Verslag
Verslag op hoofdlijnen van de openbare raadscommissievergadering van de
gemeente Terschelling van 3 juli 2012 met een vervolg op 4 juli 2012 in het
gemeentehuis te West -Terschelling om 19.30 uur.
Aanwezig:
Dhr. M. Schellenberg, dhr. W.H.M. van Deelen, mevr. M. Spanjer (fractie PvdA)
Mevr. A.F. Geveke, mevr. R. Cupido-Pootjes (fractie VVD)
Dhr. A. Doeksen, dhr. A.C. Schweigmann (fractie PBT)
Dhr. H.K. van der Wielen, dhr. A.J. Romar (fractie CDA)
Dhr. J.R. Hoeve, voorzitter
Mevr. B.A. Wiener, griffier
Mevr. R. Haringa, notulist
Burgemeester dhr. mr. J.M. Visser
Wethouder dhr. T.D. de Jong
Wethouder dhr. J.G. Spanjer
Afwezig m.k.g.: mevr. C. Oosterbaan (PvdA)
Aanwezig op de publieke tribune ca. 30 personen
1.

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

De Voorzitter begint de vergadering met een verhaal over een dag uit de reis van
Willem Barentsz en zijn bemanning.
Hij opent de vergadering en meldt dat raadslid Oosterbaan vanavond afwezig is.
De agenda wordt conform vastgesteld.
In de raadsvergadering van 26 juni is de verordening van de raadscommissie
herzien. Artikel 17 lid 3 is aangepast. Insprekers kunnen, via de griffier, op verzoek
de concept-notulen ontvangen.
2.

Vragenronde voor publiek

Mevrouw G. Stada (Bewoner Hoorn Badweg) maakt zich zorgen over de
verkeersveiligheid op de Badweg. Vooral door autoverkeer voor het brengen en
halen van de schoolkinderen. De Badweg is te smal voor het huidige intensieve
gebruik. Ze verzoekt een deel van de Duinweg tussen de school en het Abt
Folkertspad te verharden. Zo wordt de Badweg ontlast. Ze heeft 25 november
2011, namens de omwonenden, een brief hierover gestuurd aan het college van
B&W, maar ze heeft nog geen antwoord ontvangen.
De Heer E. van Dieren (inwoner West-Terschelling) heeft een vraag over het
bewaakte gedeelte van het strand. De vlaggen staan maximaal honderd meter uit
elkaar. Wie geeft de opdracht voor het plaatsen van de vlaggen? Hij pleit voor een
afstand van minimaal 250 meter tussen de vlaggen en vergelijkt de situatie op
Terschelling met het bewaakte strand van Scheveningen. Kunnen de gasten een
breder gebied om te baden krijgen?.
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Er is een presentatie geweest voor raadsleden over het B&Y-terrein. Hij heeft dit
plan ingezien en hij heeft ook een tweede plan gezien, ingediend door zijn zuster.
Het plan van Segesta heeft hoge bebouwing. Waarom is het tweede plan niet
bekeken? Hier betreft het 8 huizen met voldoende parkeergelegenheid waarbij de
bebouwing aansluit bij de bebouwing van West. Hij vraagt de raad ook dit plan in
te zien. Hij heeft begrepen dat de wethouder zelf contact heeft opgenomen met
Segesta en een architectenbureau. Hij noemt deze procedure
belangenverstrengeling.
Het college
Wethouder De Jong: De brief van mevrouw Stada is hem niet bekend. Hij zal
navraag doen en de raad informeren. De brief moet uitgangspunt worden van
gesprekken met de indieners.
Raadslid Geveke (VVD) vult aan dat de brief wel is aangekomen, mevrouw Stada
heeft ernaar geïnformeerd.
Burgemeester Visser: De KNRM voert de strandbewaking uit i.o.v. de gemeente
en heeft eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen wat veilig is om te bewaken
op het strand. Dat kan dagelijks verschillen. Hij zal de inbreng van de heer Van
Dieren overbrengen aan de KNRM. Binnen het geld dat wordt besteed moet het
strand zo goed mogelijk worden bewaakt.
Wethouder Spanjer: De presentatie aan de raad heeft achter gesloten deuren
plaatsgevonden. Het initiatief is gekomen vanuit Staatsbosbeheer en het traject is
een jaar geleden opgestart. Paviljoen De Walvis is direct daarbij betrokken
geweest en er is gekeken naar een plan waarbij de partijen er met elkaar konden
uitkomen. Allerlei dingen zijn de revue gepasseerd. De Walvis heeft een plan
gemaakt voor 8 woningen, maar is geen eigenaar van de grond. Het kan niet zo
zijn dat derden een plan maken voor een locatie die niet in hun bezit is. Er ligt een
plan van de eigenaar van de grond.
Hij bestrijdt de woorden van de heer Van Dieren over belangenverstrengeling. Hij
heeft contact gehad met een architect die het plan aan zou kunnen. Er ligt nu een
plan, dat wordt na de zomer in de raadscommissie behandeld. Het is aan de raad
om dat plan te beoordelen.
3.

Vaststellen notulen raadscommissie 5 en 6 juni 2012

Raadslid Van der Wielen (CDA) heeft een aanvulling over pagina 7. Hij is foutief
geciteerd over kaart 8. hij vraagt de tekst als volgt te wijzigen: “Kaart 8: Hotel
Skylge, is fout geschreven. Wat aangeduid staat als restaurant Dellewal was de
dancing. Hotel-restaurant Dellewal was naast camping Dellewal. Zeevaartschool
alles benoemen onder Maritiem Instituut”
De notulen worden na deze wijziging vastgesteld.
4a.

Mededelingen uit samenwerking VAST

Er zijn geen mededelingen van raadsleden of college.
4b.

Overige mededelingen

Er zijn geen mededelingen van raadsleden of college.
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5.

