
 

 

 Besluitenlijst 

College van B&W 

 Datum: 19-04-2022 

Openbaar: 
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD 
 

22.80 Conceptbegroting FUMO 2023 
 Samenvatting:  

De FUMO heeft een conceptbegroting voor 2023 voorgelegd met het verzoek om een 

zienswijze. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in 

te dienen.   

 Besluit: 

1. De (ontwerp)begroting 2023 van de FUMO voor te leggen aan de gemeenteraad 
voor een zienswijze. 

2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 
van de FUMO.   

3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.  
 
STUKKEN TER AFDOENING DOOR HET COLLEGE  
 

22.78 Besluit over weigering omgevingsvergunning Cup Compost 

 Samenvatting:  

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het agrarisch 

composteren op het veehouderijbedrijf aan de Buitenwalweg 6 te Lies te weigeren. 

De reden hiervoor is dat de provincie op grond van de Wet natuurbescherming geen 

toestemming (verklaring van geen bedenkingen) kan verlenen voor de activiteiten die 

zijn aangevraagd. Zonder deze verklaring van geen bedenkingen kan het college de 

omgevingsvergunning niet verlenen en moet deze worden geweigerd. Daarnaast 

voldoet de aanvraag ook niet aan de voorwaarden die de initiatiefnemer zijn 

meegegeven door het college en de raad. 

 Besluit: 

De omgevingsvergunning, aangevraagd op 15 september 2020, voor het agrarisch 

composteren op het veehouderijbedrijf aan de Buitenwalweg 6 te Lies, te weigeren. 

 
22.79 Samenwerking VTH in Harlingen 
 Samenvatting:  

Sinds 1 januari 2022 voert de gemeente Terschelling tezamen met de gemeente 

Harlingen de BRIKS-taken uit. Hiervoor zijn een aantal zaken nodig om dit goed te 

kunnen regelen. Het college besluit om de bestuursovereenkomst, de 



gastheerkostenovereenkomst, de uitvoeringsvisie en het productenboek vast te 

stellen. 

 Besluit: 

1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst 

2. In te stemmen met de gastheerkostenovereenkomst 

3. In te stemmen de uitvoeringsvisie VTH fysieke leefomgeving Terschelling 

4. In te stemmen met het productenboek 

5. De uitvoeringsvisie VTH fysieke leefomgeving Terschelling tegelijkertijd met het 

Jaarprogramma 'Helder handhaven' ter kennisname aan te bieden aan de raad.  

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 26 april 2022. 
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