Agenda
De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de
commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:
Woensdag 22 januari 2020 om 19.30 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
Het college wordt uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1. Agendapunt:
Korte inhoud:

2. Agendapunt:
Korte inhoud:

3. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

4. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

6. Agendapunt:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te
wonen.
Vaststellen agenda 22 januari 2020
Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of
verwijderd.
Vragenronde voor burgers
Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder
de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen
worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort
de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord
zal worden.
Wilt u het woord voeren, meldt dit voor aanvang van de
vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil
voeren.
Vaststellen besluitenlijst 3 december 2019
Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de
commissievergadering via e-mail te worden ingediend bij de
griffier.
Besluit
Lijst met toezeggingen
Indien er toezeggingen worden gedaan tijdens de commissie
en raad door portefeuillehouder, worden deze opgenomen op
de lijst van toezeggingen.
Instemmen met de lijst van toezeggingen
a. Mededelingen college uit samenwerking;
De Waddeneilanden
b. Overige mededelingen van het college;
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Bespreekstukken
Elke burger/persoon, instelling of bedrijf heeft het recht om bij de behandeling van een agendapunt dat aan de orde is,
in te spreken. Het inspreken vindt plaats voorafgaande aan de behandeling van het betreffende agendapunt.

7.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Evaluatierapport procedures Eilân festival
Opiniërend
De gemeenteraad van Terschelling heeft op 5 september
2019 B&W opgedragen een evaluatieonderzoek uit te
voeren. In het opgemaakte rapport komt een aantal
knelpunten naar voren en worden aanbevelingen gedaan.
Het college biedt de raad het evaluatierapport ter
kennisgeving aan en neemt zelf de in het rapport gedane
aanbevelingen over.
Het organiseren van een dancefestival in september 2019
roept weerstand op bij een aantal inwoners en andere
belanghebbenden. In augustus en september 2019, wordt
twee maal de gang naar de rechter gemaakt. Vanwege
gebreken in de verleende vergunningen is de zaak
terugverwezen naar de gemeente. Als gevolg van de
uitspraken heeft de organisator het festival afgeblazen op 7
september 2019.
Tijdens het evaluatieonderzoek is een aantal knelpunten
gesignaleerd. Daarom is de evaluatie aanleiding om de
interne processen rond vergunningverlening te herijken en
planningen op stellen waarbij voldoende ruimte is voor
inbreng van alle belanghebbenden, incl. eventuele
bezwaarmakers. Zorgvuldige communicatie is essentieel.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 5
februari 2020 plaatsvindt.
College
Portefeuillehouder Burgemeester B.
Team Staf
Wassink/Wethouder
S. Haringa
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8.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

9.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling
Opiniërend
In april 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie
masterplan havengebied Terschelling vastgesteld. Het
masterplan beoogt een duurzame en toekomstbestendige
kwaliteitsverbetering van het havenfront op ruimtelijk,
ecologisch, economisch en klimaat technisch gebied.
In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
Randvoorwaarden en Uitgangspunten
Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling. Sindsdien
is er gewerkt aan de uitwerking van het Masterplan naar
het Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling (UHT).
Het programma beoogt een concrete uitwerking van het
masterplan uit 2018 aan te reiken. Met deze uitwerking moet
het voor de gemeente duidelijk worden welke stappen gezet
dienen te worden om de beoogde kwaliteitsverbetering te
realiseren.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 5
februari 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra - Sikkema
Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied
Opiniërend
Het college adviseert de gemeenteraad om het
bestemmingsplan Havengebied Terschelling op een vijftal
onderdelen gewijzigd vast te stellen.
Op 24 april 2018 is het bestemmingsplan Havengebied
Terschelling door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen deze
vaststelling is beroep ingesteld bij de Raad van State. Tijdens
de zitting op 21 juni 2019 heeft de rechter de mogelijkheid
geboden, gezien de beroepsgronden, het bestemmingsplan
op onderdelen aan te passen.
Het Bestemmingsplan Havengebied gewijzigd vaststellen
zonder dat dat ten koste gaat van de doelstelling van dit
bestemmingsplan namelijk: het vastleggen van de bestaande
situatie. Eventuele toekomstige ontwikkelingen moeten
zelfstandig beoordeeld worden.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 5
februari 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder J.
Hoekstra - Sikkema
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10. Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

11. Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander”
Opiniërend
In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
Dorsvereniging Terschelling en het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te leggen.
De dorsvereniging ´Helpt Elkander´ maakte tot voor kort
gebruik van de Tiger bunker op West voor de opslag van
materiaal en de stalling van de dorsmachine. De bunker kan
echter niet langer voor opslag gebruikt worden. De
dorsvereniging is daarom samen met Staatsbosbeheer en de
gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de
opslag van hun materiaal. De beoogde locatie is gevonden
aan de Duinweg Formerum, op de voormalige noodcamping
in Formerum Noord.
De dorsvereniging is voornemens om op het perceel
Duinweg Formerum (voormalige noodcamping) een
kleinschalige opslagruimte voor historisch agrarisch materiaal
te realiseren.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van 5
februari 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa
Ontwikkeling Oosterend 8
Consulterend
Initiatiefnemer heeft op 27 juli 2016 toestemming gevraagd
een bestaand recreatie-appartement om te zetten naar een
winkel. Op 16 december 2016 schrijft het college in een brief
aan Zeelen medewerking te willen verlenen aan het omzetten
van het bestaande recreatie-appartement naar een winkel.
Daarvoor moet een omgevingsvergunning worden
aangevraagd en alleen de concreet aangevraagde
(winkel)activiteiten kunnen vergund worden. Het college was
bereid daarvoor medewerking te verlenen op grond van de
kruimelregeling. Omdat de toezegging in strijd is met het
huidige beleid, wordt hieromtrent advies gevraagd aan de
raadscommissie.
De Rechtbank Noord-Nederland heeft het college gevraagd
aan te geven of al dan niet mee gewerkt zal worden aan
hetgeen in de brief van 16 december 2016 is toegezegd en of
het college bereid is daarvoor een omgevingsvergunning te
verlenen.
De raadscommissie adviseert op grond van artikel 4:84 van
de Algemene wet bestuursrecht mee te werken aan een
aanvraag omgevingsvergunning voor een winkel zoals is
toegezegd in de brief van 16 december 2016.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld, waarin de raadscommissie haar mening over het
voorliggende stuk kenbaar kan maken.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa
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12. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

Rondvraag voor commissieleden
De rondvraag is bedoeld voor commissieleden om vragen te
stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet op
de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen
worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 24 uur
voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangemeld. In
de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling
beantwoord.
Ter bespreking

Terschelling, 10 januari 2020
J. Hofman,
Griffier
De documenten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl of met de gratis App RaadDigitaal,
zowel voor IPad als Android tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het
gemeentehuis op West-Terschelling.
Tijdens openbare vergaderingen van de raadscommissie worden geluids- en beeldopnames van
zowel deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

.