Bijdrage Oerol

Tribune
De heer M. de Vries (TOV): Oerol is van grote waarde voor de BV Terschelling,
tijdens de periode van het festival, maar zeker ook als bijdrage aan de promotie
van het eiland. Hij is voor een verhoging van de gemeentelijke subsidie,
aangezien dit Oerol meer kans biedt op een substantiële bijdrage van het Fonds
Podiumkunsten. TOV zal een oproep doen aan alle ondernemers om in
gezamenlijkheid een grotere bijdrage te leveren. Het is belangrijk dat een bijdrage
meer door allen wordt gedragen. TOV zal dit blijven uitdragen naar leden en naar
niet-leden en hij roept de locale ondernemersverenigingen op om ondernemers te
wijzen op hun verantwoordelijkheid in deze. Momenteel dragen ondernemers ca.
€ 130.000,- bij, hij verwacht dat dit ca. € 200.000,- zal worden voor het komende
festival.
Raadsleden
Raadslid Schellenberg (PvdA): Oerol is belangrijk voor Terschelling. Hij steunt
het voorstel van het college, maar wijst erop dat dit voorstel schril afsteekt bij de
door het college voorgestelde bezuinigingen betreffende de minima.
Het college stelt stevige randvoorwaarden. Een eis dat ondernemers mee zullen
betalen moet ook voor de komende jaren gelden.
Er zijn ondernemers die niet meer willen bijdragen aan het Oerol festival, er zijn
zelfs ondernemers die niets willen bijdragen aan het festival. Als het bedrag dat
het college aangeeft niet wordt gehaald, dan moeten we wel een afweging maken.
Zijn we bereid voet bij stuk te houden en de verdubbeling van de subsidie af te
blazen, wat betekent dat het Oerol festival in gevaar komt? Er zijn bewoners die
Oerol-moe beginnen te raken. Op andere zaken die hen raken wordt bezuinigd
terwijl we de subsidie voor Oerol opschroeven. Dat zijn dingen waar we stil bij
moeten staan.
Raadslid Doeksen (PBT): De bezuinigingen door het kabinet hebben ook
weerslag op het Oerol festival. De maatregelen zijn onduidelijk voor Oerol en voor
Terschelling. Hij heeft geen goed gevoel over de ontwikkelingen in Den Haag
waardoor Oerol mee moet doen met een loterij voor de subsidie. Hij erkent het
belang van Oerol voor Terschelling, het is eigenlijk onmisbaar. Het festival heeft
meerwaarde voor de hele bevolking voor wat betreft cultuur.
Nu wordt er weer een beroep gedaan op de gemeente, dat baart hem zorgen. Hij
vraagt een strakker financieel regiem binnen de organisatie van Oerol. Het college
stelt ook criteria en vraagt randvoorwaarden.
Hij stemt in met de eis van verhoging van de bijdrage van de ondernemers en stelt
de organisatie voor om de ondernemers die sponsoren bekend te maken.
Is inzicht over de organisatie en de begroting meegenomen in de voorwaarden die
worden gesteld? Hij mist een overzicht van sponsoring in natura door gemeente.
Ook het bedrag aan leges komt hij niet tegen in het overzicht en hij mist de
begroting.
Een bijdrage van de ondernemers en een compact financieel overzicht zal veel
onrust voorkomen. Hij maakt zich zorgen over het negatieve commentaar onder
de bevolking. Draagvlak is belangrijk.
Het verheugt hem dat ook de provincie de bijdrage structureel verhoogt voor deze
periode. Ook positief is de steun door toename van het aantal vrienden van Oerol.
Een bijdrage door de locale overheden als voorwaarde voor een bijdrage uit het
Fonds Podiumkunsten beschouwt hij als lichte dwang. Dat bij het niet verstrekken
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van een bijdrage uit dat fonds de gemeentelijke bijdrage ook niet doorgaat is een
harde eis en een onzekere factor voor de organisatie.
Hij erkent het belang van Oerol voor het eiland en wil graag dat zijn voorstellen
nogmaals bekeken worden en toegevoegd worden in de voorwaarden voor de
verhoging.
Raadslid Geveke (VVD) onderschrijft het grote belang van het festival voor
Terschelling. Ze is geen tegenstander van het voorstel.
Subsidie 2013-2016. Hoe groot is de kans dat deze subsidie niet structureel zal
worden? Als het gaat om tijdelijke subsidie, dan kun je ook kiezen van een
eenmalige bijdrage. Ze stelt voor de subsidie te dekken in de begroting en deze
als structureel op te nemen.
Wat wordt overwogen als er geen bijdrage komt van het Fonds Podiumkunsten?
Oerol is heel belangrijk, ook als er geen bijdrage komt uit dat fonds.
Waarom ontbreken Doeksen en De Walvis in de berekening van de ondernemers?
Het is mooi dat Oerol de scholen betrekt bij het festival, dit jaar was er een
huttenproject in het bos bij het duinmeertje van Hee. Ze vindt het persoonlijk
jammer dat er dit jaar geen voorstelling was voor de schoolkinderen.
Raadslid Romar (CDA): De verhoging van de subsidie ligt gevoelig. Het Oerol
festival is positief voor het imago van Terschelling. Daar kan geen
reclamecampagne tegenop. Andere eilanden zijn jaloers. Toch heeft deze
medaille een keerzijde. Bewoners vinden sommige maatregelen vervelend,
waaronder het gebruik van het polsbandje. Hij heeft opmerkingen over het
straattheater, ook ondernemers maakten hier opmerkingen over.
Er zijn evenementen die meer succesvol kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld
de Berenloop, of de Fjoertoer als wandelvierdaagse.
De Toeristenbelasting loopt iets terug. Er gaat veel geld naar het zwembad, we
moeten voorzichtig zijn met de verdeling van de belasting. Naast subsidie voor
Oerol zijn er tal van ondersteunende activiteiten door de gemeente. Hij wil hiervan
graag cijfers zien voor de raadsvergadering. Daarnaast mist hij een begroting van
Oerol.
Suggestie. Oerol trekt ca. 50.000 bezoekers. Hij stelt een verhoging van de
toeristenbelasting voor in die tijd, waarbij de extra ingekomen belasting wordt
bestemd voor het festival.
De fractie is er nog niet uit, ook in de voorbespreking waren de meningen
verdeeld. Hij schort het definitieve oordeel vooralsnog op.
Het college
Burgemeester Visser beluistert redelijk veel steun met een aantal kanttekeningen.
Directe aanleiding van de discussie zijn de rijksbezuinigingen. Het cultuurbeleid is
ter discussie gekomen. Den Haag hanteert geen invoeringstermijn m.b.t.
bezuinigingen, dat maakt de bedrijfsvoering voor Oerol lastig. De organisatie doet
daarom een beroep op andere partijen. De provincie is positief, er is overleg met
ondernemers geweest en het aantal vrienden van Oerol is toegenomen. Er is veel
draagvlak voor het festival.
Voor de gemeente is het een lastige discussie. De bezuinigingen komen over ons,
het is niet eenvoudig iets extra te doen. Daar is toch voor gekozen. Oerol
vertegenwoordigt een economische en culturele waarde en heeft daarnaast een
hoge promotionele waarde.
Het nieuwe Fonds Podiumkunsten gebruikt randvoorwaarden. Ook wij stellen
eisen aan de ondernemers. De subsidie van het Fonds Podiumkunsten is nog niet
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bekend. Oerol moet wel plannen kunnen maken, het is ook nog niet bekend hoe
het gaat met bijdragen van ondernemers.
Raadslid Geveke vraagt extra geld, ook zonder bijdrage van het Fonds
Podiumkunsten. Mocht die situatie zich voordoen, dan staat het voortbestaan van
Oerol ter discussie. Naast de normale bezuiniging wordt dan 3 ton extra bezuinigd,
dat betekent dat Oerol niet in dezelfde formule verder kan gaan. Dan ontstaat er
een nieuwe situatie die we moeten bekijken.
Hij hoopt dat het Fonds Podiumkunsten positief is. Het festival Oerol genereert ¾
eigen kosten. Festivals die het goed doen moeten eigenlijk gemakkelijker subsidie
kunnen ontvangen.
Er is niet gekozen voor een structurele verhoging. We zitten zelf in financieel
slecht weer. Het geld moet vrijgemaakt worden in de exploitatiebegroting, daar is
geen ruimte. De ervaring leert dat tijdelijke subsidies vaak structureel worden,
maar nu wordt ook gezocht naar andere wegen om in geld te voorzien. Het college
wil druk op de ketel houden, en wil niet dat Oerol achterover in de leunstoel gaat
zitten. We willen aanhechten bij de subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor 4
jaar en kijken hoe we Oerol toekomstbestendig kunnen maken.
De gemeente doet al vrij veel voor Oerol. Het festival Is alleen mogelijk door
gezamenlijke inspanning. Er wordt veel menskracht ingezet waar geen betaling
tegenover staat. De gemeentelijke kosten zullen in de toekomst inzichtelijk worden
gemaakt, hiervoor moet Oerol ook een vergoeding gaan geven.
Raadslid Romar had een aantal kritische kanttekeningen. De polsbandjes worden
bij de evaluatie betrokken. De achtergrond hiervan is een basisbijdrage van de
bezoekers. Een festival brengt overlast met zich mee. Dit jaar was een rustig
festival met weinig ongelukken en weinig overlast. Je kunt niet alle overlast
wegnemen met een druk bezocht festival, maar het moet wel verdiend worden in
10 dagen, daarvoor moeten we misschien ook enige overlast kunnen verdragen.
Verhogen van de toeristenbelasting voor een bepaalde tijd is belastingtechnisch
niet mogelijk.
Wethouder Spanjer: Het Fonds Podiumkunsten heeft betrekking op ca. 60
festivals. Het fonds kijkt met name naar de bijdrage uit de regio. Als de regio veel
bijdraagt is er kans op subsidie. Voor een kans op subsidie is het nodig de
€ 50.000,- extra toe te voegen. Hij is blij dat de provincie ook wil bijdragen om het
festival te behouden. Hij hoopt op een positieve reactie van het Fonds
Podiumkunsten.
Wethouder De Jong: Raadslid Schellenberg legt een relatie met het minimabeleid.
We zitten in krappe tijden, maar er moet niet het beeld ontstaan dat het ene ten
koste gaat van het andere. Deze discussies moeten onafhankelijk van elkaar
worden gevoerd.
Raadsleden in 2e termijn
Raadslid Schellenberg (PvdA): Alle financiën van de gemeente hangen samen.
De oproep van de wethouder is begrijpelijk, maar niet terecht.
Een 4-daags evenement van de Fjoertoer wenst hij het eiland niet toe, hij verwijst
naar de “4-daagse feesten”.
Hij is verbaasd dat de VVD-fractie de bijdrage structureel wil maken en
€ 100.000,- subsidie uit de begroting wil bijdragen. In dat geval moet je andere
uitgaven schrappen. Waarop moet dan worden bezuinigd? Hoe wil de fractie dit
dekken?
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Raadslid Geveke (VVD) interrumpeert: Ze heeft niet gepleit voor een structurele
subsidie, maar ervoor gepleit om de subsidie te betalen uit de exploitatie.
Spaargeld is bedoeld voor eenmalige investeringen of tegenvallers. Ze pleit voor
het zoeken naar ruimte in de exploitatie. Het gaat om € 50.000,-.
Raadslid Schellenberg (PvdA) concludeert dat twee partijen in de raad een
subsidie willen voor 4 jaar en de VVD-fractie kiest voor het structureel maken van
de subsidie.
Raadslid Geveke (VVD) is het niet eens met die uitleg. Ze wil voor 4 jaar de
subsidie uit de exploitatie bekostigen. Als de kosten van de gemeente duidelijk
gemaakt worden zitten we al gauw op een bijdrage van € 200.000,-.
Ze mist het antwoord op vraag over de bijdrage van rederij Doeksen en de Walvis.
Het college in 2e termijn
Burgemeester Visser: Rederij Doeksen en De Walvis hebben een relatie met
Oerol. We verlangen van ondernemend Terschelling dat ze ook een extra bijdrage
gaan doen. Het accent moet liggen op ondernemers die nog niet, of nauwelijks
bijdragen.
Het is een goed recht om te pleiten dat de verhoging t.l.v. de exploitatie moet
worden gebracht, maar dan moet je als raad politieke keuzes maken.
Het college vindt Oerol erg belangrijk en is bereid om een stukje spaargeld op te
offeren mits je de komende periode gebruikt om over een langere termijn na te
gaan denken.
De Voorzitter concludeert: dit punt gaat naar de raad van 17 juli 2012.
6.

