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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

7,
9juli 2019
Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2019

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw N.E. de Vries, loco-griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mevrouw A. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer C.T. Lugt, WD
De heer W.G. Werner VVD
De heer D. Ruige, WD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
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. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
Opening en welkom door voorzitter van de raad.
2. Vaststellen agenda 9 juli 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijsten 25 juni 2019
De besluitenlijst wordt zonder op -en aanmerkingen, vastgesteld.
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4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.
Geen mededelingen.
4. b. Overige mededelingen college
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de bewoners van de Zwarte Weg over de
verkeerssituatie aldaar, het is het streven om eind augustus, begin september, tot afronding
te komen.
4. c. Voortgang grote projecten
Na de zomer zal de raad uitgebreid bijgepraat worden over wonen. Inzake duurzaamheid is
een communicatietraject gestart, er zal maandelijks een pagina in de Terschellinger gevuld
worden.
5. Lijst ingekomen stukken:
De raad stelt op voorstel van het presidium, unaniem de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken vast.
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 te betrekken bij een raadsvoorstel.

Met algemene stemmen wordt het besluit aangenomen.
6. Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Dellewal e.o.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
Doel is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Dellewal inclusief het
bunkermuseum in het bos bij West- Terschelling. Voorstel is in te stemmen met de “Nota
inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal eo.” als
basis voor het op te stellen ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Korte weergave:

In twee termijnen spreekt de raad over dit onderwerp. Dhr. Lugt dient namens de VVD een
amendement over StayOkay in (bijlage i). Dhr. Bos geeft aan niet in te stemmen met het
voorstel, omdat hij vindt dat er nader serieus overleg met indieners van zienswijzen plaats
dient te vinden. Dhr. Muijskens dient namens Plaatselijk Belang twee moties in (bijlage 2 en 3),
over Dellewal en StayOkay.
Dhr. Haringa geeft aan dat het college zich niet kan vinden in het voorstel om StayOkay de
bestemming Horeca 4 toe te kennen. De opmerkingen van de PvdA over beeldkwaliteit
zullen meegenomen worden.
Op verzoek van dhr. Lugt wordt om 20.10 uur geschorst. De vergadering wordt heropend om
20.35 uur. Dhr. Lugt geeft aan het eerder ingediende amendement StayOkay in te trekken.
Dhr. Muijskens dient een gewijzigde versie van de motie StayOkay in (bijlage 4), getekend door
Plaatstelijk Belang, VVD en Samen Terschelling. De vergadering wordt kort geschorst en
vervolgens heropend. Het college ontraadt de motie StayOkay.
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Besluit:
In te stemmen met de “Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan Dellewal eo” als basis voor het op te stellen ontwerpbestemmingsplan
en beeldkwaliteitsplan.

Het besluit wordt met 8 stemmen voor (PvdA, WD, CDA) en 3 stemmen tegen (Plaatselijk
Belang, Samen Terschelling) aangenomen. De motie Dellewal wordt met 9 stemmen tegen
(PvdA, VVD, CDA, Samen Terschelling) en 2 stemmen voor (Plaatselijk Belang) afgewezen.
De motie StayOkay wordt met 6 stemmen voor (VVD, Plaatselijk Belang, Samen
Terschelling) en 5 stemmen tegen (PvdA, CDA) aangenomen.
7. Randvoorwaarden en uitvoeringsprogramma Havenfront
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling beoogt een duurzame en
toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van het havenfront op ruimtelijk, logistiek,
ecologisch, economisch en klimaat technisch gebied. Randvoorwaarden en uitgangspunten
leveren prioriteiten op ten behoeve van sturing bij verdere uitwerking. Voorstel is in te
stemmen met de concept Randvoorwaarden en Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma
Havenfront Terschelling.
Korte weergave:

In twee termijnen spreekt de raad over dit onderwerp. Mevr. Oosterbaan dient twee
amendementen in, 2019/37.1 (bijlage 5) en 2019/37.2 (bijlage 6). Dhr. Bos dient een
amendement in over onderzoek door het MIWB (bijlage 7). Mevr. Hoekstra geeft aan dat het
college geen directe opdracht aan studenten MIWB kan geven, het verzoek tot onderzoek
ligt er reeds. De vergadering wordt geschorst om 22.25 uur en heropend om 22.45 uur. Dhr.
Bos heeft het ingediende amendement gewijzigd in een motie (bijlage 8).
Besluit:
In te stemmen met de concept Randvoorwaarden en Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma
Havenfront Terschelling.

