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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

4.
24 april 2018
Besluitenlijst raadsvergadering 22 mei 2018

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mevrouw A. van Akkeren-Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens PB
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer W. G. Werner VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder E.J. van Leunen (demissionair)
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema (demissionair)
Afwezig:
Bijzonderheden:
Agenda
De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij
per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve
verwezen.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de raad.
2. Vaststellen agenda 24 april 2018
Dhr. Adams (PvdA) geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag in te willen dienen.
Wordt als agendapunt 13 toegevoegd. Dhr. Bos (ST) verzoekt om een spreektermijn bij
agendapunt 7. De aanwezige raadsleden stemmen in met het verzoek.
3. Vaststellen besluitenlijsten 27 & 29 maart 2018
De besluitenlijsten worden zonder op –en aanmerkingen dienovereenkomstig vastgesteld.
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Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt

4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen.
4. b. Overige mededelingen college
De voorzitter van de raad merkt op dat dhr. van der Wielen vanavond als raadslid (CDA)
optreedt.
5. Lijst ingekomen stukken:
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C. betrekken bij een raadsvoorstel.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
6. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad, voorzitter raadscommissie en
plaatsvervangend voorzitter raadscommissie
Bespreekstuk
Als gevolg van de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn er vacatures ontstaan voor de
functies: ‘plaatsvervangend voorzitter raad’, ‘voorzitter raadscommissie’ en
‘plaatsvervangend voorzitter raadscommissie.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:

Bij stemming over personen voor voordrachten of het opstellen van voordrachten of
aanbevelingen, benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau.
Het stembureau bestaat uit:. J.W. Smit.(PB) voorzitter, dhr. J.W. Adams (PvdA) en dhr. W.G.
Werner (VVD) t.b.v. onderzoek stembriefjes.
De vergadering wordt geschorst, het stembureau verricht zijn werkzaamheden.
De vergadering wordt heropend.

De voorzitter van de commissie Dhr. J.W. Smit.(PB), verklaart dat er 11 stembriefjes zijn
ingeleverd en unaniem zijn geaccordeerd conform het voorstel.
Besluit:
Tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad te benoemen: Mw. C. Oosterbaan.
Tot voorzitter raadscommissie te benoemen: Mw. M. Spanjer-Ramaker. Tot
plaatsvervangend voorzitter raadscommissie te benoemen: Dhr. D. Ruige.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
7. Benoeming leden auditcommissie
Bespreekstuk
De raad benoemt aan het begin van elke raadsperiode voor de duur van die raadsperiode
per fractie een lid, op voordracht van de fracties.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave:

Dhr. Bos (ST) vraagt in de toegezegde spreektermijn, nogmaals aan de leden van de raad
om commissieleden, niet zijnde raadsleden te benoemen in de auditcommissie. Vindt door
werkdruk eenmansfractie dit noodzakelijk.
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Dhr. van der Wielen (CDA) antwoordt dat controlerende taak bij de raad ligt. Reglement van
Orde Auditcommissie moet op een ander moment ter discussie te komen staan. Is nu geen
noodzaak.
Mw. Oosterbaan (PvdA) zegt dat de wens van dhr. Bos conform het reglement niet mogelijk
is. Gaat in op rollen, taken en bevoegdheden van het raadslid. Wijst ook het budgetrecht van
het raadslid.
Dhr. Wassink (voorzitter raad) concludeert dat het verzoek van dhr. Bos helder is. Echter het
reglement staat vanavond niet op de agenda, het gaat om de benoeming van de leden van
de auditcommissie.
Conform het reglement van orde gaat het reeds benoemde stembureau (zie agendapunt 6)
bestaande uit. Dhr. J.W. Smit.(PB) voorzitter, dhr. J.W. Adams (PvdA) en dhr. W.G. Werner
(VVD) aan het werk voor onderzoek van de stembriefjes.
De vergadering wordt geschorst, het stembureau verricht zijn werkzaamheden.
De vergadering wordt heropend.

De voorzitter van de commissie Dhr. J.W. Smit.(PB), verklaart dat er 11 stembriefjes zijn
ingeleverd en unaniem akkoord zijn bevonden dovereenkomstig het voorstel.
Besluit:
Tot lid van de auditcommissie te benoemen: mevrouw C. Oosterbaan, de heren J. Smit, T.
Lugt, H.K. van der Wielen en G. Bos.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
8. Bestemmingsplan B&Y terrein
Bespreekstuk
Voor het B&Y terrein aan het Groene Strand is een plan gemaakt voor 19 recreatie–
appartementen en 4 woningen. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld en een
omgevingsvergunning aangevraagd. De raad wordt nu gevraagd het ontwerp
bestemmingsplan Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard
B&Y terrein vast te stellen. Direct nadat het bestemmingsplan is vastgesteld neemt het
college een besluit over de omgevingsvergunning die is aangevraagd.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluidsfragmenten.
Korte weergave