Voorjaarsnota 2012

Raadsleden
Raadslid Geveke (VVD): De junicirculaire brengt slecht nieuws en heeft grote
gevolgen. Er zijn geen voorstellen gedaan om nieuwe tekorten te dekken, daar
was geen tijd voor, dat is jammer. We hadden dus eerder over dit agendapunt
kunnen praten. Ze wil dit volgend jaar anders hebben.
Raadslid Romar (CDA): De behandeling van de voorjaarsnota is in de
auditcommissie besproken. Je kunt de nota wel eerder bespreken want we
worden steeds geconfronteerd met veranderingen. Zo komen er in september
weer veranderingen op ons af.
Blz. 11, combinatiefunctionaris sport, € 24.000,- voor 2012. We hebben
afgesproken deze functie te schrappen.
Blz. 16, orde en veiligheid. Hij is blij met de bestrijding van zomeroverlast op West.
Grond Dellewal. Als kan worden voldaan aan de voorwaarden zullen we over
moeten gaan tot verkoop. Het financiële risico wordt te groot.
Blz. 20, Terschellinger zorgcombinatie. De aankoop van de Jonge Jan is erg
positief. Het college overweegt een bijdrage. Hij steunt dit.
Blz. 20, zwembad. Het wordt erg moeilijk na 2017. De CDA-fractie heeft in het
verleden voorgesteld een zwembad in “Landal Actania” te realiseren. Dat is niet
opgepakt.
Hij mist het oplossen van de parkeerproblemen in oud West. Dit gaat naar 2014.
Het college wil dit najaar spreken over de indeling van het haventerrein en de
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fietsverhuurders. Dit kan in combinatie met de aanpak van het parkeerterrein. Hij
wil ook het parkeren graag in 2012 behandelen.
Toegezegd is een kostenplaatsje van het verleggen van de havendam. Dat is
echter niet opgenomen.
Structuurvisie. Er is geen plan om de nieuwe structuurvisie uit te werken. De oude
uit 1999 is van toepassing. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de polder.
Dat is een goede aanzet voor een nieuw structuurplan.
Er wordt niet gesleuteld aan de politiesterkte, maar er werkt wel één agent
structureel aan de wal. Hij hoopt niet dat dit er meer worden.
Op het B&Y-terrein staat een bedrijfsgebouw. Dat kan eruit.
Blz. 49, belastingen. De burgers worden de laatste jaren geconfronteerd met flinke
verhogingen. Ze krijgen veel voor hun kiezen en kunnen een verhoging van de
belastingen niet opbrengen.
Door Omrin zou kwaliteitsverbetering zijn ontstaan. Daar is hij het niet mee eens.
Gemeentelijk onroerend goed. Wat gaan we daarmee doen? Hij is niet voor het
afstoten van onroerend goed. Huisvesting is belangrijk en wellicht kan onroerend
goed voor inruil voor andere plannen worden gebruikt. Het is handig iets achter de
hand te hebben.
Brandweer. Er komt steeds meer hoogbouw. Is er geen behoefte aan een
ladderwagen?
Raadslid Schweigmann (PBT): Het is een realistisch verhaal, de voortgang van
de ontwikkelingen in het programma 2010 - 2014 is goed weergegeven.
Programma 3, ruimte en wonen. Ruimtelijk beleid wordt afgestemd op de
maatschappelijke behoefte. Programma 4, ruimte voor de agrarische sector lijkt
hem tegenstrijdig met programma 3. Hij wil uitleg.
Alle noodzakelijke bezuinigingen zijn tot na de verkiezingen geschoven. Hij
verwacht korting op het gemeentefonds in de toekomst en is blij met de
reserveringen tot zover. We zien nu ook een voorzichtige Voorjaarsnota.
We kunnen debatteren over wensen die wel of niet gehonoreerd worden, maar het
is jammer dat er geen ruimte is voor een nieuwe structuurvisie. Er moet eerst een
structuurvisie komen waaruit plannen worden ontwikkeld en niet andersom. Hij
vraagt niet te wachten met de structuurvisie tot 2014. Kunnen we aan de hand van
de oude structuurvisie niet een voorlopig plan maken voor de politieke discussie?
Per thema kunnen we als raad een richting aangeven. Fietsennota, nieuwe
ontwikkelingen haven etc., maar er moet een stip aan de horizon komen.
Het gehele project voor Lies wordt uitgesteld. Hij wijst op een soort asfalt die lijkt
op bestrating, daarvan ligt een stuk in Harlingen. Is dat hier mogelijk?
Ons Huis. Is de noodzaak van dakreparatie over het hoofd gezien bij de renovatie,
of is het uitgesteld?
Inkomsten incidentele baten door verkoop overhoekjes en stukjes land. Hij heeft
begrepen dat ook de groenstrook in de Ceresstraat hieronder valt. Dat lijkt hem
vreemd, dat stuk is beeldbepalend openbaar groen.
Overzicht overige ontwikkelingen i.v.m. salariskosten ambtenaren. Wat is de
laatste stand van zaken m.b.t. salarisverhoging van de gemeenteambtenaren en
mogelijke korting daardoor op het gemeentefonds?
In de recente nieuwsbrief van de VNG staat de mogelijkheid tot verbetering van
gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Tot 31 december 2012 is
€ 15.000,- cofinanciering mogelijk. Dat kan de kwaliteit richting de ondernemers
verhogen.
Raadslid Schellenberg (PvdA) sluit zich aan bij vorige spreker. We zijn behoorlijk
op de goede weg voor wat betreft de ambities en er wordt voortvarend gewerkt
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aan een aantal dossiers. Er staan ook ambities in die niet gerealiseerd zijn. Hij
vraagt zich af of die ambities nog waargemaakt kunnen worden.
Blz. 11, combinatiefunctionaris sport € 24.000,-. Dit is verder niet opgenomen de
komende jaren. Heeft het nut dit te laten staan voor één jaar?
Blz. 16, horecanota. Er is een projectgroep ter voorbereiding. Naast de
horecaondernemers is er nog een ondernemersgroep belangrijk voor Terschelling,
de boeren. Ook daar is geld voor nodig. Het is goed daar nog naar te kijken.
Blz. 17, structuurvisie. Het opstellen wordt uitgesteld. Hij vraagt zich af of het
zinvol is om met projecten te beginnen als de structuurvisie er niet onder ligt. Hij
voorziet ad-hoc-beleid.
Blz. 20, overheveling AWBZ naar gemeente. Dit is controversieel verklaard. Moet
de projectbegeleider nog in functie blijven? De intentie van de PvdA is: nu niet
nodig, dus niet betalen en op het moment dat overheveling een feit is een nieuwe
begeleider aanstellen.
Geld Terschellinger zorgcombinatie. Het college staat niet afwijzend tegenover dit
verzoek. Er moet eerst een nader plan worden uitgewerkt. Hij hecht waarde aan
het initiatief.
Blz. 37, samenwerking gezondheidszorg. Dit betreft de huisartsen en de
tandartsen. Vorig jaar is geld beschikbaar gesteld voor mediation. We moeten
harder met de vuist op tafel slaan om samenwerking te bewerkstelligen. We
hebben nu dubbele kosten en overeenkomsten met verschillende ziekenhuizen en
een communicatie die spaak loopt.
Blz. 43, structureel € 100.000,- voor kapitaalslasten ter versterking van locale
economie. Hij stelt voor dit bedrag te laten staan en bij de begroting kijken naar
dekking van ideeën.
De Voorzitter concludeert dat de voorjaarsnota meer een vragenuurtje lijkt dan
een discussie.
Raadslid Geveke (VVD) voelt behoefte om op een ander moment te discussiëren
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst.
Het college
Burgemeester Visser: Er is een voortdurend spanningsveld en we worden ook het
lopende begrotingsjaar geconfronteerd met bezuinigingen van het rijk. Nadeel is
dat je lange discussies voert terwijl je niet weet wat je perspectief is. De
junicirculaire is nu verwerkt, het meerjarenperspectief is sluitend, 2012 en 2013
geven een klein tekort. Bij de begroting ligt een aanvullend voorstel over 2013. Het
beeld is redelijk reëel, maar reken je niet rijk voor komende jaren. De verkiezingen
zijn onvoorspelbaar.
Zwembad. Het is te laat om vlak voor 2017 te gaan discussiëren, we moeten de
discussie de komende tijd gaan voeren. Dat proces is gestart, ook met een visie
vanuit het zwembad.
De politiesterkte staat niet ter discussie, er wordt op dit moment zelfs gewerkt aan
een vacature.
Belasting. Hier is opgenomen wat binnen de coalitie is afgesproken. Het laatste
jaar betreft een trendmatige verhoging.
Onroerend goed. We hebben een verscheidenheid aan gebouwen en moeten
kijken wat zinvol is te behouden.
Terschelling is te klein voor een ladderwagen voor de brandweer. Een
ladderwagen is erg duur. We krijgen wel steeds meer hoogbouw, de brandweer
probeert dit op te vangen door extra eisen te stellen en te oefenen.
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CAO ambtenaren. De gemeentelijke cao gaat wel door, in 2012 maken we kosten
die we niet vergoed krijgen uit het gemeentefonds. De gemeente zal in 2013 en
2014 op de nullijn staan en het rijk niet, dat compenseert elkaar.
Bewijs van goede dienst. Voor de raadsvergadering zal informatie ter inzage
worden gelegd.
Je kunt de horecanota niet vergelijken met de structuurvisie. De structuurvisie
wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen. De horecanota is een soort
structuurvisie voor de horeca. Beleid moet geactualiseerd worden aan de nieuwe
wetgeving, dus meer uitvoering om de nota te effectueren.
Investeringsbedrag vanaf 2014. Dit is het bedrag om bijvoorbeeld cofinanciering
mogelijk te maken bij Waddenfondsaanvragen of duurzaamheid. Het is vrije
investeringsruimte en vanaf 2014 opgenomen vanwege de afschrijving.
Wethouder De Jong: Combinatiefunctionaris. Er ligt een kostenneutraal plan voor
de gemeente. Er is een rijksbijdrage als subsidie voor een combinatiefunctionaris.
Hadden we deze niet aangesteld, dan was er € 24.000,- minder uitgekeerd.
Raadslid Schellenberg (PvdA) interrumpeert: Het staatje is kostenneutraal, maar
na een aantal jaren zal het meer kosten voor de gemeente.
Wethouder De Jong: Het ziet ernaar uit dat het kostenneutraal gaat voor alle
deelnemende parijen, de raad wordt nader geïnformeerd.
De Terschellinger zorgcombinatie wordt positief ontvangen, dat is bemoedigend.
Het wachten is op een plan waaruit blijkt wat men aan cofinanciering van de
gemeente verwacht.
Zwembad. Er ligt een visie vanuit sportfondsen. Het college laat zich nader
informeren om tijdig maatregelen te nemen. Het wordt lastig na 2017. Hij hoopt dit
najaar hierop terug te komen.
Parkeren. Eerst moeten we de problemen m.b.t. de inrichting van het haventerrein
aanpakken. Daarbij komen diverse aspecten aan de orde. Aanpak van het
parkeerprobleem van heel West zal langer duren. Het college legt prioriteiten.
Er zit een kostenplaatje aan het verleggen van de havendam. Het MER-voorstel is
in voorbereiding en de laatste besprekingen worden nog gevoerd. De bedoeling is
dit in september aan de raad voor te leggen.
Dakreparatie Ons Huis. Het dak is een zorgpunt. Het is moeilijk om hiervoor
financiering te vinden. Eenmaal per 10 jaar is er subsidie beschikbaar, de
renovatie was in 2007.
Overhoekjes Ceresstraat. We proberen er met de belanghebbenden uit te komen.
AWBZ transitie. Komende donderdag is hierover bestuurlijk overleg. Er liggen
voorstellen om het op een laag pitje te zetten.
Bemiddeling richting eerste lijn-zorg. Het geld voor de bemiddeling tussen de
huisartsen is niet uitgegeven. Er is wellicht sprake van inefficiënt werken, maar
onze rol is beperkt. De verantwoordelijkheid ligt bij de artsen die als ondernemers
optreden.
Wethouder Spanjer: Verkoop grond Dellewal. We zijn in gesprek over
ontwikkelingen op die locatie. Als er een voorstel ligt komt het college terug bij de
raad.
Er zijn in algemeenheid opmerkingen over de structuurvisie. Het college geeft
prioriteit aan de bestemmingsplannen. In het najaar komen de startnotitie polder
en daarna de hoek B&Y-terrein / Walvis aan bod. Er is wel gekeken naar een
structuurvisie en dit is geïnventariseerd, deze kost ca. € 200.000,-. We willen eerst
de ruimtelijke ordening op orde hebben. Een visie op een aantal onderdelen wordt
niet nagelaten, maar een structuurvisie nu is een brug te ver.
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Het beeldkwaliteitplan m.b.t. een bedrijfsgebouw op het B&Y-terrein is nog steeds
van toepassing, dit is bij recht geregeld. Op dit moment is er geen aanleiding tot
een bedrijfsgebouw. Hij wil het proces afwachten.
De CDA-fractie vindt dat Omrin geen kwaliteitsverbetering brengt. In september
volgt een evaluatie, dan kunnen we verder discussiëren en de problemen in beeld
brengen.
Tegenstrijdigheid programma 3 en programma 4. Daarover komen we bij het
volgende agendapunt te spreken.
Herinrichting Lies. Er is geld beschikbaar. Het buurtschap Lies wil een beeld zoals
in Hoorn en een totale herinrichting. Er is geen geld voor herinrichting, wel voor
bestrating. We gaan kijken naar de mogelijkheden.
Burgemeester Visser: Eind 2013 eindigt de leaderperiode. Aan het eind worden
vaak projecten teruggegeven en wil het wel eens lukken om kant en klare
projecten mogelijk te maken. Hij vraagt de raad deze periode af te wachten.
Raadsleden in 2e termijn
Raadslid Geveke (VVD) wil graag een inhoudelijke discussie bij de begroting.
Implementatie reorganisatie. Wat levert de reorganisatie de burgers op? Zijn de
kosten bekend en waarom zijn deze niet opgenomen? Wat levert de reorganisatie
op voor de dienstverlening? Het college wil iets doen aan dienstverlening, maar
we mogen niet doorschieten. Dat vindt ze vreemd, ze vraagt wat hiermee wordt
bedoeld.
Aanpak zomeroverlast. Ze kan instemmen met bewaking in West en Midsland en
vraagt welke ondernemers gaan meebetalen.
Openbare toiletten in dorpen. Wanneer wordt de discussie gevoerd en waar
worden ze neergezet?
Duurzaamheid. Wat wordt bedoeld met obstakelvrije projecten duurzame
Waddeneilanden?
Raadslid Romar (CDA): De onduidelijkheid zal er in oktober in de begroting ook
nog zijn, we weten niet wat er gebeurt na de verkiezingen.
De plannen m.b.t. openbare toiletten wil hij aan het college overlaten.
Raadslid Geveke (VVD) interrumpeert: Het is jammer dat we hebben gewacht op
de junicirculaire. We hebben wel het slechte nieuws ontvangen, maar de gevolgen
zijn niet meegenomen.
Openbare toiletten zullen niet zonder overleg kunnen worden geplaatst.
Raadslid Romar (CDA) vervolgt: Hij bedankt het college voor de beantwoording.
Hij denkt dat een soort bestraat asfalt geschikt is in het dorp Lies.
Het is verstandig om tijdig over het Zwembad te discussiëren. Hij beschouwt dit
als een soort winstwaarschuwing.
Parkeren Oud West. We gaan eerst de problemen op het haventerrein aanpakken.
Het lijkt hem logisch om Oud West daarbij te betrekken, maar hij begrijpt de
prioriteit.
Hij wacht de discussie over Omrin in september af.
Raadslid Schweigmann (PBT) vraagt de overige fracties hun mening over het
stukje groen in de Ceresstraat. Hij vindt dat geen overhoekje, maar een
groenvoorziening voor de woonwijk.
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Het college in 2e termijn
Burgemeester Visser: De junicirculaire is wel verwerkt, alleen zit er voor 2012 nog
een gat. Als u daar suggesties voor heeft is het college dankbaar.
De raad krijgt binnenkort een plan van aanpak zomeroverlast, daarin zit ook de
plaatsing van de toiletten. Dit wordt besproken met ondernemers en bewoners, hij
kan de uitkomst niet voorspellen.
De politie heeft toestemming het oude lik-op-stuk-beleid toe te passen en is volop
bezig met de uitvoering.
De kosten van de reorganisatie blijven binnen het budget van dit jaar. Dat wordt in
een begrotingswijziging vastgesteld. De nieuwe teamleiders zijn benoemd. De
plaatsingsprocedure staat op punt van beginnen, het is niet duidelijk of hier
frictiekosten uit voortkomen.
De dienstverlening zal naar verwachting worden verbeterd. Dat zal wel tijd nodig
hebben, maar hij heeft goede verwachtingen. De publieksdienstverlening zal
vanuit één plek plaatsvinden. Daarmee kunnen we meer sturen.
Met “niet doorschieten” denkt hij dat een teveel aan bureaucratie wordt bedoeld.
We hebben een kleine schaal, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Raadslid Geveke (VVD). Hoe helpt de reorganisatie voor wat betreft behandeling
van de post?
Burgemeester Visser: Het mag ook in de huidige situatie niet gebeuren dat een
brief niet wordt behandeld. De nieuwe organisatie geeft meer waarborgen, er gaat
gebruik worden gemaakt van het DMS-systeem.
Overhoekje Ceresstraat. De raad heeft het beleid vastgesteld voor wat betreft
overhoekjes. Hij vraagt ruimte om dit beleid uit te voeren.
Raadslid Schweigmann (PBT): Dit betreft geen overhoekje, dit is een groot stuk
grond. Hiermee verander je de structuur van een wijk.
Wethouder De Jong: Er wordt gewerkt aan een oplossing. Diverse omwonenden
hebben de grond al in gebruik genomen als tuin of parkeerplek. Hij ziet een
andere invulling dan de heer Schweigmann. Er moet een oplossing komen voor
alle belanghebbenden.
Obstakelvrije projecten. Hij zegt een overzicht toe.
Wethouder Spanjer: Speciaal asfalt in Lies is veel duurder dan herstraten.
De Voorzitter concludeert: Dit punt gaat naar de raad van 17 juli 2012.
7.

