertoren en de tuin eronder. Het opknappen van het 
gebouw is meer dan 2 miljoen goedkoper dan nieuwbouw.

De plaats waar nu deze gebouwen misschien gaan komen, is tussen de 
Toxbar en het gebouw van Bernsdorf, beiden hoge gebouwen.
Dat wordt een donkere bedoening!

Wist u dat het bezoekers centrum in Drenthe midden op de hei staat?
Geen kerktoren of dorp te zien. Nergens zie je bezoekers centrums in het 

centrum.

Gaat de OZB nog omhoog om dit te financieren?

Zint eer gij begint, veel wijsheid van 
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Alhier

GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG

Registratie nr.

ingekomen 1 1 SEP. 2018

B W W S
v.k.a.
rf,loen cf. bele'cl
advies

Betreft: Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Reeweg 9

Schiermonnikoog, 11 september 2018,

Geachte Raad,

Met dit schrijven wil ik een zienswijze indienen op het ontwerp 

bestemmingsplan Reeweg 9.
Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage vanaf 1 augustus 2018. In de 

navolgende periode van 6 weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen.
Mijn zienswijze is gedateerd 11 september 2018, en valt dus binnen die 

gestelde periode en is derhalve ontvankelijk.

In mijn zienswijze wil Ik enkele opmerkingen plaatsen over een aantal aspecten 

die in het ontwerp bestemmingsplan worden genoemd.

- In de bestaande situatie was het perceel bestemd voor 'Wonen'. De 

gemeente Schiermonnikoog kent een woonproblematiek, die zij graag 

wil oplossen. De mogelijkheden hiervoor zijn ruimtelijk beperkt. Waarbij 
allereerst gekeken moet worden naar inbreiding (ladder duurzame 

verstedelijking). Deze locatie zal zijn functie kwijtraken en dus ook de 

mogelijkheid om daar woonruimte te scheppen verdwijnt. Ook wordt er 

niet gesproken over eventuele compensatie: waar in de toekomst kan 

deze verloren woonruimte worden ingevuld?

- Als argument om een nieuw Informatiecentrum te bouwen op een 
nieuwe locatie wordt ondermeer de verouderde staat van de panden 

waarin de organisaties op dit moment werken aangedragen. Dit 
argument is m.i. niet erg sterk. Met veel minder financiële middelen dan 

de gezamenlijke bijdrages (subsidies) die men voor dit project verwacht 
te ontvangen, hadden bestaande panden duurzaam opgeknapt kunnen



worden. De enige reden voor de keuze voor de nieuwe locatie is het 
onverbiddelijke standpunt van Natuurmonumenten die weigerde om 

met de gemeenteraad nieuwe plannen voor een bezoekerscentrum op 
de huidige locatie te bespreken. Het standpunt van het VW is altijd 

duidelijk geweest; zij hebben een mooie centrale locatie die ze niet 
willen opgeven.

Er wordt telkens gesproken over een bezoekerscentrum. In mijn optiek is 

het vooral een informatiecentrum met daarnaast veel kantoorruimte 

voor de dienstverlenende functies van de verschillende organisaties. 
Waarbij moet worden opgemerkt dat minder dan de helft van het 
gebouw een publieke functie krijgt. Weinig vernieuwend dus. De 

dienstverlenende functies hadden ook op andere locaties kunnen 

worden ondergebracht. In deze digitale tijd is dit goed mogelijk. Dit had 

ook gevolgen kunnen hebben voor het volume van het gebouw. Het had 

kleiner gekund en dus was er meer buitenruimte overgebleven.
Ik wil hierbij opmerken dat destijds ook In de gemeenteraad hierover 

opmerkingen zijn geplaatst: de beperkte ruimte van de locatie zal een 

bescheiden opstelling vereisen van de deelnemende organisaties qua 

volume van het toekomstige gebouw.

Er wordt gesteld dat de vrijkomende locaties van de huidige 

voorzieningen benut zullen worden voor andere functies. Daar moet bij 
de eventuele vaststelling van dit bestemmingsplan nu reeds duidelijkheid 

over zijn. Wat gaat er met het huidige VW kantoor en met het huidige 

bezoekerscentrum gebeuren?

Er wordt verwezen naar het structuurplan Schiermonnikoog 2005, 
waarin de ontwikkelingenmogelijkheden voor de komende 10-20 jaren 

worden geschetst. In dit plan wordt de locatie en de omgeving van het 
huidige bezoekerscentrum aangewezen voor toekomstige 
ontwikkelingen, (zie structuurkaart II)

Gezien de beperkte ruimte van het perceel is de verhouding tussen de 

omvang en volume van het gebouw en de vrije buitenruimte niet goed. 
Verwacht kan worden dat met name het parkeren van de fietsen een 

probleem zal opleveren. Fietsen zullen op de openbare weg terecht 
komen en dit zal de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en 

verkeershinder negatief beïnvloeden. De onderbouwing van het 
probleem van het stallen van de fiets Is summier, niet onderbouwd met



de werkelijke cijfers. Dit omdat daar in het verleden geen serieus 

onderzoek naar is gedaan. De positieve conclusie is dus louter gebaseerd 

op aannames. En mochten er in de toekomst al problemen ontstaan dan 

verwijst het plan naar de parkeermogelijkheden ten noorden van de 

Reeweg 5 (VW kantoor). De praktijk leert echter dat deze plek al vaak in 
gebruik is bij andere bezoekers (De Halte, VW). Als burger van 

Schiermonnikoog voorzie ik dat er meer ingrijpender oplossingen nodig 

zullen zijn. Oplossingen die duur zijn, invloed zullen hebben op de 

structuur van het dorp en zijn omgeving. En die door de belastingbetaler 

zullen moeten worden opgebracht.