Amendement 2019/37.1 wordt met 10 stemmen voor (PvdA, VVD, Plaatselijk Belang, Samen
Terschelling) en 1 stem tegen (CDA) aangenomen.
Amendement 2019/37.2 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
De motie wordt met 6 stemmen voor (Samen Terschelling, VVD, Plaatselijk Belang) en 5
stemmen tegen (PvdA, CDA) aangenomen.
8. Toekomstvisie Onderwijs Terschelling
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
In de rapportage Toekomstscenario’s voor opvang & onderwijs op Terschelling worden 5
scenario’s voor opvang en onderwijs beschreven. Noorderwijs komt in de eindrapportage tot
een viertal aanbevelingen. Voorstel is in te stemmen met het advies in de rapportage
Toekomstscenario’s voor opvang &ondetwijs op Terschelling, de besturen van 0.0.1,
C.V.P.0.T en Prokino kinderopvang te verzoeken om tot een maximaal mogelijke
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samenwerking te komen en hen te verzoeken een verbeterplan uit te werken voor
onderwijshuisvesting op Terschelling en tenslotte de overige documenten voor kennisgeving
aan te nemen.
Korte weergave:

In één termijn spreekt de raad over dit onderwerp. Dhr. Bos stemt niet in met de visie, hij
stelt dat deze geen recht doet aan het bijzonder onderwijs. Dhr. Wassink geeft aan dat na de
behandeling in de raadscommissie een constructief overleg met het onderwijs heeft
plaatsgevonden, waar meer enthousiasme voor samenwerking is ontstaan bij de partijen.

Besluit:
In te stemmen met het advies in de rapportage Toekomstscenario’s voor opvang &ondeiwijs
op Terschelling, de besturen van O.O.T, C.V.P.O.T en Prokino kinderopvang te verzoeken
om tot een maximaal mogelijke samenwerking te komen en hen te verzoeken een
verbeterplan uit te werken voor onderwijshuisvesting op Terschelling en tenslotte de overige
documenten voor kennisgeving aan te nemen.
Het besluit wordt met 10 stemmen voor (PvdA, VVD, PB, CDA) en 1 stem tegen (ST)
aangenomen.

9. Aanvulling welstandscriteria op Woonprogramma 135+
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
De gemeente wil in korte tijd 135 woningen realiseren en tijdelijke huisvesting voor 100 tot
150 personen. De huidige welstandsnota sluit echter niet altijd aan op wat met de nieuwe
woonvisie en de beleidsregels beoogd wordt. Hoewel de hele welstandsnota aan actualisatie
toe is, is er voor gekozen om eerst te focussen op de actualisatie die gewenst is voor de
uitvoering van het woonprogramma. Voorstel is De concept “Aanvulling Welstandsnota
Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe woningen 2019” en de daarin opgenomen
nieuwe Excessenregeling voor inspraak ter inzage te leggen.
Korte weerga ve:

In één termijn spreekt de raad over dit onderwerp. Vragen worden gesteld over met name
dakkapellen en de reikwijdte van de excessenregeling. Wethouder Haringa geeft aan dat de
excessenregeling alleen geldt voor de beleidsregels. Het stuk wordt, na goedvinden van de
raad, ter inzage gelegd voor inspraak en in het traject kan de mening van de raad verder
meegenomen worden. Indien de raad langere termijn voor ter inzage legging wenst zou de
behandeling in raad en raadscommissie uitgesteld kunnen worden naar oktober.

Besluit:
De concept “Aanvulling Welstandsnota Terschelling horende bij de Beleidsregels nieuwe
woningen 2019” en de daarin opgenomen nieuwe Excessenregeling voor inspraak ter inzage
te leggen.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
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10. Begroting 2020 GR Fryslân West
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

Bespreekstuk
Voorstel is kennis te nemen van de Eerste begroting 2020 GR Fryslân-West, inclusief
meerjarenperspectief en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 2.000 per
SE (gesubsidieerde SW-arbeidsplaats).
Korte weergave:

In één termijn spreekt de raad over dit onderwerp.
Besluit:
Kennis te nemen van de Eerste begroting 2020 GR Fryslân-West, inclusief
meerjarenperspectief en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 2.000 per
SE (gesubsidieerde SW-arbeidsplaats).
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten door de voorzitter.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 24 september 2019.
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Plaatselijk Belang Terschelling
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MOTIE
Motie StayOkay
De Raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2019
Onderwerp: zienswijze StayOkay West Terschelling
De Raad,
gehoord de beraadslaging in de gemeenteraad van Terschelling op 9juli 2019 inzake
zienswijze van StayOkay met betrekking tot bestemming Horeca categorie 4;
constaterende dat:
• Het college de zienswijze van StayOkay niet overneemt op grond van de
kwetsbaarheid van het landschappelijk waardevolle karakter van de omgeving;
overwegende dat:
• Argumenten van StayOkay (substitutie vergunning Dellewal, het hotelkarakter i.t.t,
een pensionkarakter) voldoende valide zijn om de zienswijze wel te ondersteunen;
is van mening dat:
• Het afwijzen van de zienswijze van StayOkay op grond van bescherming
natuurwaarden onvoldoende is beargumenteerd, daar er door de aanwezigheid van
voldoende parkeermogelijkheden voor zowel auto’s als fietsen geen gevaar voor
aantasting van de natuur is en de locatie zodanig is dat de omringende bewoning hier
geen (over)last van heeft; deze bevinding sluit aan bij de conclusie van het
onderzoek door Zumkehrs Ecologisch Adviesbureau (juli 2019).
en verzoekt het college:
•

In te stemmen met de zienswijze van StayOkay.

P.Werne,>
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