Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 17-12-2019
Openbaar:
19.271

Herziening Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling
Samenvatting:
In januari 2019 is het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling, Programma
+135+, vastgesteld. Een deel van het woonprogramma wordt gerealiseerd door
particulieren. Een groot aantal mensen heeft bouwplannen. Met hen zijn gesprekken
gevoerd. Daarbij zijn een aantal knelpunten gesignaleerd. Deze zijn voor het college
aanleiding om het Programma +135+ aan te passen.
Besluit:
1. In te stemmen met de aanpassingen van het Uitvoeringsprogramma
Woonvisie Terschelling, Programma +135+, zoals opgenomen in bijlage 1.
2. De gemeenteraad hierover te informeren.

19.273

SWOT-analyses winkelgebieden Terschelling (Provinciale Retailaanpak)
Samenvatting:
Bureau Broekhuis Rijs heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar
kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten van de Terschellinger
winkelgebieden. De uitkomsten zijn gepresenteerd en vormen een goede basis om
urgente wensen en maatregelen te bepalen. De gemeente, het recreatieplatform en
de Terschellinger Ondernemers Vereniging gaan hier gezamenlijk de schouders
onder zetten.
Besluit:
1. de SWOT- analyses voor de winkelgebieden West-Terschelling, Midsland en
Terschelling Oost en de Subsidieregeling Friese Retailaanpak voor kennisgeving aan
te nemen;
2.Om aan de hand van de SWOT-analyses met het recreatieplatform en de
ondernemersverenigingen te bepalen welke maatregelen aanpak behoeven en voor
subsidie kunnen worden ingediend.
3. de raad van de SWOT-analyse in kennis te stellen.

19.276

Bestemmingsplan Dorsvereniging
Samenvatting:
De Dorsvereniging ´Helpt Elkander´ heeft, samen met Staatsbosbeheer en de
gemeente, gezocht naar een opslagruimte voor hun agrarisch materiaal. De
vereniging wil de spullen graag opslaan op de voormalige noodcamping in
Formerum Noord. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het
college wil meewerken aan deze wijziging en stelt de raad voor het ontwerp
bestemmingsplan dorsvereniging Terschelling ter inzage te leggen.
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling en
de gemeenteraad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging
Terschelling ter inzage te leggen.
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19.272

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020
Samenvatting:
Het college kan jaarlijks collectieve festiviteiten aanwijzen waarvoor geluidsnormen
niet gelden.
- tijdens de jaarwisseling (31 december) de daaropvolgende nachtperiode tot 07.00
uur
- tijdens de Fjoertoer de avondperiode van die dag en de daaropvolgende
nachtperiode
- tijdens Koningsnacht (de avondperiode voorafgaand aan Koningsdag) tot 24.00
uur en Koningsdag vanaf 00:00 uur
- tijdens de HT sloepenrace de vrijdagavond en de daaropvolgende nachtperiode
- tijdens Oerol de gehele periode van het festival (10 dagen)
- tijdens het Rock- en Roll streetfestival de gehele periode van het festival (van
vrijdagavond tot en met zondagmiddag)
Besluit:
Net als voorgaande jaren de volgende dagen of dagdelen aan te wijzen als
collectieve festiviteiten:
- tijdens de jaarwisseling (31 december) de daaropvolgende nachtperiode tot 07.00
uur
- tijdens de Fjoertoer de avondperiode van die dag en de daaropvolgende
nachtperiode
- tijdens Koningsnacht (de avondperiode voorafgaand aan Koningsdag) tot 24.00
uur en Koningsdag vanaf 00:00 uur
- tijdens de HT sloepenrace de vrijdagavond en de daaropvolgende nachtperiode
- tijdens Oerol de gehele periode van het festival (10 dagen)
- tijdens het Rock- en Roll streetfestival de gehele periode van het festival (van
vrijdagavond tot en met zondagmiddag)

19.274

Beleidsregels afwijken bestemmingsplan en beheersverordening
Samenvatting:
Op 3 december 2019 zijn de Beleidsregels afwijken bestemmingsplan en
beheersverordening 2019 besproken in de raadscommissie. De raadscommissie ziet
geen aanleiding om het college te adviseren de beleidsregels aan te passen. Het
college heeft vervolgens de beleidsregels op 16 december 2019 vastgesteld. De
beleidsregels maken het voor iedereen duidelijk onder welke voorwaarden het college
haar medewerking verleend om met een omgevingsvergunning van het
bestemmingsplan af te wijken.
Besluit:
de Beleidsregels afwijken bestemmingsplan en beheersverordening 2019 (ten
opzichte van het ontwerp) gewijzigd vast te stellen.

19.275

Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen (2019)
Samenvatting:
Het college heeft de Eerste herziening van de beleidsregels nieuwe woningen
vastgesteld. Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor
vergunningaanvragen, die voldoen aan deze beleidsregels, een verklaring van geen
bedenkingen af te geven. Dit betekent dat het college de vergunningaanvragen,
zonder tussenkomst van de gemeenteraad, kan afdoen.
Besluit:
De Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen 2019 (versie 29 oktober 2019)
vast te stellen.
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19.277

Zienswijze op Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) van
de Friese Waddeneilanden
Samenvatting:
Op 20 november 2019 is de Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014
(windturbines) vastgesteld en ter inzage gelegd. De regels in de verordening
beperken de mogelijkheden van windenergie op de Friese Waddeneilanden. In een
zienswijze van de Friese Waddeneilanden wordt gevraagd deze beperkingen uit de
verordening te halen. Beslissingen over de impact op het landschap van de
Waddeneilanden kunnen het beste genomen worden door de eilanden zelf.
Besluit:
In te stemmen met de zienswijze op Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân
2014 (windturbines) en deze samen met de andere Friese Waddeneilanden aan te
bieden.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 7 januari 2020.
,voorzitter
,secretaris/directeur

