Raadsbesluit
Onderwerp:

Bestemmingsplan Havengebied Terschelling

Jaar/nummer:

De raad van de gemeente Terschelling;
Overwegende,
dat op 24 april 2018 het bestemmingsplan “Havengebied Terschelling” is
vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0093.BP2017HAVENGEBIED-VG01);
dat daartegen beroep is ingesteld bij de Raad van State;
gehoord de voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tijdens
de zitting op 21 juni 2019;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020;
BESLUIT:
Het bestemmingsplan “Havengebied Terschelling” gewijzigd vast te stellen,
(planidentificatie NL.IMRO.0093.BP2017HAVENGEBIED-VG02), met de volgende
wijzigingen:
a. Groene Strand:
Het gebied krijgt de bestemming ‘Natuur’ met uitzondering van de
ontsluitingsweg naar De Walvis en voor het B&Y-terrein langs. Deze
houdt de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’.
b. De Kom / de bestemming Water:
1. De bestemming ‘Natuur’ wordt toegekend aan de zandplaat in het
westen van De Kom.
2. De lengte van de steigers binnen de bestemming ‘Water’, wordt
aanvullend in de regels vastgelegd op de bestaande lengte. Artikel
10.2 lid b komt als volgt te luiden: aanleginrichtingen,
havendammen en kademuren zullen uitsluitend op de bestaande
locatie, met de bestaande lengte en tot de bestaande bouwhoogte
worden gebouwd;
c. Evenementenregeling:
De afwijkingsbevoegdheid voor culturele voorstellingen en/of
evenementen uit artikel 15 van het op 24-04-2018 vastgestelde
‘Bestemmingsplan Havengebied Terschelling’
(NL.IMRO.0093.BP2017HAVENGEBIED-VG01) van de regels wordt
verwijderd.
d. Flexibiliteit uit het plan verwijderen
De binnenplanse afwijkingen en ook omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden (aanlegvergunning) worden verwijderd.
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e. Begrenzing ter hoogte van De Walvis aanpassen.
De begrenzing wordt ter plekke van strandpaviljoen De Walvis
aangesloten op het onherroepelijke bestemmingsplan ‘WestTerschelling, paviljoen De Walvis’ (NL.IMRO.0093.BP2016DEWALVISVA01).

2. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de andere partijen
de uitkomst mede te delen en het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekend te maken.

Terschelling, 5 februari 2020
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J. Hofman,
griffier

J.B. Wassink,
voorzitter