Onder de noemer Economische uitvoerbaarheid is er alleen aandacht 
voor de grondexploitatie, de onderzoeks- en plankosten en de 

planschade. Er wordt niet gesproken over de toekomstige exploitatie.
Het lijkt mij onontbeerlijk dat er een reële becijfering komt welke de 

toekomstige exploitatiekosten zijn van het gebouw en hoe die 

gefinancierd worden?
Als gemeente betalen we mee aan de exploitatie van het huidige 

bezoekerscentrum (stichting bezoekerscentrum en bijdrage Nationaal 
Park), maar ook aan de werkzaamheden van het VW. Het Is daarom 

noodzakelijk om inzicht te krijgen wat de eventuele financiële gevolgen 

zijn voor de toekomst.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ondanks de grote impact die de 

bouw van een informatiecentrum heeft op deze locatie en zijn omgeving, 
en wellicht dus op het dorp in zijn geheel, is er van maatschappelijke 

discussie geen sprake. Slechts 2 keer waren de burgers in de gelegenheid 

om kennis te nemen van het plan dat al in een vergevorderd stadium 

verkeerde (11 april en 5 juli 2018). Het was voorlichting en geen 

meedenken. Over de locatiekeuze, de vormgeving, de keuze van het 
definitieve ontwerp heeft de burger van Schiermonnikoog niets mogen 
vinden. Het lijkt mij dan ook dat een raad, die beloofde om het in deze 

periode SAMEN te doen met zijn burgers, dit toch niet kan accepteren.

Tot zover mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Reeweg 9.

Met vriendelljk^roet. 
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Schiermonnikoog, 11 sept2018

Op Schiermonnikoog biijkt behoefte aan een nieuw Bezoekerscentrurn. Waardezg 
vandaan komt en wat er aan het oude bezoekerscentrum mankeert is Uj^rg^ëeT t 
ontwerp-bestemmingspian doet buro ‘BügeiHajema, adviseurs voor i€ 
tevens iid van BNSP, een poging het uit te ieggen.

GEMEENTE SCHIERMONNiKOOG 
00.00

Registratie nr.

ingekomen 1 1 SEP. 20;3

dezBpe|oefte ^n/ 
iëëT ^Taëïi]knh~hëi|'

^nj'blepw

etomoeisOTHa en omgévir
advies : i

Uit het Ontwerp-bestemmingspian Reeweg 9, pagina 7 en 8, hoofdstuk 1.

1- ‘Het nieuwe bezoekerscentrum is noodzakeiijk omdat het huidige centrum en de VVV beide in sterk 
verouderde panden zijn ondergebracht’.
2- 'De noodzaak van het bezoekerscentrum staat niet ter discussie’.
3- ‘ln de discussie over de noodzaak tot vernieuwing van het bezoekerscentrum wordt dan ook het grote 
voordeel gezien van een combinatie van deze twee voorzieningen. Het belangrijkste voordeel is dat 
eilandgasten bij één loket alle relevante informatie kunnen krijgen’.
4- ’Er zijn vier locaties ovenwogen:
Nieuwbouw op het perceel Reeweg 9;
Nieuwbouw op en rond de plek van het huidige VVV kantoor;
Nieuwbouw aan de Langestreek op het terrein tussen "de Ambrosijn" en het "Wantij";
Nieuwbouw op en rond de P plaats aan de Van de Wormstraat. ’

1- Een verouderd pand. Voigens deze manier van redeneren kan de geheie beschermde dorpskern van 
Schiermonnikoog afgeschreven worden. Regeimatig onderhoud draagt er zorg voor dat panden veie 
honderden jaren meegaan. Te denken vait bijvoorbeeid aan het Rijksmuseum te Amsterdam.
in het gevai van het bezoekerscentrum heeft de gemeente haar piicht 14 jaar iang verzaakt. Het 
opgespaarde onderhoudpotje over die achterstaiiige jaren samen met de 500.000 toegezegde euro’s 
door de gemeenteraad, eventueei aangevuid met een kieine subsidie, voidoen om het bezoekerscentrum 
weer heiemaai up to date te brengen. Toch wordt deze mogeiijkheid niet genoemd.