Ontwikkelplan Terschellinger polder

De heer Schurink (Voorzitter SOS) hoopt op een duidelijk toekomstperspectief
voor de agrarische sector. Binnen Europa is Terschelling van belang als doortreken leefgebied voor vogels en planten.
Na het vrijgeven van de melkproductie in Europa dreigen faillissementen.
Meerdere functies voor een melkveebedrijf biedt daarin een uitweg. Het Europees
plattelands- en subsidiebeleid geeft ook andere perspectieven. Terschelling kan
een voorbeeldgebied zijn voor geïntegreerde landbouw.
Vanwege ongunstige externe productieomstandigheden zoeken agrariërs naar
hoofd- en neveninkomsten. Dat is ook de kenmerkend economische structuur op
Terschelling. Het Terschellinger model kan tot voorbeeld strekken. De Polder
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verdient daarom een andere benadering dan de grootschalige
productielandschappen van Friesland of Flevoland.
De heer E. Zorgdrager: De Terschellinger polder is uniek voor wat betreft natuur.
De polder wordt steeds mooier, er is openheid, rust en veel voedselvoorziening op
het wad. De goede botanische samenstelling is goed voor weidevogels.
Het geld is een vergoeding voor gederfde inkomsten. De subsidie is miniem, de
grondstofprijzen stijgen t.o.v. de vergoeding. Men probeert de vergoeding te
veranderen.
De wereldmarkt voor melk komt eraan, dat betekent een lagere melkprijs en
kleinere marges. Hij schat dat er meer melkvee op het eiland zal komen. De
polder moet daarvoor meer voer opleveren. Opbrengst en vermogen hebben een
effect op de natuurwaarden. Hij is bang voor veranderingen. De
beheersvergoedingen zijn onvoldoende. Er moet meer geld bij voor een lange
termijn. Hierdoor kan de natuur worden behouden. Hij pleit voor 20- jarige
contracten.
Natuurcompensatie Waddenfonds. Hij stelt voor te proberen om geld uit het
Waddenfonds te krijgen en langjarige contracten af te sluiten. De agrariërs hebben
hier de know-how en tijd niet voor, hiervoor is begeleiding nodig.
Raadsleden
Raadslid Doeksen (PBT) bedankt de insprekers, ze geven een duidelijk signaal.
In 2008 is de integrale gebiedsgerichte aanpak opgestart waarin de
belanghebbende partijen in ruime zin zijn vertegenwoordigd.
De benaming ontwikkelplan is op zijn plaats in een veranderende markt. Hier past
een flexibel beleid met een duidelijk bestuurlijk fundament.
Opmerkingen: Consistentie in beleid is een lastig begrip. Er zijn goede afspraken
gemaakt en vastgelegd voor de 6 vervolgprojecten. Hij kan zich niet vinden in de
kritiek op het consistente gemeentelijk beleid. Is het te star of te flexibel? Dat is
niet duidelijk.
De raad heeft tot nu toe weinig invloed gehad. Instemming van de raad op dit
moment zit hem niet lekker. Zijn alle grondgebruikers in de polder in het
voortraject geraadpleegd en ingelicht? Draagvlak is belangrijk.
We moeten, vanwege de subsidie, op korte termijn starten, dat is duidelijk. Hij
verwacht dat de raad ook mag meebeslissen. Bij het opstellen van het
bestemmingsplan Buitengebied moet rekening gehouden worden met dit stuk.
Eerder dit jaar is al een voorbereidingsbesluit genomen.
In de zes vervolgprojecten zijn positieve punten benoemd. De
drinkwatervoorziening past in het ambitiemanifest voor 2020.
Hij ziet voor wat betreft de Kaderrichtlijn Water enkele praktische problemen.
Het aanmerken van bouwlocaties voor boerderijnieuwbouw heeft steun, maar zal
in combinatie met het bestemmingsplan buitengebied geregeld moeten worden.
Blz. 27 bouwlocaties nieuwbouw. Het woord “misschien” kan worden weggelaten.
Herstel elzensingels is prima. Er ligt een spanningsveld met het
weidevogelgebied. Hij ziet graag vervanging van niet-eiland-groen door
eilandbeplanting om campingterreinen. Is dit opgenomen in het plan?
Kavelruil. Positief dat Staatsbosbeheer wil meewerken. Hij is geen voorstander
van het weghalen van polderland. In het natuurgebied liggen hopelijk kansen voor
een totaalplan .
Instellen van een gebiedsfonds is niet duidelijk benoemd. Een positie van de
gemeente is wenselijk. Hij is benieuwd naar het financiële plaatje.
Blz 43. De wensen passen in het programma van PBT. Toekomst voor gezonde
agrarische bedrijfsvoering is prima met de toevoeging “passend op het eiland”.
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Versterking neveninkomsten is een ruim begrip. Hij ziet dit graag uitgebreid en
benoemd.
Kwaliteitsverbetering recreatie is een doorgaand proces. Hij noemt de noodzaak
van een actuele beddenboekhouding
Het openhouden van de binnenduinrand en polder in combinatie met
herstructurering campings is prima.
Hij pleit voor bescherming van de kleinschaligheid in de verhuur en wil bouw van
grote projecten en uitponding voorkomen. Dit alles om het historisch beeld en
karakter van de dorpen te behouden. Dit is het goud van Terschelling.
De fractie is positief over het plan.
Raadslid Van Deelen (PvdA): De discussie is nog niet tot het eind, dit is een
basis. Hij is blij dat het ontwikkelplan voorligt, het proces heeft zeker 4 jaar
geduurd, maar dat is geen verloren tijd geweest. De basis staat nu op papier.
Er spelen verschillende belangen. Een gezamenlijke aanpak is belangrijk. De
Terschellinger polder is uniek. Dankzij inspanningen van velen is de polder
geworden zoals ze nu is. Hij schetst de waarde van de polder voor het eiland en
voor het toerisme.
Alle partijen hebben in 2008 doelen gesteld die geleid hebben tot een zestal
projecten, hij loopt ze langs. Het ontwikkelplan biedt een basis om verder te gaan.
We moeten doorpakken. De polder is 1200 ha. groot. De wensen van de
stuurgroep hebben vaak invloed. De polder moet behouden blijven voor de
landbouw. Veel zaken geven spanning met landbouw en een goede communicatie
met de boeren is belangrijk. Draagvlak mag niet ontbreken.
Het baart hem zorgen om alleen aan bestemmingsplannen te werken en niet aan
een gedegen structuurplan. Hiermee worden andere plannen op de lange baan
geschoven. Dit komt onder de incidentele actie. Hij roept het college op de raad
een voorstel te doen om op korte termijn de projecten uit het plan integraal aan te
pakken. Hoofdstuk 5 van het ontwikkelplan kan mede richtinggevend zijn.
Raadslid Geveke (VVD): Het ontwikkelplan is een controversieel plan. Alle
belangen komen samen in de polder. Het is zaak zorgvuldig om te gaan met de
ruimte die we hebben. Een integraal ontwikkelplan is daarom nodig. We moeten
het totaal bekijken en de belangen afwegen. De uitkomst ligt voor ons.
In het stuk staat dat de zes projecten moeten worden uitgevoerd. Ze ziet graag het
woord “moeten” vervangen door “kunnen” en gaat in op de toon die gezet wordt.
Belangrijk is draagvlak te vinden. Consistentie in beleid is onontbeerlijk. Dat dit
zonder toelichting in het gemeenteblad staat roept vraagtekens op.
Verschillende sectoren hebben zich kritisch uitgelaten over dit plan. We krijgen
signalen dat er te weinig is overlegd en dat verschillende mensen niet zijn
gehoord. De projecten stuiten op zich niet op weerstand. Het gaat om de
inhoudelijke invulling. Dit heeft toelichting nodig naar alle betrokkenen.
Er moet duidelijkheid komen over compensatie, ontwikkelkansen, bouwen, etc.
Boeren moeten binnen de lintbebouwing van de dorpen blijven, dat kan weerstand
opleveren. Ze pleit voor een informatieavond voor iedereen.
Raadslid Van der Wielen (CDA) bedankt iedereen voor de inzet. Hij herkent zich
in het belang van de integrale aanpak voor de polder. De polder is een uniek
gebied en er spelen diverse belangen.
Hij refereert aan de structuurvisie van 1999. Bij het tot stand komen van het
bestemmingsplan Buitengebied zijn tal van onderwerpen de revue gepasseerd.
Het ontwikkelplan is één van de belangrijke bouwstenen van een definitieve
uitgewerkte visie die via de streekagenda tot uitvoering komt. Op welke wijze vindt
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sturing plaats? De raad kan in een laat stadium meepraten. Daarin is nog een slag
te maken.
Naast sturing vanuit de overheid is er ook vraag naar een gedegen landbouwvisie.
De landbouw kent verschillende varianten. Verschillen in bedrijfsvoering bieden
diversiteit in de polder. Maar er moet in de toekomst duidelijkheid komen over de
ontwikkelingen en mogelijkheden in de polder. Beleid, gebouwen, marktwerking,
regelgeving etc. gaan een rol spelen. Hij verwacht dat ruimte blijft bestaan zodat
duurzame bedrijfsvoering mogelijk blijft.
Het is verwonderlijk dat verwezen wordt naar het provinciaal project Nije Pleats
maar dat de pilot op Terschelling niet in procedure gebracht wordt.
In het verleden heeft hij gepleit voor een nieuw in te richten dorp met daarin
agrarische bedrijven waar ingespeeld kan worden op de wensen van de
agrarische sector. Er is ruimte voor zoeklocaties in de polder.
Er is plaats voor zoeklocaties voor nieuwe ontwikkelingen in de Toeristische
sector. Het is positief dat die zoeklocaties niet ten koste gaan van de polder.
