Agenda
aanvullend
De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de
commissie op tot het houden van een digitale openbare vergadering via Starleaf op:
Woensdag 13 mei 2020 om 19.30 uur
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:

Opening en afwezigheidsmeldingen
Deze vergadering is in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als
naderhand, te volgen via
https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv.
De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.
Vaststellen agenda 13 mei 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, meld dit maximaal 24 uur (i.v.m.
Corona maatregelen) voor aanvang van de vergadering aan
de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren. Er
wordt dan contact met u opgenomen over de gang van
zaken i.v.m. landelijke de richtlijnen voor Coronamaatregelen.
Vaststellen besluitenlijst 12 februari 2020
Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de
commissievergadering via e-mail te worden ingediend bij de
griffier.
Besluit
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5. Agendapunt:
Korte inhoud:

Actie:

6. Agendapunt:

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;

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. Meld dit
maximaal 24 uur (i.v.m. Corona maatregelen) voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Er wordt dan contact
met u opgenomen over de gang van zaken i.v.m. met de richtlijnen voor Corona.

7.

Agendapunt:
Doel:
Korte inhoud:

Aanleiding:

Effect

Procedure:

Afzender:
Nadere informatie:

Planvorming Dellewal
Opiniërend
De uitspraak van de Raad van State over stikstof heeft tot
gevolg dat in het bestemmingsplan voor Dellewal niet meer
verwezen kan worden naar de passende beoordeling van het
PAS.
Het gevolg daarvan is dat voor het bestemmingsplan
Dellewal een passende beoordeling en een
milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Dit geldt voor
het hele plangebied en gaat veel tijd en geld kosten. Daarbij
is het onzeker of het bestemmingsplan aan alle voorwaarden
vanuit de natuurregelgeving kan voldoen.
Het college stelt daarom voor om, in plaats van een
ontwerpbestemmingsplan, het (aangepaste) voorontwerp
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te gebruiken als
toetsingskader voor concrete initiatieven in het gebied. De
rechtszekerheid van eventuele tegenstanders is niet in het
geding.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 mei 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder 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:

Ontwerp bestemmingsplan West – Terschelling Tonnenloods
Opiniërend
De gemeente Terschelling is voornemens om, samen met
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de Tonnenloods aan de
Willem Barentszkade 43 op West te transformeren tot
beleefcentrum/informatiecentrum.
Behalve een beleefcentrum wordt er ook ruimte geboden
voor het houden van evenementen en blijft een deel van het
gebouw beschikbaar als kantoor/werkplaats voor
Rijkswaterstaat. Om hieraan invulling te geven is in 2018 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente
Terschelling. Als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst
is een Programma van eisen toegevoegd.
Om uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst
en het Programma van eisen is een bestemmingsplan
opgesteld dat voorziet in een planologische regeling.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 mei 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa

Bestemmingsplan voormalige Vossersschool te WestTerschelling
Opiniërend
Initiatiefnemer wil een woongebouw met vier wooneenheden
aan de Burgemeester Reedekerstraat 47, de voormalige
Vossersschool, realiseren.
Het college vindt het creëren van woningen belangrijk, omdat
er een groot gebrek is aan woningen op het eiland. Het
college adviseert de gemeenteraad daarom in te stemmen
met het verzoek van initiatiefnemer en een
bestemmingsplanprocedure te starten. Het plan is
gepresenteerd tijdens ‘Et er oer ha’ op 17 september 2019.
Omwonenden en anderen kunnen, als het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, hun zienswijze
geven op het plan.
De realisatie van voldoende betaalbare woningen op het
eiland is in het eilandakkoord één van de belangrijkste
speerpunten. Medewerking verlenen aan dit initiatief zorgt
ervoor dat er een woonhuis met vier wooneenheden wordt
toegevoegd aan de woningvoorraad.
Het onderwerp wordt in ten hoogste twee termijnen
behandeld waarna definitieve besluitvorming in de raad van
27 mei 2020 plaatsvindt.
College
Team Beleid & Regie Portefeuillehouder Wethouder S.
Haringa
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10. Agendapunt:
Doel:

Vervoerscapaciteit en Coronamaatregelen rederij Doeksen
Opiniërend

11. 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, 1 mei 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.
Tijdens openbare vergaderingen van de raadscommissie worden geluids- en beeldopnames van
zowel deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