2- De noodzaak staat niet ter discussie, wordt beweerd. Het omgekeerde is het gevai. 
Natuurmonumenten stapt op ais het bezoekerscentrum op de Torenstreek gesitueerd biijft. Ais je bereidt 
bent om het bezoekerscentrum te iaten vaiien ais een baksteen, of zeifs maar dreigt dit te doen, ioopt het 
met die voornoemde “noodzaak" wei ios. Omgekeerd heeft de VVV zich uitgesproken tegen een 
verhuizing naar de Torenstreek. Dus ook voor haar is de noodzaak maar zeer beperkt.

3- Reievante informatie aan één ioket. Waar deze wijsheid van één ioket vandaan komt, op weik 
onderzoek de bewering is gestoeid, wordt niet gedeeid. Wat ook niet gedeeid wordt is dat de VVV 
verwacht binnen 3 jaar faiiiiet te zijn ais er niet iets aan haar situatie verandert. Kenneiijk heeft het VVV 
meer behoefte aan de eiiandergast dan dat de eiiandergast behoefte heeft aan het VVV.
Met de beoogde effieciency van één ioket -iees afstoten van arbeidspiaatsen- en subsidie van de 
gemeente, toegezegd in de raadsvergadering van 13 december 2016, hoopt de VVV op uitstei van 
executie.

4- in het stuk ‘11 Voorstei inzake toekomst Bezoekerscentrum’ aan de raadsvergadering van 13 
december 2016 Agendapunt 11, Onderzoek naar mogeiijke iocaties staat een andere samensteiiing van 
het iijstje...
‘Mogeiijke iocaties zijn: Reeweg 9, Van der Wormstraat (achter het gemeentehuis), de huidige iocatie van 
de VVV en de huidige iocatie aan de Torenstreek.’
Op een of andere manier is de Torenstreek in het ontwerpbestemmingspian van het iijstje gevaiien en 
vervangen door het terrein tussen "de Ambrosijn" en het "Wantij". Opvaiiend is dat in de “10 Bijiage notitie 
Toekomst_Bezoekerscentrum.pdf” van de raadsvergadering van 22 maart 2016 de ‘Torenstreek’ ook
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reeds vervangen was door "de Ambrosijn" en het "Wantij". Gesjoemel met plekken. Hoe het ook zij, 
Reeweg 9 komt In alle stukken aan de raad als meest gewenst uit de bus. Een stuk grond waar geen 
zeggenschap over is door de leden van de begeleidingscommissie.
In ‘11 Voorstel inzake toekomst Bezoekerscentrum’ dat die avond aan de raad wordt gepresenteerd staat 
dan ook ‘Natuurlijk moet een aantal belangrijke obstakels nog worden overwonnen. Zo zijn de 
gesprekken met de grondeigenaar van de voorkeurslocatie nog niet afgerond en zullen we 
daadwerkelijke investeringstoezeggingen zwart op wit moeten krijgen om tot verdere voortgang te kunnen 
komen. ’
Om de kritische opmerkingen van onze huidige wethouder de heer van Hagen -die de gang van zaken 
vergelijkt met het aanvragen van een vergunning om een schuurtje te gaan bouwen op de grond van zijn 
buurman waarvan hij nog niet weet of die bereid is tot verkoop van de grond- te pareren weet Wethouder 

diezelfde avond nog te melden: 'We hebben inmiddels hebben we twee onderhandelingsrondes 
gehad. ..om te kijken of er inderdaad het pand Reeweg 9 verwerf baar is... en ik kan vaststellen dat het 
laatste, de laatste onderhandelingen die vandaag nog hebben plaats gehad dat die het zicht bieden op 
een snelle overeenkomst en mogelijk al een overeenkomst die we ook nog in de raad van januari 
zouden kunnen aanbieden dat is gewoon... dat betekent gewoon dat we... eigenlijk op een aantal 
belangrijke elementen in feite het eens zijn”.
Eerder die middag is er een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente voor Reeweg 11 
eveneens eigenaar van de het perceel Reeweg 9. “... dat betekent gewoon dat we... eigenlijk op een 
aantal belangrijke elementen in feite het eens zijn”.

Uit het Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9, pagina 9, hoofdstuk 2.2
In de huidige situatie stond tot voorkort in het plangebied nog een woning. Deze woning verkeerde in een 
bouwvallige staat. Recentelijk is deze woning gesloopt om op deze locatie de nieuwbouw van het 
bezoekerscentrum mogelijk te maken.

De goede verstaander weet dat hier bedoeld wordt dat de vorige eigenaar beide locaties aan de Reeweg 
9 en 11 heeft laten verkrotten met de bedoeling om op het oppervlak van beide gronden een groot hotel 
complex te plaatsen. Die plannen gingen zelfs de gemeente te ver.
Verkrotting heeft geleid tot de sloop, of daar een bezoekerscentrum komt valt nog te bezien. Wel werpt 
het de vraag op wie heeft er eigelijk voor deze sloop betaald? De gemeente, zij wil hier immers een 
bezoekerscentrum? Nergens terug te lezen.

Interessant is de regelgeving omtrent sioop.
Sloopmelding én omgevingsvergunning
In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

• sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
• sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
• slopen in strijd met het bestemmingsplan

Toch is Reeweg 9 is zonder omgevingsvergunning gesloopt.

