
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter besluitvorming:  
 

22.169 Vaststelling bestemmingsplan West-Terschelling - 't Land 7,9 en 11 

 Samenvatting:  
Vanaf 17 juni 2022 heeft het bestemmingsplan West-Terschelling - 't Land 7,9 en 11 
zes weken ter inzage gelegen. Tegen het plan is één zienswijze ingediend. De 
provincie heeft aangegeven dat voorafgaand aan de sloop van de bebouwing een 
deskundige mee moet kijken of er beschermde soorten in de panden aanwezig zijn. 
Het college heeft met de reactie op de zienswijze ingestemd. Het college stelt de raad 
voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 Besluit: 
1. in te stemmen met de opgenomen reacties met betrekking tot de ingebrachte 

zienswijze en de reactie van de provincie 
2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan West-Terschelling - 't Land 7,9 

en 11, met inachtneming van de reactie op de zienswijze en de reactie van de 
provincie, ongewijzigd vast te stellen. 

 
22.172 Vervanging Havenverordening 2006 door nieuwe Havenverordening 2022 
 Samenvatting:  

1. in te stemmen met de zienswijzennota Havenverordening Terschelling 2022; 
2. in te stemmen met de havenverordening Terschelling 2022 en bijbehorende kaart 
met in achtneming van de zienswijzennota Havenverordening Terschelling 2022; 
3. de raad voor te stellen de havenverordening Terschelling 2022 met in achtneming 
van de zienswijzennota Havenverordening Terschelling 2022, inclusief kaart vast te 
stellen. 

 Besluit: 
Het college stelt de raad voor om de Havenverordening 2006 te vervangen. In de 
praktijk doen zich situaties voor die niet door deze verordening worden ondervangen. 
Bovendien verwijst de verordening naar wetsartikelen uit landelijke wetgeving die 
inmiddels zijn vervallen. Met de Havenverordening Terschelling 2022 worden deze 
tekortkomingen rechtgetrokken. 
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.170 Bezwaarschrift tegen het verlenen van een standplaatsvergunning aan het Duinmeer 
te Hee 

 Samenvatting:  
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende standplaatsvergunning aan 
het Duinmeer te Hee. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college om het 
bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning alsnog te weigeren. Het college heeft 
dit advies over genomen. 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 06-09-2022 
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 Besluit: 
1. Het bezwaar gegrond te verklaren. 
2. De vergunning om standplaats in te nemen op de parkeerplaats bij het 

duinmeer van Hee op basis van artikel 5:18, lid 2 APV Terschelling alsnog te 
weigeren  

3. een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 541,- wegens gemaakte 

kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 

 
22.171 Verzoek om huisvesting door gebruik hardheidsclausule 

 Samenvatting:  
Het college heeft besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule. Met deze 
clausule wordt een inwoner, die geen huis heeft vooraan in de wachtrij voor een 
sociale huurwoning gezet. De beslissing is genomen omdat deze inwoner kwetsbaar 
is en hulp nodig heeft.  
 
De hardheidsclausule biedt de mogelijkheid voor een overheidsinstantie om af te 
wijken van een regel. Vaak wordt een hardheidsclausule toegepast zodat een 
persoon of organisatie niet kan worden benadeeld. In dit geval is de clausule 
toegepast om de inwoner vooraan in de wachtrij voor een huurwoning te zetten, zodat 
deze het leven weer kan opbouwen. 

 Besluit: 
1. Artikel 24 van de huisvestingsverordening Terschelling 2019 toe te passen. 
2. WoonFriesland te vragen af te wijken van de rangorde in de 

toewijzingsprocedure.  
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