Agenda
De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden
van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:
Dinsdag 5 november 2013, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.
Het college wordt uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
1 Agendapunt:

Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Agendapunt:

Vragenronde voor publiek
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.
De vragenronde voor het publiek is vastgelegd in de
Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie
regelt. Deze verordening is te downloaden van
www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Korte inhoud:

Nadere informatie:

3 Agendapunt:
4 Agendapunt:
5 Agendapunt:
Korte inhoud:

Vervolg procedure:
Afzender:
Nadere informatie:

Vaststellen verslag raadscommissie 1 oktober 2013
a. Mededelingen uit samenwerking VAST
b. Overige mededelingen
Planning actualisering bestemmingsplannen 2014
Voor de herziening van het laatste deel van de
bestemmingsplannen, waarvoor een actualiseringsplicht geldt,
is een startnotie opgesteld. Uitgangspunt is dat, in plaats van
bestemmingsplannen, beheersverordeningen worden
opgesteld. In de startnotitie is ook een aantal andere
uitgangspunten opgenomen en wordt ingegaan op
communicatie, planning en kosten.
Naar raad 26 november 2013
College
Portefeuillehouder Wethouder T.de Jong
J. Hellevoort

2

6 Agendapunt:

Korte inhoud:

Vervolg procedure:
Afzender:
Nadere informatie:

7 Agendapunt:
Korte inhoud:

Verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen van een
parkeerplaats op het voorterrein van het SBBnatuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen
Terschelling)
Op 8 maart 2013 is door Staatsbosbeheer een aanvraag
ingediend voor het aanleggen van een parkeerplaats op het
natuurkampeerterrein in Lies. Het betreft een aanvraag om
omgevingsvergunning voor 4 activiteiten: ‘werk of
werkzaamheden uitvoeren’, ‘handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten’, ‘handelingen met gevolgen
voor beschermde natuurgebieden’ en ‘handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening’. Op 25 juni 2013 heeft de
gemeenteraad middels een Verklaring van geen bedenkingen
(hierna Vvgb) aangeven in te stemmen met de aanvraag
omgevingsvergunning en daarmee af te wijken van de
bepalingen van het bestemmingsplan, indien geen
inspraakreacties zijn ingediend. De stukken hebben gedurende
6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 inspraakreactie ingediend.
De inspraakreactie en de reactie hierop is in het definitieve
besluit weerlegd. De omgevingsvergunning, met
inspraakreactie en reactie hierop, kan worden verleend als de
raad een definitieve Vvgb heeft afgegeven.
Naar raad 26 november 2013
College
Portefeuillehouder Wethouder T.de Jong
R. Boels
Rondvraag voor raadsleden
De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over
een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de
Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie
regelt. Deze verordening is te downloaden van
www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Terschelling, 23 oktober 2013,

J. Hofman,
griffier
De gemeentebladen en conceptbesluiten staan op www.terschelling.nl.
De stukken liggen voor het publiek ter inzage in de inforuimte.
De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in de fractiekamer.