Uit het Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9, pagina 10, hoofdstuk 2.3
‘Horeca en detailhandel zijn uiterst kleinschalig en ondergeschikt aan de hoofdfunctie inbegrepen. De 
horeca is alleen gedurende de openingstijden van het bezoekerscentrum open. Daarnaast vindt er geen 
bereiding of het klaarmaken van maaltijden plaats. ’

Uit het Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9, pagina 31, hoofdstuk 5.2
‘Binnen de bestemming is een bezoekerscentrum toegestaan. Tevens wordt ruimte geboden voor 
dienstverlening (hieronder vallen de kantoorfuncties van Natuurmonumenten, bezoekerscentrum en 
VVV). Daarnaast is ook kleinschalige horeca en detailhandel in een ondergeschikte vorm toegestaan. ’

Uit het Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9,
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Hoofdstuk 1 inleidende regels 
ArtikeU Begrippen, pagina 9
1.24 gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
1.25 kampeermiddel:
Het begrip ‘horeca’ komt er niet in voor.

Uit het Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9,
Hoodfstuk 2, Bestemmingsregels,
Artikel 3 Maatschappelijk-bezoekerscentrum, pagina 15 
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk- bezoekerscentrum’aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een bezoekerscentrum, met daaraan onderschikt;

1. kleinschalige horeca activiteiten;
2. kleinschalige detailhandel;

Hoodfstuk 2, Bestemmingsregels,
Artikel 3 Maatschappelijk-bezoekerscentrum, pagina 16 
3.4 Specifieke gebruiksregeis
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken als kleinschalige horeca activiteiten en/of
kleinschaiige detaiihandel als het oppervlakte meer danlSm^ per bestemmingsvlak bedraagt;

Kleinschalige horeca. Het is ooit bedacht om plekken in buitengebieden die mensen ontvangen een 
mogelijkheid te geven hun gasten een versnappering voor te zetten. Dus de cursus schaapscheren en 
niet het aangeboden kopje koffie is de reden van de komst naar de schapenboerderij.

Uit ‘10 Bijlage notitie toekomst bezoekerscentrum’ pagina 5 zoals aan de raad gepresenteerd.

Ad. 1. Een BCA/VV-kantoor op Reeweg 9 Is gunstig gelegen binnen hart van het dorp. In de directe 
nabijheid van dit perceei zijn een aantal horecavoorzieningen aanwezig. Dergelijke faciliteiten behoeven 
dus niet in het BC zeif te worden gereaiiseerd.

Er moet iemand even een moment afgeleid zijn geweest ten tijden van het opstellen van het 
ontwerpbestemmingsplan.

Maar ook tijdens het ontwerp van de bouwtekeningen. Het is een op zich een prachtig gebouw maar 
voldoet het als bezoekerscentrum?
Allereerst de ligging van het gebouw en opgang van het terrein, ten opzichte van het dorp. Beide zijn van 
het dorp afgekeerd en komen daarmee gesloten over. Niet iets dat je wilt uitstralen naar je bezoekers.
Het ontwerp van architectenbureau de ZwarteHond had hier wel rekening mee gehouden, hun voorstel 
leek in dat opzicht op een gespiegelde versie van NRJ architecten en kwam daarmee een stuk ‘opener’ 
over. Dit voorstei is nooit publiekelijk gedeeld met de eilanders.
‘De gewenste functionaliteit van het gebouw’ is een term uit het Ontwerpbestemmingsplan dat volgens de 
schrijvers daarvan dienst deed ais filter om een keuze te maken uit de plannen van de diverse 
architecten. Zoals gezegd is alleen het plan van NRJ architectuur openbaar gemaakt en daarmee tevens 
de keuze van de stuurgroep voor het nieuw te realiseren bezoekerscentrum.
- Er is geen gesloten expositieruimte. Exposities zoals nu gehouden zullen dan ook niet mogelijk zijn. De 

schilderijen van Klaas Onnes dient men in rust en stilte tot zich te nemen en dat is in het nieuw te 
realiseren bezoekerscentrum niet mogelijk.

- Digitaie scherm expositie/informatie. Er is zoveel toetreding van daglicht dat elke vorm van digitale 
overdracht vruchteloos zal blijken.

‘Het bezoekerscentrum is een goed startpunt om meer te weten te komen over het Nationaal Park en het 
eiland Schiermonnikoog. Dat kan door onze exposities over de natuur en cultuur op Schiermonnikoog te 
bezoeken, maar ook door mee te gaan met één van de vele scannende excursies die wij organiseren.' 
Nu de functie ‘exposities’ wegvait lijkt de begane grond van het bezoekerscentrum te vervallen tot een 
verkooppunt van excursies aangeboden door Natuurmonumenten en het Nationaalpark
Schiermonnikoog, aangevuld met 33m^ verkoop van snuisterijen en diverse versnaperingen. De eerste 
verdieping lijkt minder last te hebben van functionaliteits verlies. Kantoorruimte blijft kantoorruimte.
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De vraag dringt zich op is de kool het sop waard? Waarom verlaagt de gemeente zich tot schimmige 
praktijken en schenkt het ook nog eens van vijf ton voor kantoorruimte en personeelsverblijfplaatsen voor 
Natuurmonumenten? En waarom zouden Provincie en Waddenfonds er samen ook nog eens twee-en- 
een-half miljoen euro insteken?

