
    

   
 

        
 

MOTIE 
 

 Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
 

 
De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2015 
 

 
Onderwerp: Uitbreidingsmogelijkheden t.b.v. kwaliteitsverbetering voor strandpaviljoens 
 

De Raad, 
gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 
 

 Er een aanvraag ligt tot uitbreiding van de Walvis. 

 Deze aanvraag niet past binnen het huidige beleid voor Strandpaviljoens. 

 Er ook bij andere strandpaviljoens knelpunten zijn m.b.t. een goede bedrijfsvoering in 
relatie tot de maximaal toegestane oppervlakte. 

 
Overwegende dat: 
 

 In het coalitieakkoord 2014-2018 beschreven staat dat: de ontwikkeling van kwaliteit, 
waaronder diversiteit en verbreding, rekening houdend met landschappelijke 
inpasbaarheid, prioriteit heeft. 

 
Is van mening dat: 

 Er een brede wens ligt om tegemoet te komen aan de uitbreidingswens t.b.v. 
kwaliteitsverbetering van de Walvis. 

 Uitbreiding hoofdzakelijk ten behoeve van een verbetering van 
personeelsvoorzieningen en opslag mag zijn. 

 Uitgangspunt een goede ruimtelijke ordening is en het tegengaan van verrommeling 
rondom strandpaviljoens.   

 Dit dan wel tot gevolg zou moeten hebben dat alle andere strandpaviljoens dezelfde 
uitbreidingsmogelijkheden krijgen. 

 Dit ook tot gevolg zal moeten hebben dat er geen vergunningen meer worden 
afgegeven voor opslagmogelijkheden rondom een strandpaviljoen wat van deze 
mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. 

 Voor de berekening van de bepaling van het totaal aantal m2 van een 
strandpaviljoen, kan gekeken worden naar mogelijkheden voor strandpaviljoens in 
andere Kustgemeenten. Waarbij het uitgangspunt geldt van minimaal 800 m2 en 
maximaal 1000 m2. 

 Huidige en toekomstige (al bekende) regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, milieu- en natuurwetgeving en regelgeving van de voedsel- 
en warenautoriteit moet meegenomen worden. 

 Er rekening gehouden moet worden met de gebruiksmogelijkheden van eventueel 
omliggende panden, terreinen en natuurgebieden. 

Roept het college op: 



    

   
 

Het ingediende plan uiterlijk in januari 2016, met een goede onderbouwing voor 
uitbreidingsmogelijkheden opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.  
en gaat over tot de orde van de dag. 
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