Het eiland zelfvoorzienend maken t.a.v. drinkwater juicht hij toe. Er zal wat moeten
gebeuren met het oppervlaktewater regiem om de kwaliteit van grondwater te
garanderen. Veel water loopt naar het wad. Door opvangen moeten de
kwelstromen benut worden.
De claim op beschikbare ruimte heeft planologische gevolgen. Ruilverkavelingen
in het verleden hebben invloed gehad op het landschap. Veel is ten koste gegaan
van de polder. Het is zaak de landbouwsector de nodige ruimte te geven waarbij
geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen. Dat houdt in dat natuurclaims
achterwege blijven, of voldoende gecompenseerd worden, bij voorkeur in ruimte.
Compensatie moet een zekerder karakter krijgen dan nu het geval is.
Compostering. Bij kavelruil moeten we nadenken over mogelijkheden.
Financiële bijdrage door partijen. Hoe zit het met de betaling? Natura-2000 moet
buiten de polder blijven.
Het college:
Wethouder Spanjer heeft niet helder wat de mening is van de CDA–fractie.
De meningen van de partijen zijn samengevoegd in het ontwikkelplan. Alle
betrokken partijen hebben ingestemd met dit plan. Wijzigingen door de raad
moeten besproken worden met die partijen. Er is geld beschikbaar voor de
vervolgstappen en ook is menskracht beschikbaar. We kijken hoe we de
agrarische sector op korte termijn ruimte kunnen geven voor ontwikkeling. Hij pleit
ervoor voor dit traject te kiezen.
Het is een helder plan waarin partijen zienswijzen hebben aangedragen over wat
ze van belang vinden. Er zijn een aantal speerpunten genoemd zoals:
ontwikkeling agrarische sector, nieuwbouw en locatie voor boerderijen. Bouwen in
de polder is geen reële optie. Het kan wel in de lintbebouwing van de dorpen. Dat
moeten we oppakken. De agrarische sector wordt hier direct bij betrokken.
Consistentie in beleid is belangrijk. We moeten consensus met elkaar hebben om
te komen tot een uiteindelijke oplossing.
Er wordt gekeken naar wat passend is op het eiland, neveninkomsten, recreatie.
etc. Er zijn nog geen financiële middelen beschikbaar, er zijn wel voorzetten
gedaan d.m.v. het Streekfonds.
De polder is belangrijk voor natuurontwikkeling, het toerisme en de
drinkwatervoorziening. Alles staat benoemd.
De beddenboekhouding komt volgende week in het college en komt eerstvolgende
commissie op de agenda.
Het plan kan een bouwsteen zijn voor het bestemmingsplan Polder.
De cultuurhistorische waarde is expliciet benoemd.
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Het slenkengebied is bedoeld voor waterreserve. Infiltratie van drinkwater zal
nader uitgewerkt worden. Uitbreiden van oppervlaktewater, bestrijding ganzen,
alles is benoemd.
Er zijn drie zoekgebieden voor de recreatieve sector: Punthoofd, duinmeertje Hee
en de Tiger. Dit is nog niet uitgewerkt en we nemen het nu mee in het Natura2000 beheerplan.
Er ligt een inventarisatie voor het herstel van de elzensingels. Als het plan tot
uitwerking komt, kijken we naar de soorten groen. Dat zijn nadere uitwerkingen.
Er ligt een goed plan. Hij hoopt dat het de instemming van de raad krijgt en hoopt
na de zomer te kunnen kijken naar bouwlocaties voor agrarische bedrijven en ook
kijken hoe we een administratieve ruilverkaveling kunnen regelen.
Burgemeester Visser: Het project heeft lang geduurd, hij kan zich voorstellen dat
dit bij sommigen tot frustratie heeft geleid. Het plan wordt door alle partijen
gedragen en biedt een fundament om de Terschellinger polder gestalte te blijven
geven en we hebben een fundament om de polder in een uitzonderingspositie te
manoeuvreren. Er liggen kansen.
Wethouder Spanjer: Alle partijen hebben ingesproken; hij wil die sessie niet
opnieuw doen.
De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst.
Raadsleden in 2e termijn
De Voorzitter: De heer Schellenberg heeft de vergadering verlaten.
Raadslid Doeksen (PBT) dankt de wethouder voor de uitleg en ook voor het
rapport.
Het gaat niet alleen over het agrarisch deel, maar ook over mensen, cultuur,
natuur etc. De opzet is goed geweest, een infoavond geeft teveel discussie. Alle
onderdelen zijn belangrijk voor de polder. Maar er is een groep mensen die niet
goed gehoord is.
De uitleg van de wethouder is goed. Hierna komt het bestemmingsplan, zijn we
dan gehouden aan wat in het ontwikkelplan staat? Er worden nu besluiten
genomen. Dit is een bouwsteen voor het bestemmingsplan, hoe gaat het worden
met het oog op het bestemmingsplan dat volgt? Hij wil niet alles overdoen, maar
het moet wel duidelijk zijn.
De ganzenproblematiek is belangrijk. Staatsbosbeheer heeft hier in het verleden
invloed op gehad. De subsidie moet voor langere tijd worden vastgesteld. De
schadevergoeding wordt verminderd, de grondstofprijzen stijgen, dat is scheef.
Dat moet duidelijk zijn bij de provincie.
Raadslid Van Deelen (PvdA) sluit voor een groot deel aan bij de woorden van
raadslid Doeksen.
Het is een duidelijk plan, hij is blij met dit plan. De wethouder meldt dat een
structuurplan dodelijk is voor de landbouw. Dat moet niet, hij wil over enkele zaken
voor de raadsvergadering met de coalitiepartner discussiëren.
Het is een goed plan, maar op hoofdlijnen moet het nog uitgewerkt worden.
Raadslid Geveke (VVD) zet vraagtekens bij het draagvlak.
Raadslid Van Deelen (PvdA) interrumpeert: Alle groepen zijn vertegenwoordigd.
Er is blijkbaar gebrek in de communicatie.
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Raadslid Geveke (VVD) vervolgt: Mensen hebben gevoel dat ze geen mening
hebben kunnen ventileren. Dat zijn zorgen die ze serieus neemt. Ze erkent dat er
een zorgvuldig proces doorlopen is.
Er moet aandacht zijn voor: de grond, compensatie en ruimte voor boeren om te
ondernemen en waar de ruimte ligt voor de boeren.
De beheersvergoeding wordt in het plan geschetst als kans, maar ook benoemd
als bedreiging omdat het wegvalt.
We hebben nu de basis. Hoe gaat het college de praktische uitvoering en het
overleg met de belanghebbenden, recreatieondernemers opzetten?
Raadslid Van der Wielen (CDA): Dit is een opiniërende vergadering. Hij komt in
de raadsvergadering met zijn conclusie.
Hij neemt zorgpunten van de andere partijen mee in zijn overweging.
Het ontwikkelplan kan een bouwsteen zijn voor het bestemmingsplan. Maar pas
op het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld wordt, is het definitief.
Hij kan zich redelijk vinden in het voorstel.
Het college in 2e termijn
Wethouder Spanjer: Het vertrouwen in het proces is belangrijk. Het is goed als we
dat kunnen uitspreken. Dat is essentieel. Het is de insteek van alle
belanghebbenden. Het gaat over alles wat de polder betreft. Als we het
vertrouwen niet hebben, komen we niet waar we willen zijn.
Raadslid Doeksen (PBT) heeft het volste vertrouwen, maar er zijn een paar
dingen die niet duidelijk zijn. Er zijn nog twee weken voor overleg.
Wethouder Spanjer vervolgt: Dat overleg is prima, maar het gaat om de basis. De
verschillende projecten komen in de raad en dan kan de raad zich daarover
uitspreken.
Communicatie. Als we dit vastgesteld hebben kunnen we de bevolking voorlichten
op informatieavonden, maar om het opnieuw in de inspraak te brengen gaat te
ver.
Een structuurplan kost teveel tijd. Iedereen heeft zich achter dit plan geschaard. Er
vindt een nadere uitwerking plaats. Het plan geeft aan dat we ruimte moeten
zoeken in de polder voor verschillende onderwerpen.
Op Terschelling bepalen we niet wat de vergoeding is.
Naar de buitenwereld is het een goed plan. We kunnen richting provincie en rijk
laten zien wat we willen met de polder.
Hij hoopt op draagvlak van de raad. De belanghebbende partijen zijn al zover.
Raadslid Van Deelen (PvdA) wil vertrouwen uitspreken, maar het gaat om het
resultaat dat telt.
De Voorzitter concludeert: Het basisplan geniet vertrouwen van de raad. Er zijn
nuanceverschillen. Dit punt gaan naar de raad van 18 juli 2012.
De Voorzitter schorst de vergadering om 23.15 uur.
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Vervolg van de openbare raadscommissievergadering van de gemeente
Terschelling van 3 juli 2012 op 4 juli in het gemeentehuis te West -Terschelling om
19.30 uur.
Aanwezig:
Dhr. M. Schellenberg, mevr. M. Spanjer (fractie PvdA)
Mevr. A.F. Geveke, mevr. R. Cupido-Pootjes (fractie VVD)
Dhr. A. Doeksen, dhr. A.C. Schweigmann, dhr. J.R. Hoeve (fractie PBT)
Dhr. H.K. van der Wielen, dhr. A.J. Romar (fractie CDA)
Dhr. W. van Deelen, voorzitter
Mevr. B.A. Wiener, griffier
Mevr. R. Haringa, notulist
Burgemeester dhr. mr. J.M. Visser
Wethouder dhr. T.D. de Jong
Wethouder dhr. J.G. Spanjer
Afwezig m.k.g.: mevr. C. Oosterbaan (PvdA)
Aanwezig op de publieke tribune ca. 20 personen
De Voorzitter heropent de vergadering en leest de wijziging van de verordening
raadscommissie voor. Artikel 17 lid 3 is aangepast. Insprekers kunnen, via de
griffier, op verzoek de concept-notulen ontvangen.
Hij begint de vergadering met het voorlezen van een brief over Willem Barentsz en
het zeevaartonderwijs, opgesteld door Teunis Schol.
8.