Eerste termijn raad:
Mw. van Akkeren-Schol (PvdA):
Vindt dat omwonenden een duidelijk signaal hebben afgegeven over de max. nokhoogte. Ze
vraagt of er kan worden toegezegd dat de parkeergarage, geheel ondergronds komt te
liggen, en dus niet boven het maaiveld uitsteekt. Om een handreiking aan de omwonenden
te bieden dient ze een motie in m.b.t. verkeerssituatie Zwarteweg ter hoogte van het B&Y
terrein. (bijlage 1)
De motie wordt ondersteund door de fracties van de VVD, PB en ST.
Dhr. Smit (PB):
Vraagt nadrukkelijk om de exacte maatvoering kant Zwarteweg 9.1, maar mag 10 meter?
Groene Strand 10.73, maar mag 11 meter?
Dhr. van der Wielen (CDA):
Gaat in op de procedurele kant en inhoudelijke invulling, noemt de meerdere belangen en de
bijzondere situatie.
Dhr. Bos (ST):
Zegt dat omwonenden zich niet gehoord voelen, gezien de vele insprekers tijdens de
raadscommissie. Roept projectontwikkelaar op met omwonenden in gesprek te gaan.
Richting wethouder wordt gevraagd of bevestigd kan worden of de overeenkomst inzake
planschade is ondertekend.
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Eerste termijn college:
Wethouder van Leunen:
De beantwoording van de vragen zijn als volgt:
- Ondergrondse parkeergarage wordt toegezegd dat deze onder de grond komt.
- De motie betreffende verkeerssituatie hiermee kan het college uit de voeten.
Met de bewoners zal worden gesproken..
Tweede termijn raad:
Dhr. Smit (PB):
Vraagt nogmaals naar de wettelijke correcte hoogte aangaande Noord en Zuidzijde. Zijn
deze wettelijk gerelateerd aan NAP. Vervolgens wordt dit gecontroleerd door de FUMO.
Dhr. Bos (ST):
Wijst op de planschade overeenkomst met projectontwikkelaar, is deze ondertekend?
Meent dat specifieke kaart t.o.v. NAP ontbreekt en parkeergarage wel of niet boven maaiveld
strandzijde wat is het gevolg?
Tweede termijn college:
Wethouder van Leunen:
Verwijst naar pag.20 zienswijze nota, waar de dwarsdoorsnedes worden genoemd. Er kan
van worden uitgegaan, dat deze correct zijn. M.b.t. peil parkeren, wordt gezegd dat dit niet
zichtbaar is vanaf het Groene Strand. V.w.b. de hoogtes die dhr. Smit noemde, dat zijn de
definitieve bouwhoogtes, die wettelijk correct zijn.
Vervolgens wordt overgegaan tot besluitvorming.
Besluit:
Instemmen met de Zienswijzennota Bestemmingsplan B&Y terrein, het ontwerp
Bestemmingsplan B&Y terrein vaststellen, met inachtneming van de Zienswijzennota
Bestemmingsplan B&Y terrein, en geen exploitatieplan vast te stellen voor het betreffende
plangebied.
Met 10 stemmen voor (PvdA, VVD, PB, CDA) en 1 stem tegen (ST) wordt het besluit
aangenomen.
Motie : Verkeerssituatie Zwarteweg ter hoogte van het B&Y terrein, waarin het college wordt
opgeroepen om met de omwonenden van het B&Y terrein, voordat het bestemmingsplan
onherroepelijk is, constructief in gesprek te gaan en te zorgen voor een optimale oplossing
van de verkeerssituatie, vanuit het perspectief van de omwonenden.
De motie wordt ondersteund door alle fracties m.u.v. de CDA-fractie.
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9. Bestemmingsplan havengebied
Hamerstuk
Voor het havengebied van Terschelling geldt een aantal sterk verouderde
bestemmingsplannen. Daarom is er één nieuw bestemmingsplan voor het hele havengebied
opgesteld. Hierin is hoofdzakelijk de bestaande situatie vastgelegd.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

Besluit:
In te stemmen met de Zienswijzennota Bestemmingsplan Havengebied Terschelling, d.d. 18
december 2017 Het ontwerp Bestemmingsplan Havengebied Terschelling, met inachtneming
van de Zienswijzennota Bestemmingsplan Havengebied Terschelling, gewijzigd vast te
stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
10. Startnotitie Masterplan Havengebied
Hamerstuk
De Startnotitie is een samenhangende toekomstvisie voor de inrichting van het havengebied.
De Startnotitie dient de komende vijftien jaar als leidraad en ontwikkelingskader voor de
verdere ontwikkeling van het havengebied.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt

Besluit:
De Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling d.d. 11 december 2017, met
inachtneming van de wijzigingen als voorgesteld in de Nota inspraak en overleg Masterplan
Havengebied Terschelling d.d. 11 december 2017 vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
11. Bestemmingsplan hotelkamer Project Seinpaalduin
Hamerstuk
Om de komst van één hotelkamer Project Seinpaalduin mogelijk te maken wordt voorgesteld
een bestemmingsplanprocedure te starten.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt

Besluit:
Om voor de komst van één hotelkamer in het Seinhuisje op het Seinpaalduin een
bestemmingsplanprocedure te starten.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
12. Bestemmingsplan Willem Barentszkade 21
Hamerstuk
In september 2017 is het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de realisatie
van een bedrijfswoning in een deel van het kantoor van de firma Doeksen aan de Willem
Barentszkade 21 te West-Terschelling ter inzage gelegd.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt

Besluit:
Het bestemmingsplan Willem Barentszkade 21 te West-Terschelling, met
identificatienummer NL.IMRO.0093.BP2016WBkade21-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
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13. Motie vreemd aan de orde van de dag: Verbodsbepaling op- en loslaten van
ballonnen (bijlage 2).
De motie wordt door dhr. Adams voorgedragen en wordt raads-breed ondersteund.
Het college wordt opgeroepen een verbodsbepaling in te voeren voor het op- en loslaten van
ballonnen en dringt aan de APV hierop aan te passen.
De vergadering wordt om 20.35 uur gesloten door de voorzitter.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 22 mei 2018.

,voorzitter

,griffier
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