Hoe schimmig de praktijk ook in elkaar steekt, duidelijk is dat de eigenaar van grond de lachende derde 
is. Het illegale hotel is al in de knip en naar alle waarschijnlijkheid ook de boete clausule als de grond niet 
wordt afgenomen.
Het lijkt nog het verstandigst dat de gemeente de grond opkoopt ook als. zoals het er nu naar uitziet, het 
bezoekerscentrum aan de Reeweg er niet komt. Kan het voor de broodnodige woningbouw aangewend 
worden en is er geen verandering van bestemmingsplan noodzakelijk.

Natuurmonumenten heeft in de dorpsbode van 1 februari 2015 nog uitgebreid uitgelegd hoe ze aan de 
Torenstreek verder wilden na het fiasco van de Promenade. Dat plan kan onveranderd ih werking gezet.
‘Naar een nieuw voorstel
In september vroeg de portefeuillehouder aan Natuurmonumenten om aan te geven hoe het gebouw er 
uit zou moeten gaan zien om de taken als Bezoekerscentrum goed uit te kunnen voeren. Onze 
bouwkundige heeft hier samen met een architect naar gekeken en hierbij intensief overlegd met de 
bouwkundig adviseur van de gemeente. Daarnaast vond overleg plaats met het personeel van het 
bezoekerscentrum, zodat hun wensen zo goed mogelijk in het ont- werp konden worden meegenomen. 
Bovendien zijn zij als gebruikers het best op de hoogte van de huidige mankementen van het pand.
Dit resulteerde in een ontwerp voor een toekomstbestendig bezoekerscentrum. Niemand zit er immers op 
te wachten dat we binnen een paar jaar weer met nieu- we kosten zitten. Onderdelen van het ontwerp 
zijn het uitvoeren van achterstallig onderhoud, vervangen van de verouderde installaties, verbeterde 
ruimte voor vrij- willigers en een beter in het oog springende entree. De raming voor de verbouw kwam uit 
op 1,3 miljoen inclusief BTW. Dit is natuurlijk een heel bedrag, maar het is veel minder dan de 5 miljoen 
die de Promenade zou hebben gekost. Tot een inhoudelijk oordeel van de gemeente over de 
aangedragen oplossingen, verbeteringen en calculaties kwam het echter niet. Met een kort briefje liet de 
gemeente ons weten geen geld te hebben voorde uitvoering van dit voorstel. In de brief ontbrak verder 
iedere vorm van meedenken.

B&W heeft onder aanvoering van de oppositie in het vorige termijn blijk gegeven van creatief meedenken. 
We danken er een iliegaal hotel en een leeg stuk bouwgrond aan. Nu zij in dit termijn zelf deel uitmaakt 
van B&W kan zij die creativiteit inzetten om de Torenstreek weer op orde te brengen, zodat 
Schiermonnikoog een modern bezoekerscentrum krijgt dat past bij het eiland en waar wel plek is voor 
grote groepen bezoekers, vele soorten van exposities en een vertrekpunt kan zijn en blijven van huifkar 
en Balgexpres.
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Onderwerp:Bezwaarschrift Reeweg 9

Geachte gemeenteraad,

Wij zijn van mening en denken,dat de huidige plaats van zowel het bezoekerscentrum als het 
WV kantoor,prima is.Het bezoekerscentrum ligt mooi "landelijk"en ontlast door haar ligging het 
centrum van het dorp.Renovatie is noodzakelijk natuurlijk.

Het WV kantoor ligt prachtig centraal, is gezellig en de toerist wordt hier op vakkundige en 
vriendelijke manier geholpen!

Met vriendelijke groeten.
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Zienswijze toekomst bezoekerscentrum. A//(ET ^

2 bijlagen bevatten vragen die in het bestemmingsplan aan de orde moeten komen.

De Gemeente en Natuurmonumenten werken met dubbele agenda’s.
Een teken van onbetrouwbaarheid.

De Burgemeester speelt een hoofdrol in deze poppenkast.

In de zaak van de Ijssalon LEE 17-3179 pleegt de burgemeester valsheid in geschrifte in een 
brief aan de rechter dd. 28-11-2017.

Dit is een strafbaar feit. Een goede reden voor ontslag. Het bewijs is helder. Zie de regels in 
de omgevingsvergunning. Zie de foto’s die het bewijs leveren van niet handhaven.

De zaak loopt nog. De zitting van 5 februari 2018 werd afgebroken door een fout van rechter 
. Een andere rechter gaat het afmaken. Wie dat doet en wanneer moet nog bekend 

gemaakt worden. De Bxargemeester is tot zolang verdachte van valsheid in geschrifte.

