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De raad van de gemeente Terschelling:

overwegende, dat zij bij besluit van 29 mei 2012 het bestemmingsplan Midsland
Noord heeft vastgesteld;
dat tegen dit besluit beroep is ingesteld;
dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) bij
besluit van 19 juni 2013 beroepen gedeeltelijk, dan wel geheel gegrond heeft
verklaard;
dat de Afdeling het besluit van de raad van de gemeente Terschelling van 29 mei
2012 heeft vernietigd voor zover het betreft:
a. artikel 3, lid 3.7, sub a, onder 5, van de planregels;
b. het plandeel met de bestemming “R-RW2”en de nadere aanduiding “sr-pb”,
voor zover betrekking hebbend op de percelen Dorreveldweg 5 en
Duinweg Midsland 91.
dat de Afdeling aanleiding heeft gezien om met toepassing van artikel 8:72, vierde
lid, onder a en b en vijfde lid, van de Awb, zoals deze luidden ten tijde van belang,
de raad op te dragen om binnen 12 weken na en met inachtneming van deze
uitspraak in zoverre een nieuw besluit te nemen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013;
met inachtneming van de volgende wijzigingen;
in de planregels;
- Artikel 3, lid 3.7, sub a, onder 5: gehele tekst verwijderen en vervangen
door:
‘ten behoeve van deze wijzigingsbevoegdheid van een bestaand
kampeerterrein elders de oppervlaktes zoals opgenomen in de
kampeervergunning in zijn geheel worden overgenomen en verplaatst,
en de kampeermiddelen van het bestaande kampeerterrein worden
verwijderd, en waarbij tegelijkertijd de verblijfsrecreatieve bestemming
van het bestaande kampeerterrein wordt verwijderd c.q. wordt
gewijzigd, zodanig dat verblijfsrecreatie niet langer is toegestaan.’
op de verbeelding:
- de bestemming R-RW2 met de aanduiding (sr-pb) op de percelen
Dorreveldweg 5 en Duinweg Midsland 91 vervangen door de
bestemming Wonen.
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BESLUIT
het bestemmingsplan Midsland Noord, met inachtneming van de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 juni 2013, en met
inachtneming van de wijzigingen zoals in dit besluit zijn aangegeven, opnieuw vast
te stellen.
Terschelling, 23 juli 2013
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

A.J. Spanjer-Rodenburg,
loco-griffier

J.H. Bats,
voorzitter

