Besluitenlijst
College van B&W
Datum: 09-06-2020
Openbaar:
20.90

Uitstel bewonersonderzoek
Samenvatting:
In het eilandakkoord is de wens opgenomen om een onderzoek te houden onder de
eilanders, zodat helder wordt wat ideeën zijn over toerisme en hoe dit wordt ervaren.
Het college had de uitvoering van dit bewonersonderzoek in 2020 gepland. Omdat
het onzeker is of door de corona een betrouwbaar onderzoek kan plaatsvinden besluit
het college het onderzoek uit te stellen tot de situatie weer normaal is. De uitkomst
van dit onderzoek is nodig voor het opstellen van een evenementenvisie. Daarom
wordt dit ook uitgesteld.
Besluit:
1. De uitvoering van het bewonersonderzoek uit te stellen totdat het postcorona
toerisme genormaliseerd is.
2. Met het opstellen van de evenementenvisie te wachten tot de input vanuit het
bewonersonderzoek beschikbaar is.
3. De raad via een memo hierover te informeren.

20.120

Subsidietoekenning facilitering Eilanddichter
Samenvatting:
Het college besluit om Dichter bij Zee voor de eerste benoemingsperiode van 2020
tot 2023 een subsidie toe te kennen ter facilitering van de Eilanddichter.
Besluit:
1. Dichter bij Zee een subsidie te verstrekken van € 3.200,- [€ 500,- jaarlijks, €
200 (2020) en € 1.500 eenmalig (2022)] ter facilitering van de Eilanddichter
2. De subsidie toe te kennen voor de eerste benoemingsperiode van 2020 tot en
met 2022.

20.121

Omgevingsvergunning nieuwe loods Eekenweg 2a Striep
Samenvatting:
Voor het perceel Eekenweg 2A te Striep is een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het bouwen van een nieuwe (opslag)loods. De bestaande loods wordt
afgebroken. Het college besluit om af te wijken van het welstandsadvies maar laat
wel voorschriften opnemen in de vergunning die zien op de landschappelijke
inpassing van de loods.
Besluit:
 om af te wijken van het welstandsadvies, maar wel de intentie van het advies ter
harte te nemen door
 de volgende voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning:
o de beplanting op het voorterrein (ten noorden van de loods) blijft
gehandhaafd en/of wordt, indien dit nodig is, vervangen door soorten als
els, iep en wilg
o het voorterrein wordt niet gebruikt voor opslag.
o Aan de oost- en westkant van het perceel wordt een beplantingssingel met
2 rijen beplanting aangelegd en onderhouden.
o Aan de zuidzijde wordt een groene aarden wal met een hoogte van 1,8
meter aangelegd en onderhouden met daarvoor een beplantingssingel (1
rij)
o De toe te passen beplantingssoorten zijn els, eenstijlige meidoorn,
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20.122

vuilboom, lijsterbes, gelderse roos, vlier en berk.
de omgevingsvergunning (2019-FUMO-0035982 Eekenweg 2a Striep) te verlenen

Kitesurfen op het Groene Strand
Samenvatting:
Kitesurfen op het Groene Strand is op grond van de APV verboden. Desondanks
maken kitesurfers en kitesurfscholen veelvuldig gebruik van het gebied, vanwege de
gunstige omstandigheden. Het college besluit het kitesurfen door particulieren en het
geven van kitesurflessen door Kartaboardsports en Seven Oceans in dit gebied te
gedogen, omdat het de intentie is om het kitesurfen op het Groene Strand te
legaliseren en dit in 2021 in de APV op te nemen. De raad kan dan instemmen met
de voorgestelde wijziging voor het kitesurfen op het Groene Strand.
Besluit:
1.Kitesurfen voor particulieren en het geven van kitesurflessen door Kartaboardsports
en Seven Oceans op het Groene Strand in strijd met artikel 5.33 en 5.33a APV te
gedogen totdat de APV herzien is.
2. De herziening van de APV begin 2021 aan de raad voor te leggen, waarbij het
college voorstelt het kitesurfen op het Groene Strand te legaliseren.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 16 juni 2020.
,voorzitter
,secretaris/directeur