Zij maakt zich daar niet druk om en gaat gewoon door met haar spelletje te spelen. Totaal 
onbetrouwbaar. In de omgang overdreven aardig. Popie Jopie heet dat. Ik ben benieuwd hoe 
dat gaat aflopen.

Terug naar het bezoekerscentrum:

Het huidige centrum heeft een mooie expositieruimte waar goed gebruik van wordt gemaakt. 
De toegangsprijs zorgt voor inkomsten. Zo’n ruimte ontbreekt aan de Reeweg.

Daardoor wordt het gewoon een luxe kantoor wat 3,4 miljoen gaat kosten maar wel met een 
beperkte horecavergunning. B en W kan hier via de kruimelregeling een volledige vergunning 
van maken.

Met die regeling tover je de gekste zaken uit de hoge hoed.

De VW heeft een souvenirwinkeltje hoewel ze ook subsidie ontvangen. Valse concurrentie 
voor de winkels die geen subsidie krijgen.

B en W kan dat haarfijn uitleggen. G£MEtNTE SCMÏËRMONNIKÖÖg"
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Natuurmonumenten weigert renovatie om wat voor duistere reden dan ook
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zonder nieuw gebouw vaiTs? mX^^ samenwerken, alleen
Het bezoekerscentrum komt dan vrij en de gemeente houdt de € 500.000 in de zak, 
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Een belangrijk punt is:
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De raad behoort het vetorecht terug te krijgen.

Vergeet niet uw zienswijze vóór 11 september in te leveren.
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Commentaar op Ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9, Hoofdstuk 1.1 Aanleiding, 
pagina 7.

Ik constateer 8 leugenachtige uitspraken.

1. ‘Men’ is voornemens het Bezoekerscentrum in een nieuw pand onder te 
brengen.
Wie is men? De stuurgroep? Is dat dat een stichting die als rechtspersoon 

optreedt?

2. ‘Een nieuw Bezoekerscentrum is noodzakelijk’.
Hoezo, het oude functioneerde toch goed?

3. ‘Het Bezoekerscentrum en de VVV zijn in sterk verouderde panden 
ondergebracht’.
Wat doet dat er toe? Een historisch pand kan men van binnen moderniseren.

4. ‘Het belangrijkste voordeel is dat gasten aan één loket informatie kunnen krijgen’. 
Dat is eerder een nadeel. Het gehalte van de informatie zal sterk achteruit gaan. 
Een VVV-beambte weet doorgaans weinig van de natuur.

5. ‘Efficiency voordeel’.
Twee mensen kunnen het werk van drie gaan doen. Wat neerkomt op het verlies 
van een arbeidsplaats. Om daar subsidie voor te vragen is te gek om los te lopen.

6. ‘Voorwaarde is een centrale ligging’.
Dat is juist,een nadeel. Het centrum van het dorp is nu al over belast in het 
hoogseizoen.

7. ‘Herbouw op de bestaande lokatie’.
Waarom nieuwbouw? Deze lokatie is prima als het achterstallig onderhoud van 
vijftien jaar is ingehaald.

8. ‘Het VVV kantoor is te klein’.
Onzin. Aan de wal zijn al vele VVV's opgeheven omdat ze uit de tijd zijn.
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ZIENSWIJZE TEN AANZIEN VAN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
“REEWEG 9 TE SCfflERMONNIKOOG”

Inleidende opmerking: Onlangs verscheen dit rapport. Het is opgesteld door het bureau Bügel 
& Hajema. De samenstellers constateren dat op deze locatie een woonbestemming rust. Het 
voorliggende plan zou dan ook niet op die locatie mogelijk zijn. De centrale bedoeling van het 
rapport is nu juist om het mogelijk te maken dat de beoogde bebouwing op die locatie wel 
gerealiseerd kan worden. De samenstellers doen dat door uitvoerig een groot aantal 
omgevingsfactoren de revue te laten passeren en vervolgens een juridisch kader te scheppen 
dat de beoogde bebouwing mogelijk maakt. Het rapport stelt dan ook dat de onderzochte 
factoren geen of slechts een ondergeschikt probleem opleveren. Natuurmonumenten (NM), 
de Vereniging van Vreemdelingen Verkeer (WV) kunnen samen met de gemeente 
Schiermonnikoog aan de slag.