Locatiekeuze Campus

Tribune
Mevrouw Boveree-Roos (namens bewoners Bermudadriehoek en omliggende
straten): De bewoners zijn in het bezit gekomen van het rapport over de
locatiestudie. Daarnaast is via de pers gemeld dat de campus in het bos van
West-Terschelling gaat worden gebouwd terwijl de locatie nog besproken moet
worden in de raadscommissie.
Haar ervaringen met de inloopdagen, georganiseerd door De Veste, zijn niet
positief. Naar aanleiding van de eerste inloopmiddag is een reactie ingezonden die
meegenomen zou worden in het vervolg van de locatiestudie. Ook de contacten
op de tweede inloopmiddag verliepen slecht.
Uit niets blijkt dat tegemoet wordt gekomen aan de bezorgde buurtbewoners, alles
wijst erop dat het rapport al klaar was voor het contact met de bevolking. De later
ingebrachte locaties zijn bijgevoegd. Het rapport mist het feit dat er weerstand kan
worden verwacht vanuit de woonwijk.
Locatie 6 bijvoorbeeld is € 400.000,- goedkoper en m.b.t. verkeersveiligheid een
betere plek. Vanwege de zeer ruime opzet van de woonunits vallen bepaalde
locaties af wegens ruimtegebrek. De woningen van 30 m² zijn bijna het dubbele
van wat qua oppervlak nodig is. Als men met het bouwbesluit rekening houdt kan
aanzienlijk kleiner worden gebouwd.
Verkeersveiligheid, geluidsoverlast, overbelasting en ruimtebeleid zijn zaken van
de gemeente. De buurt, maar ook de raad, kan gaan dwarsliggen. Ze vraagt een
actieve houding t.a.v. deze zaken.
Ze heeft veel vragen over de ontsluiting van het terrein en wijst op de verwachte
oversteekfrequentie van ca. 1000 keer per dag. Met veel zaken moet tijdens de
bouw rekening gehouden worden.
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Ze verzoekt met klem de bewoners zo spoedig mogelijk te betrekken bij de
ontwikkeling van de bouwplannen, dit zou voor de bestemmingsplanprocedure
versnellend kunnen werken.
De heer H. Schurink (SOS) kan instemmen met locatiekeuze 4, met een voorkeur
voor 4B. De andere locaties zijn niet acceptabel vanwege de bouwvolumes.
Hij heeft moeite met de gevolgde procedure. Het voorstel heeft ook betrekking op
het programma van eisen. Impliciet stemt de gemeenteraad hier vanavond ook
mee in.
SOS heeft in het voortraject een zienswijze ingediend die ingaat op andere
modellen van huisvesting met andere bouwvormen en volumes.
De publieke taak is uitbesteed aan een projectontwikkelaar met private belangen,
uitgangspunt is winstmaximalisatie. De rolverdeling en verantwoordelijkheden in
het proces zijn onduidelijk.
De Veste gaat uit van één gebouw op één locatie. Een aantal knelpunten is op te
lossen door de campus niet op één, maar over meerdere locaties te spreiden.
Daarmee komen ook andere locaties in beeld, zoals de huidige locatie en Hotel
Boschrijck, met sportterrein. De jaarrond studenten stellen andere
huisvestingseisen dan week-cursisten. Deze kunnen ook structureel gebruik
maken van hotels. Bij perioden van minder cursisten ben je flexibeler.
Waarom worden de units 30 m²? Bij 30 m² zijn ook de wooncontingentering en de
huurwet van toepassing. Dus krijg je huurders er moeilijk uit.
In de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan West heeft SOS aangegeven
dat de ruimtelijke randvoorwaarden voor de nieuwe campus in het
bestemmingsplan opgenomen hadden moeten worden. Daar heeft de raad niet
voor gekozen, er komt een postzegelplan. SOS heeft voorgesteld om voor de
gebieden 3 en 4 een stedenbouwkundig structuurplannetje te maken met de
beoogde ruimtelijke functies. De campus met randvoorzieningen, de woningen en
de ontsluiting kunnen daarin een plaats krijgen. Dat communiceert makkelijker bij
mogelijke bezwaren uit de omgeving.
Het MIWB heeft haast bij de realisatie van een up-to-date studentenhuisvesting,
haast is een slechte raadgever. Hij hoopt en verwacht een campus waar het eiland
trots op kan zijn. Het MIWB is belangrijk voor het eiland, maar het toerisme ook.
Raadsleden
Raadslid Van der Wielen (CDA): Het is zaak dat er duidelijkheid komt. De
communicatie naar de omwonenden kende een valse start. Er zijn diverse
inloopavonden georganiseerd waarin locatiekeuzes zijn gepresenteerd.
Het is zaak dat de huisvesting dezelfde hoge waardering krijgt als het MIWB. Het
kan niet zo zijn dat miscommunicatie en vermeende tegenstrijdige belangen dit
proces frustreren.
Locatie 4 wordt nog niet door iedereen omarmd. Er zijn ook mensen die pleiten
voor andere locaties. Voordeel van de locaties ten zuiden van de Hoofdweg is dat
het oversteken achterwege kan blijven en veelal is de grond in handen van de
gemeente. Dit scheelt in de verwervingskosten. Door het volume vallen
verschillende locaties aan de zuidkant echter af. Er is iets te vroeg afscheid
genomen van locatie 6, hier is voldoende ruimte om de studenten te huisvesten.
Eventueel kan voor trainees gebruik worden gemaakt van de Stayokay. De
bebouwing kan aansluiten bij de plannen van de heer Westers.
De voorkeur van het college gaat uit naar locatie 4. Omwonenden vrezen
mogelijke overlast. Zeker na het wegvallen van nachttoezicht is voor deze zorg
enige grond. Het is zaak omwonenden te betrekken bij de planvorming. Hij pleit
voor een werkgroep, dat is beter dan een klankbordgroep.