1. Natuurmonumenten en de WV bepalen de locatie: Meteen valt op dat na het wrak slaan 
van de Promenade tussen NM en gemeentebestuur een windstilte optreedt. Aan herstel van 
relaties moet gewerkt worden. In de loop van 2015 komt dan ook opnieuw overleg op gang. 
Met name uit de gemeenteraad wordt hierop sterk aangedrongen. Immers, gebeurt dit niet en 
de betreffende partijen vinden elkaar niet, dan loopt het eiland het risico dat het helemaal 
geen Bezoekerscentrum meer heeft. Opnieuw gestart overleg levert als uitkomst op dat NM, 
de WV en de Gemeente gezamenlijk er van uit gaan dat renovatie en verbouwing op de 
locatie van het huidige Bezoekerscentrum (BC) plaats moet vinden. De gehele gemeenteraad 
onderschrijft dit. Dit is dan ook het gehele jaar 2015 geen probleem. Wel verlopen de 
onderhandelingen stroef Zowel de publieke partij, de gemeente, als ook de beide private 
partijen, i.c. NM komen overeen dat elk 500.000 euro zal inbrengen. Een discussiepunt is 
vervolgens wel dat de gemeenteraad stelt dat het geplande nieuwe BC actief en interactief 
inhoudelijk zowel de natuur als ook de cultuurhistorie moet uitstralen en dat dit ook tot 
uitdrukking komt in de structureel bindende afspraken over de verdeling van de 
exploitatiekosten. Er moet sprake zijn van een evenwichtige verdeling van aandacht en 
exploitatiekosten. Na de zomer van 2015 komt - waarnemend - burgemeester 
De onderhandelingen lijken wat uit het slob getrokken te worden.

Om de onderhandelingen in een versnelling te brengen, komt er een stuurgroep waarin naast 
BC en NM, Nationaal Park (NP) en de VW namens de gemeente de burgemeester zitting 
neemt. De groep gaat voortvarend te werk en via de burgermeester wordt de gemeenteraad 
geregeld - weliswaar mondjesmaat - op de hoogte gehouden van haar vorderingen. In het 
voorjaar van 2016 komt de stuurgroep met een stellingname . Mocht een andere locatie dan 
het huidige BC de voorkeur verdienen en bovendien haalbaar zijn, dan moet dat ook kuimen. 
Door langjarig achterstallig onderhoud, zo luidt de redenering, is immers het huidige BC 
achterhaald. Bovendien zou het ook geen centrale ligging in het dorp hebben. Ook de huidige 
locatie van de WV wordt als gedateerd benoemd. De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.
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De stuurgroep krijgt hierdoor vrij baan. Ze komt met enkele opties, waarbij wel de huidige 
locatie van de VW een optie is, maar de huidige locatie BC afvalt, zonder verdere 
beargumentering. Na een vergelijking van de voorgestelde opties, kiest de stuurgroep voor de 
locatie Reeweg 9. Dit is volgens haar de meest ideale plek voor de centrale faciliteit van NM 
en de VW.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord in haar vergaderingen van december 2016/ januari 
2017. Met deze akkoordverklaring komt de gemeenteraad terug op haar stellingname: 
nieuwbouw op de huidige locatie BC. Daarmee legitimeert ze dat de stuurgroep de huidige 
BC- locatie voortaan in haar voortgang uitsluit. Zouden de gemeente en, dan met name, NM 
het woord transparant concreet inhoud gegeven hebben, dan zouden ze de eilander bevolking 
in alle openheid de onderscheiden opties voorgelegd hebben. Dat heeft men niet aangedurfd. 
In hoeverre de gemeenteraad een andere keuze heeft kunnen maken dan in te stemmen met 
locatie Reeweg 9, blijft een vraag. Feitelijk lijkt ze geen andere keuze te hebben. NM en de 
VW zijn immers mordicus tegen de oude locatie BC en stellen, als voortrekkers en 
toekomstige exploitant(en) van de nieuwe locatie, dat deze keuze een kwestie van slikken of 
stikken is. Stikken betekent dan dat de gezamenlijkheid voorbij is en NM en de VW haar 
eigen weg gaan. Het gezamenlijke project is dan mislukt. De opgelopen beschadiging en de 
daaruit voortvloeiende frustraties van het niet doorgaan van de Promenade zijn wellicht bij 
deze opstelling van beide private partijen een belangrijk motief geweest.

Alles overziende betekent dit dat NM en de VW de gemeente voor het blok zet en daarmee 
ook de eilander bevolking uitschakelt om ten aanzien van het project een wezenlijke inbreng 
te hebben. Na de akkoordverklaring is de stuurgroep in de loop van 2017 druk bezig een 
aantal zaken uit te werken. Geregeld wordt daarbij een grote mate van zwijgen in acht 
genomen. Dit zou te maken hebben met tal van bij dit project betrokken gebruikers. 
Openbaarheid zou de voortgang kunnen vertragen. Ook de gemeenteraad wordt opnieuw 
mondjesmaat door de burgemeester bijgepraat. Ze stelt nog wel enkele vragen zoals 
bijvoorbeeld naar de eventuele risico’s die de gemeente loopt bij het niet doorgaan van het 
nieuwbouwproject. Terwijl ze tijdens bijna elke raadsvergadering haar bezorgdheid uitspreekt 
dat zo spoedig mogelijk een heldere communicatie met de eilander bevolking moet plaats 
vinden. Dit mede ook naar aanleiding van inmiddels ontvangen brieven van verontruste 
eilandbewoners. In september 2017, burgemeester Van Gent is inmiddels aangetreden, wordt 
in de raad geconstateerd dat de communicatie met de eilander bevolking nog moet begiimen. 
In december 2017 krijgt de raad een schetsontwerp van het nieuwe BC in te zien. In de 
stuurgroep wordt afgesproken nog twee andere architecten een ontwerp te laten maken, zodat 
er meer - voor de stuurgroep en de raad - te kiezen valt. In de stuurgroep maken de partijen 
aan de hand van deze drie ontwerpen een eindkeuze. Deze krijgt de raad ter inzage. In de 
raadsvergadering van maart 2018 wordt de vraag gesteld of de bevolking daar nog een 
inbreng in heeft. De burgemeester antwoordt klip en klaar: dit is het! Dat wil zeggen de 
eilander bevolking heeft het nakijken.
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Inmiddels houdt de stuurgroep, volgens de hiervoor vastgestelde procedure, in april 2018 een 
bijeenkomst met omwonenden waar het 1® ontwerpplan wordt voorgelegd. Even later volgt 
ook een informatiebijeenkomst voor de eilander bevolking onder leiding van de voorzitter van 
de VW. De bevolking blijkt in de marge nog wat opmerkingen te maken, zoals bijvoorbeeld 
over de stalling van de fietsen. Even later mag ze ook nog een naam voor het nieuwe BC 
bedenken. Fundamentele vragen over het project, de locatie en het gekozen ontwerp zijn 
echter vooraf buiten de orde verklaard.

Conclusie:
(a) In de keuze van locatie zijn de private partijen NM en de VW bepalend in hun voorkeur 
van de locatie. Ze doen dit door de publieke partij, de gemeente, te dreigen met een opbreken 
van het overleg. Het is slikken of anders stikken.
(b) Door de gemeente voor het blok te zetten, en doordat raadsleden zich voor dit blok hebben 
laten zetten, blijkt er weinig anders te kiezen. Daarmee is ook een andere - beargumenteerde - 
mening/visie van de eilanderbevolking uitgesloten. Uiteraard is wel voldaan aan de vereiste 
stappen die procedureregels bij een dergelijk project voorschrijven. Feitelijk is de inspraak 
van de eilander bevolking echter tot een inhoudsloos ritueel gemaakt.
(c) De gehele gang van zaken overziende, is nauwelijks een andere conclusie te trekken dan 
dat hiermee de afstand tussen de eilander bevolking en de betreffende private en publieke 
partijen is bevestigd. Opnieuw is aan begrippen als transparant lippendienst bewezen.

2. Samenwerking private -publieke partijen: een dergelijke samenwerking zal de komende 
tijd vaker voorkomen. Het is dan wel zaak dat elk van de betreffende partijen vooraf goed 
nadenkt over de eigen positie en partijen vervolgens gezamenlijk een kader scheppen waarin 
de onderhandelingen plaats zullen vinden. In hoeverre dit ook in de onderhavige 
samenwerking heeft plaats gevonden en vervolgens samen een onderhandelingskader is 
overeengekomen, valt buiten mijn waarneming. De gang van zaken in de plaatsgevonden 
onderhandelingen zou er in elk geval op kunnen duiden dat het beter had gekund.

3. De keuze "Reeweg 9” lijkt een historische misser te worden: De verhuizing van het BC 
naar de Reeweg betekent dat het achtergelaten centrumgebouw het aldaar toch al desolate 
karakter van omgeving doet toenemen. Immers, naast dit gebouw, bevindt zich een oude 
brandweerkazerne met als functie opslagplaats, in afwachting van betere tijden. Voorts staat 
er een reeds een halve eeuw functionerend, maar inmiddels gedateerd dorpshuis met annex 
een bibliotheek en een archiefiiiimte voor de lokale historisch culturele vereniging. Wat gaat 
daarmee gebeuren? De gemeente lijkt al een tijdje diep te broeden op de toekomst van deze 
gebouwen. Inmiddels zouden ook private personen resp. instanties geïnteresseerd zijn. Door 
zowel de oude Brandweerkazerne en het BC van de hand te doen, gaat de unieke publieke 
functie, die ook de betreffende omgeving heeft, verloren. De gemeente zal bovendien op 
korte termijn te maken krijgen met renovatieplannen van het gedateerde gebouw waarin 
momenteel het dorpshuis en de bibliotheek gehuisvest zijn. Ze zal opnieuw met belangrijke 
nieuwbouwplannen te maken krijgen.
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Als je dit alles overziet, dan ligt als het ware de conclusie voor de hand: verspeel de publieke 
functie van de omgeving van het huidige BC niet. Maak met één slag de huidige locatie van 
het BC en zijn omgeving tot een fantastisch op elkaar afgestemd geheel van publieke functies 
en gebruik daarvoor de gebouwen van de Brandweerkazerne, BC Dorpshuis en Bibliotheek. 
Maar, dan wel, dat leert de mislukking van de Promenade, afgestemd op de kleinschaligheid 
van het eiland Schiermonnikoog. En wat betreft de locatie Reeweg 9? Handhaaf de op dit 
terrein berustende woonbestemming.

Schiermonnikoog, 3 september, 2018

.



Bijlage 2. Overzicht besluitvorming gemeenteraad 