19

In de bestemmingsplanprocedure zitten kansen en bedreigingen. Kansen in goede
communicatie en bedreigingen in ellenlange procedures. Hij wijst op het belang
van de school en hoopt op het benutten van de kansen. Hij wijst op de
mogelijkheden van de voorgestelde locatie.
Verkeersveiligheid is een aandachtspunt, hij pleit voor een ondergrondse
doorgang bij locatie 4. Daarmee wordt ook de looprichting naar het dorp gestuurd.
Karakter units. De angst bestaat dat door huurbescherming de units niet
beschikbaar blijven, maar langer vastgehouden worden.
Grondverwerving locatie 4. Op de locatie komen enkele middelzwaar beschermde
plantensoorten voor. Hij verwacht dat natuurcompensatie op Terschelling besteed
zal worden. Hij gaat ervan uit dat, gezien het maatschappelijk belang,
Staatsbosbeheer medewerking verleent. Hij gaat in op de prijs van de grond.
Raadslid Schweigmann (PBT): Het nieuwe college heeft het dossier, samen met
De Veste, voortvarend ter hand genomen. Hij schetst de voorgeschiedenis.
Het runnen van een campus hoort niet bij de gemeente, De Veste heeft brede
ervaring. De huidige campus loopt goed, de buren klagen niet meer en de
studenten zijn blij met de lagere huur. Het personeel is goed herplaatst. De
operatie is tot dusver geslaagd.
Zeevaartonderwijs is belangrijk voor de werkgelegenheid en goed voor de
gemeenschap. De campus is niet meer van deze tijd. Het MIWB wil zo snel
mogelijk nieuwe huisvesting voor een betaalbare prijs.
De locaties zijn, in samenspraak met de gemeente, in kaart gebracht. Deze zijn
beoordeeld op randvoorwaarden. De inloop resulteerde in drie alternatieve
locaties, ook deze werden in beeld gebracht en er volgde een tweede
inloopavond. Hij kan zich vinden in de keus voor locatie 4.
Het voorstel van het college bestaat uit twee delen: Instemmen met locatie 4 en
een bestemmingsplan maken voor de campus en omgeving. Er is een gebrek aan
woningen in de sociale sector en de infrastructuur moet worden aangepast. En
nieuwe bewoners weten dat ze in de buurt van een campus komen. Hij kan
instemmen met het collegevoorstel.
In het gemeenteblad staat een tekst over de financiële gevolgen. Die tekst begrijpt
hij niet. De tekst heeft niet te maken met de locatiekeuze, maar met de keuze voor
een nieuwe campus. Dat besluit hebben we vorig jaar genomen.
Raadslid Schellenberg (PvdA) vraagt de wethouder over de procedure t.a.v. het
bestemmingsplan.
Wethouder Spanjer: Het voorontwerp bestemmingsplan wordt aan de raad
gestuurd. Op het moment dat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld gaat
het in procedure.
Raadslid Schellenberg (PvdA) vervolgt: Hij is blij met het huidige voorstel. In
twee jaar tijd zijn diverse stappen doorlopen, inspraakrondes georganiseerd en
locaties onderzocht. Hij kan zich vinden in de locatie die wordt voorgesteld.
De zeevaartschool is van fors economisch belang voor Terschelling en biedt
hoogwaardige werkgelegenheid. Jonge inwoners zijn van invloed op de uitkering
van het gemeentefonds. Daarnaast heeft de school een flink sociaal belang,
bijvoorbeeld hoogopgeleide mensen in de samenleving. Goede huisvesting is van
groot belang.
Protest uit de bevolking is een maatschappelijk fenomeen aan het worden. Als een
bouwplan geformuleerd wordt rijzen er bezwaren, vaak zonder dat kennis
genomen wordt van de inhoud van de plannen. Vandaag speelt hiervan een
voorbeeld m.b.t. mogelijke plannen voor het B&Y-terrein. Aan die plannen kan nog
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veel gedaan worden, maar iedereen reageert op informatie op een website die
eenzijdig en onjuist is.
Omwonenden hebben een handtekeningenactie opgezet. Zulke bezwaren zijn een
zorgelijke ontwikkeling, we zullen op het eiland meer dingen moeten realiseren.
Hij kan instemmen met de locatiekeuze.
Raadslid Geveke (VVD) onderschrijft het belang voor het MIWB en ziet de
noodzaak van huisvesting voor studenten. Ze is op voorhand niet tegen locatie 4,
maar waarom wordt gekozen voor één locatie en waarom wordt niet gekozen voor
bestaande gebouwen? Een keuze ten zuiden van de Hoofdweg is beter i.v.m. het
verkeer.
Iedereen heeft het recht om voor zijn belangen op te komen en het project is,
gezien de communicatie, fout van start gegaan. Een vergelijking met de bezwaren
tegen de plannen bij het B&Y-terrein is niet terecht. De mensen zijn nu wel goed
geïnformeerd over de campus, ze hebben wel grond voor een reactie.
Raadslid Schellenberg (PvdA): Wat bedoelt raadslid Geveke met dat mensen op
basis van goede gegevens geïnformeerd zijn? Het plan is globaal besproken en er
kan van alles gerealiseerd worden waarbij tegemoet kan worden gekomen aan de
buurtbewoners.
We nemen nu een besluit over de locatie en niet over de inrichting, daarna kunnen
we overleggen met de bewoners. De bewoners spreken nu voor hun beurt voor
wat betreft de bouw van de campus.
Raadslid Geveke (VVD) vervolgt: Drukken de zelfstandige wooneenheden in het
project op het wooncontingent?
Ze pleit voor een werkgroep met betrokkenen. De mensen moeten nu serieus
worden genomen en moeten mee kunnen denken over dit plan.
Raadslid Hoeve (PBT) interrumpeert en vraagt naar haar voorkeurlocatie ten
zuiden van de Hoofdweg.
Raadslid Geveke (VVD): Locatie 4 heeft voordelen, maar locatie 6 heeft als
voordeel dat de verkeersstromen er niet zijn. Ze loopt de locaties na.
Locatie 1 kan niet. Die ligt buitendijks. Locatie 2 is voor iemand anders bestemd.
Locatie 6 is mogelijk, ze is benieuwd naar extra toelichting van de wethouder.
Ze is niet tegen locatie 4, maar verkeersbewegingen baren haar zorgen. Bij een
tunnel op Terschelling zet ze haar vraagtekens.
Het college
Wethouder Spanjer: We gaan de volgende stap zetten om te komen tot een
nieuwe campus, dat is een heugelijk feit.
Het proces is lang geleden gestart. Hij schetst de voorgeschiedenis. Het
overdragen van de huidige campus aan De Veste, met het beheer, is de eerste
stap geweest. Er wordt, vanwege de kosten, gekozen voor één locatie. Dat is
praktischer voor beheer, toezicht en faciliteiten. De NHL kiest ook voor één locatie.
Die discussie is nooit gevoerd.
De studentenwoningen vallen onder een bepaald regiem en daaraan zit een
oppervlakte van 30 m² met een bepaalde huur. Er is mogelijkheid van
huursubsidie. Dat betekent ca. € 250,- per maand voor de student en
kwaliteitsverbetering. De campus zal op de toekomst gericht zijn.
Nog een voordeel is dat de NHL 20 jaar lang een zeevaartschool op het eiland
garandeert. Dat is erg belangrijk voor De Veste. Hij gaat in op de onrendabele top
voor De Veste.
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Studentenwoningen vallen onder een ander regiem en dat staat los van het
contingent. De planning is ca. 280 woningen. Er is gezocht naar een locatie van
één ha. grond. De provincie is erbij betrokken vanwege de natuurwaarden en er is
een gesprek gevoerd met de gedeputeerde. Alle mogelijke locaties moesten
worden onderzocht en goed onderbouwd worden aangeleverd bij de provincie.
De gemeente heeft besloten het traject over te dragen aan De Veste. De Veste
heeft het, met afspraken, overgenomen, maar heeft een andere manier van
werken gekozen op basis van inloopdagen.
Locatie 5, bij de Richel, is niet geschikt. Dit is poldergebied.
Locatie 1 is buitendijks gebied. Dat heeft grote consequenties en nadere eisen
waardoor het volume en de hoogte te groot worden.
Op locatie 2 ligt een toeristisch belang. Het gebouw is qua omvang te vergelijken
met de “Groot Duin” plannen.
Locatie 3 ligt direct tegenover het Europahotel. Op zich een goede locatie, op
grond van de gemeente, maar we voorzien een enorm bedrag aan planschade en
het ligt dichtbij de woonwijk.
Locatie 7 ligt in de EHS. De provincie stelt daar voorwaarden aan. Je moet dan
bouwen direct aansluitend aan de bestaande bebouwing. Als je het bos ingaat
moet je de relatie met een woonwijk maken.
Dat is het geval bij locatie 4. De 24 woningen die in de Bermudadriehoek gepland
zijn kunnen worden verplaatst naar de Jan Cupidolaan. Daarvoor hebben we
toestemming gekregen. We zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat locatie 4
de meest geschikte locatie is. Locatie 4 ligt in het bos achter een zandrug in een
kuil waardoor het gebouw niet teveel in het zicht komt. Het kan zich voegen in het
landschap.
Locatie 6. Een stedenbouwkundige heeft geadviseerd dat niet te doen vanwege
de impact op het duinlandschap. In de bocht op de Tiger heb je vol zicht op die
locatie. Bovendien moet er ontzettend veel zand verplaatst worden.
Bij de keuze van locatie 4 hoort een stedenbouwkundige invulling van de
woningbouw. Daarna gaan we terug naar de inspraak. Als dat vastgesteld is,
wordt het omgezet naar een bestemmingsplan.
Bouwstenen in het rapport geven aan wat het ruimtelijk betekent, de
stedenbouwkundige geeft aan waaraan we denken. Dat moet de basis zijn voor
het gebouw. Daarna komen we tot de vervolgstappen over ontsluiting etc.
Belangrijk is dat omwonenden aangeven dat ze betrokken willen worden bij de
procedure. De insteek van het college is de belanghebbenden erbij te betrekken
en proberen eind dit jaar een bestemmingsplan voor elkaar te hebben. We moeten
in gezamenlijkheid aan de slag gaan. Dat neemt niet weg dat het een groot
gebouw wordt. Het woongedrag zal anders worden als iedere student een eigen
woning heeft. We willen de groep een kans geven.
De opmerking over winstmaximalisatie is niet terecht. Wel is de zekerheid
gevraagd dat de school 20 jaar op het eiland blijft. De campus zal de school op het
eiland een beter bestaansrecht geven.
De huurders krijgen een studentencontract voor een jaar dat per jaar wordt
afgesloten. Ze betalen voor een heel jaar, De Veste heeft die garantie.
We hebben een stuurgroep bestaande uit De Veste, NHL en de gemeente. Hij wil
ruimte vragen aan de andere partijen en de vraag van de bewoners voorleggen.
Hij wil met de stuurgroep overleggen hoe we daar het beste vorm aan kunnen
geven.
Raadsleden in 2e termijn
Raadslid Van der Wielen (CDA): De meeste vragen zijn beantwoord.
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Hij heeft een aantal pluspunten genoemd bij locatie 6, maar deze locatie heeft niet
de voorkeur van het college. De voordelen die zijn aangegeven kunnen een rol
spelen bij overwegingen bij locatie 4.
Raadslid Schweigmann sprak zich positief uit over de voortvarendheid van het
college, maar het vorige college had het ook ter hand genomen en was ook
positief.
Raadsleden Schweigmann (PBT) en Van der Wielen (CDA) grijpen terug in de
geschiedenis en discussiëren over de rol van de colleges m.b.t. de ontwikkeling
van de campus.
Wethouder Spanjer vindt het niet relevant om terug te kijken. We staan nu voor
een keuze en moeten ons beperken tot wat voorligt. Een evaluatie van het proces
kan op een ander moment.
Raadslid Schweigmann (PBT): Kan het college aangeven wat de noodzaak was
voor de financiële gevolgen? Hij begrijpt de keus van de locatie niet in relatie tot
de financiële gevolgen.
Hij is geschrokken van het betoog van de wethouder. We hebben nog geen
beslissing genomen over het gebouw, maar de wethouder spreekt steeds over
“een groot gebouw”. Hij heeft voorkeur voor meerdere kleine gebouwen.
Er zijn twee groepen studenten, jaarstudenten en weekstudenten bij de simulator.
Op de donderdag ondervindt de omgeving veel overlast van de weekstudenten.
Er is op dit moment een grote toeloop aan vaste studenten, het is mogelijk dat we
met ruimtegebrek te maken krijgen. Hij stelt voor de weekstudenten zo nodig in
het huidige “palengebouw” te huisvesten.
Raadslid Schellenberg (PvdA onderschrijft het belang van het betrekken van de
bewoners bij de ontwikkelingen nu de keuze van de locatie bekend is. Dat is aan
de orde als we met de bestemmingsplannen bezig gaan.
Raadslid Geveke (VVD): De wethouder wil de partijen vragen om de werkgroep uit
te breiden met bewoners. Het zou mooi zijn de beslissing voor de
raadsvergadering te kunnen vernemen.
Bij locatie 6 is volgens de wethouder de impact op het landschap te groot.
Misschien is het mogelijk om van zowel locatie 6 als locatie 4 een 3-D-plaatje te
maken zodat we een inschatting kunnen maken.
Ze steunt raadslid van der Wielen, er zijn ook negatieve kanttekeningen. Die staan
genoemd bij de financiële gevolgen. Ook is niet ingegaan op de communicatie met
bewoners.
Raadslid Schellenberg (PvdA) constateert dat de communicatie in het
beginstadium van twee kanten beter had gekund.
Het college in 2e termijn
Wethouder Spanjer: Er is een bebouwingsvoorstel op locatie 6. De impact is veel
te groot, je moet het daar niet willen. Er is overeenstemming met de provincie over
locatie 4, voor een andere keuze moeten we terug naar de provincie, dat kost
extra tijd.
Het stoort raadslid Geveke (VVD) dat er geen ruimte is voor discussie.
Wethouder Spanjer zegt de tekening toe.
Hij vervolgt: Er is niet veel bekend over de financiële paragraaf. Na de zomer komt
meer helderheid.
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De stuurgroep maakt een programma van eisen. Als er overeenstemming is over
het programma van eisen kunnen we daar kennis van nemen.
Hij weet niet of hij alle partijen in de stuurgroep voor de raadsvergadering kan
spreken over het betrekken van omwonenden.
De Voorzitter concludeert: De wethouder zegt toe met de stuurgroep te spreken
over participatie van de omwonenden en zegt toe dat mevrouw Geveke een
tekening krijgt van locatie 6. Dit punt gaat naar de raad van 18 juli 2012.
Vergadering wordt voor tien minuten geschorst.
9.

Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2011

Raadsleden
Raadslid Hoeve (PBT) had een ander verwachtingspatroon over het verslag en
moest het verslag tweemaal lezen om het te begrijpen.
Hij is teleurgesteld in de resultaten van de handhaving. Er is veel extra geld voor
beschikbaar gesteld en in verhouding komt hier weinig uit. Het is beter excessen
te voorkomen, voorlichting te geven en toezicht te houden.
Een aantal doelstellingen is niet gehaald. Zijn het wel de juiste prioriteiten
geweest? Hadden we de prioriteiten niet moeten verleggen?
De conclusies zijn duidelijk leesbaar. Het reguliere toezicht gaat goed.
Het jaarverslag is aan één kant globaal, maar aan de andere kant detaillistisch.
Voorbeeld is het meibranden.
Jiskefet staat weer op de agenda, de uren van 2011 zijn niet gebruikt en ook voor
2012 staan hiervoor uren. Gaan we afwachten tot de politie meedoet, of gaan we
zelf door en besteden we de uren om de politie te overtuigen van het belang?
Hij is teleurgesteld in het planmatig toezicht van de bestemmingsplannen. Het
gaat al 10 jaar over onrechtmatige recreatieve bewoning van permanente
woningen. Dit zou in 2012 worden opgepakt, we zijn nu op de helft.
Incidenteel toezicht op bestemmingsplannen is akkoord.
Als raadslid word je vaak op misstanden gewezen. Dat zijn onderwerpen die
betrekking hebben op het gehele eiland. Hij ziet graag voortgang in lopende
handhavingszaken. Dat wordt nu erg cijfermatig weergegeven, je kunt niet zien
waarop de zaken betrekking hebben. Hoe het wel moet weet hij ook niet, maar hij
zoekt een nieuwe formule.
Raadslid Schellenberg (PvdA): Vergeleken met het vorige verslag is dit verslag
goed en prettig leesbaar. Hij kan de informatie goed terugvinden.
We hebben een collegeprogramma met een aantal ambities. Heeft de
portefeuillehouder het gevoel dat recht gedaan wordt aan de ambities uit het
collegeprogramma en dat de extra gelden goed besteed worden?
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) loopt in 2012 af. Hoe gaat het met een
volgend plan?
Raadslid Van der Wielen (CDA): Het voor kennisgeving aannemen van dit verslag
gaat een stap te ver. Er gaat veel geld in om en er is een hoge ambitie. Hij is
benieuwd naar het antwoord op de vraag van raadslid Schellenberg.
Bij de presentatie handhaving omgevingsrecht 2012 heeft het CDA gewezen op
onduidelijkheden m.b.t. financiële en personele middelen. De wethouder heeft
toegezegd dat hier duidelijkheid over zou komen.
Inhoudelijk wordt uitgebreid ingegaan op reikwijdte en toezicht milieuregels en het
indicatieve aantal controles. Over het algemeen blijkt dat controles effect hebben,
maar soms worden doelstellingen niet gehaald omdat controle meer tijd nam dan
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was voorzien. Wordt dan de controle niet uitgevoerd, wordt er ingehuurd of wordt
het doorgeschoven?
De actie Jiskefet is niet uitgevoerd omdat de politie Fryslân geen budget/personeel
beschikbaar heeft. Wat is er gebeurd met het aantal beschikbare uren?
Het aantal illegaal geplaatste bijgebouwen bij recreatiewoningen bij West aan Zee
en Midsland aan Zee is betrekkelijk laag. Betekent het dat prioriteit wordt gelegd
bij illegale bouwwerken bij recreatiewoningen in de polder?
Er is geen uitvoering gegeven aan het gemeentelijk intern milieuzorgsysteem
(GIM) vanwege andere prioritering m.b.t. duurzaamheid. Wat is daar dan van de
grond gekomen?
Het CDA hoort graag wat er terechtkomt van de door de raad gestelde
handhavingsprioriteten in relatie tot inzet middelen en beschikbare uren. Als
laatste gaat hij in op het aantal uren van 1 milieu-fte.
Het college
Wethouder De Jong: De meningen over de leesbaarheid van het verslag zijn
verdeeld. De bedoeling is verantwoording richting provincie t.a.v.
milieuhandhaving. Vervolgens zijn een aantal aspecten toegevoegd die de
verantwoording breder trekken. De verslaglegging is gericht op activiteiten en niet
zozeer op de effecten. Er worden stappen gezet m.b.t. preventie. Voorbeeld is
onrechtmatig gebruik woonruimte. Op de website en door een folder is informatie
gegeven. Mensen hebben hierop geanticipeerd.
Het klopt dat de eerste aanschrijvingen vorig jaar hebben plaatsgevonden, die
procedures nemen veel tijd. Er zijn verschillende situaties aangeschreven.
Belanghebbenden hadden informatie over regelgeving uit het verre verleden. We
moeten scherper aangeven hoe we effectief kunnen handhaven.
We zijn bezig met het bestrijden van excessen. Voorbeeld: vijfmaal een bouwstop
aan aannemers voor activiteiten die niet vergund waren. Die frequentie is sterk
afgenomen. We hebben de juiste lijn te pakken.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten goed gecoördineerd
worden. Daar gaan we in de organisatie mee bezig en we gaan meer in de
communicatie doen.
Milieuhandhaving: Bij de controle van vetputten werd geconstateerd dat bij 7 van
de 8 vet in het riool kwam. De gevolgen hiervan brengen veel kosten met zich
mee. Het is noodzakelijk goed een vinger aan de pols te houden.
Een aantal doelstellingen zijn niet gehaald. Dat heeft te maken met bedrijven die
van plan zijn te verbouwen of te verplaatsen.
Extra verzoeken tot handhaven nemen capaciteit van de organisatie in beslag, zo
blijven andere dingen liggen. De gemeenteraad vraagt op diverse momenten
aandacht voor zaken waarbij handhaving nodig is. Veel werk krijgt hierdoor een
ad-hoc reactie.
Veel geld betekent een hoge ambitie. U kunt in het stuk lezen waar het extra geld
voor gebruikt wordt.
Illegaal geplaatste bouwwerken zijn geïnventariseerd, ze bevinden zich
voornamelijk in de polder.
Duurzaamheidsprojecten en GIM: de ambitie is ermee aan de gang te gaan, maar
mankracht ontbreekt.
De effectieve uren in het onderwijs zijn volgens Van der Wielen hoger dan bij de
ambtenaren. De effectieve uren voor milieu zijn een scherpe calculatie.
Er staat een omissie in hoofdstuk 6 van het jaarplan dat u in januari besproken
heeft: het aantal beschikbare uren toezicht via inhuur juridische handhaving klopt
wel, maar het aantal fte’s klopt niet.
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Wethouder Spanjer: GRP. In de voorjaarsnota is € 9000,- opgenomen, hij
verwacht dat een presentatie eind dit jaar plaats zal vinden.
Wethouder De Jong: de gemeenteraad heeft vorig jaar prioriteiten aangegeven.
Deze worden ingezet bij onrechtmatig gebruik permanente woningen en
verrommeling van het landschap. Heroverwegen lijkt hem niet goed. Het is goed
dat u geïnformeerd wordt hoe hier wel een invulling aan te geven is.
Meibranden gaat, in tegenstelling tot enkele jaren geleden, goed. We stemmen de
inspanning af op de ervaring van de afgelopen jaren.
Raadslid Doeksen (PBT) Het is belangrijk dat het meibranden blijft. Maar 140
uren inzet is erg veel voor die ene dag in het jaar.
Wethouder De Jong: we zullen kijken waar die 140 uur vandaan komt.
Hij vervolgt: We kunnen ons verantwoorden naar de gemeenteraad over
handhaving zonder expliciet namen te noemen. Het is van belang voor burgers om
kennis te kunnen nemen van de handhaving op verschillende gebieden.
Raadsleden in 2e termijn.
Raadslid Van der Wielen (CDA): Hoe zit het met de uren in verhouding tot de
taken? Waar worden de productieve uren aan besteed? Dat moet duidelijk
worden. Er is al veel voorbereidend werk gedaan over onrechtmatige bewoning,
daarop kan worden voortgeborduurd.
Het college in 2e termijn
Wethouder De Jong: Het is van belang dat er gebruik wordt gemaakt van de
aanwezige kennis.
Duurzaamheid. De opdracht vanuit de gemeenteraad wordt op dit moment
uitgevoerd en wordt verantwoord naar de raad.
Inspanningen: bijvoorbeeld het aantal zaken dat naar de bestuursrechter of hoger
gaat geeft inzicht in de inspanning t.a.v. handhaving.
De Voorzitter concludeert: Dit punt gaat naar de raad van 18 juli 2012.
10.

Minimabeleid 2013

Raadsleden
Raadslid Spanjer (PvdA) de Dienst heeft een aantal versoberingen voorgesteld
voor het minimabeleid; ze kan zich niet vinden in het voorstel dat er ligt.
Het gaat voornamelijk over onzichtbare armoede. We hebben een particuliere
voedselbank op Terschelling en zijn geschrokken van de aanmeldingen.
Ze wil de normpercentages handhaven op 110% en 107%. Ook wil ze inzetten op
een verhoging van de regeling “meedoen in de samenleving” en wel vergelijkbaar
met de gemeente Harlingen, € 100,- per kind en € 250,- per gezin. Ze wil inzage
van de meerkosten. Ze is benieuwd naar de meningen van de andere fracties.
Ze vergelijkt de bezuinigingen op de minima met de extra subsidie voor Oerol. Dat
is moeilijk uit te leggen aan mensen die op het bestaansminimum moeten leven.
Raadslid Cupido (VVD): Het beperkte aantal minima op Terschelling mag niet de
dupe worden van de bezuinigingen van de Dienst. Ze stemt van harte mee om
normbedragen op 110% en 107% vast te stellen.
Het is een goede zaak om de bedragen voor de regeling “meedoen in de
samenleving” te stellen op € 75,- per kind en € 100,- per gezin.
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Raadslid Romar (CDA): Wethouder De Jong kan zijn woorden uit het verleden
waarmaken en zich nu inzetten voor “de mindere man”. Hij steunt het voorstel van
de PvdA.
Het college
Wethouder De Jong gaat in op de ontwikkelingen binnen de Dienst Sociale
Zaken. Gemeenten willen een aantal dingen versoberen om alles betaalbaar te
houden. De gemeente Terschelling heeft zich hiermee solidair verklaard.
Ook binnen de Dienst is de discussie lastig, ze raken mensen direct in hun
inkomen en dat heeft een weerslag op de maatschappelijke activiteiten.
De herziening van de begroting van de Dienst is op een laat tijdstip in behandeling
genomen. In januari was grote onzekerheid over de regelingen. Dat heeft tot veel
leed geleid bij mensen die het betreft.
Nu worden kaders voor 2013 gesteld. Het rijk heeft versoberingen toegepast. We
mogen op geen enkele regeling boven de 110% gaan zitten. De spelregels
worden jaarlijks aangepast en we moeten jaarlijks de speelruimte bepalen.
Hij bespeurt de behoefte om de regeling op te plussen. Het is goed om zichtbaar
te maken wat het betekent voor de financiële positie van de gemeente, de raad zal
hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, maar dat lukt niet voor de
raadsvergadering. Het is van belang dat betrokkenen weten hoe de regeling er in
2013 uit komt te zien.
De Voorzitter concludeert: Dit punt gaat naar de raad van 18 juli 2012.
11.

Rondvraag voor raadsleden

Raadslid Doeksen (PBT): De grond van Staatbosbeheer wordt aangeboden voor
€ 10.000,- per ha. Hij vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om alle grond van
Staatsbosbeheer over te nemen.
Het college
Burgemeester Visser: Staatsbosbeheer laat allerlei proefballonnetjes op om
middelen te vinden om geld te verdienen. Via de ontwikkelagenda houden we
vinger aan de pols, te beginnen met de locatie voor de campus..
De Voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
Aldus vastgesteld in de raadscommissievergadering van 4 september 2012.
Mevrouw B. Wiener
Griffier

De heer W.H.M. van Deelen
Voorzitter

