
 

 

 

Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Harlingen 

 

14 april 2020 

 

Aanwezig 

De heer R. Sluiter, burgemeester 
De heer H. Kuiken, wethouder 
De heer H. Boon, wethouder 

De heer P. Schoute, wethouder 

Mevrouw S. van den Broek, gemeentesecretaris 

 
  

 

1 Opening en vaststellen agenda 
 
2 Notulen van de vergadering van 7 april 2020 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  
 
3 Raadsvergadering / Commissievergadering 
 De commissievergadering van 22 april wordt schriftelijk gehouden.  
 
4 Bespreekstukken 
  

4.a 

 

Realisatieovereenkomst 10 huurwoningen Midlum 

1. In te stemmen met de realisatieovereenkomst. 

 

4.b 

 

Logiesbeleid 

1. In principe in te stemmen met het ontwerp logiesbeleid voor kleinschalige 

    logiesvormen; 

2. Het ontwerp logiesbeleid vrij geven voor overleg en inspraak; 

3. De raad via een raadsinformatiebrief informeren over dit ontwerp   

    logiesbeleid. 
 
Wethouder P. Schoute heeft zich onthouden van stemming.  

 

4.c 

 

Convenant bedrijventerreinen Noordwest 

1. Het convenant 'Bedrijventerreinen Noordwest 12 maart 2020' vast te  

    stellen. 

2. De provincie Fryslân middels toegevoegde brief hiervan op de hoogte te  

    brengen. 



 

 

 

4.d 

 

Bezwaar tegen omgevingsvergunning 13 woningen en 16 appartementen 

Zuiderhaven 

1. Het bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 14 oktober 2019 waarbij een  

    omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van 13 woningen en  

    een appartementengebouw met 16  wooneenheden aan de Zuiderhaven,  

    ontvankelijk en deels gegrond te verklaren; 

2. Af te wijken van het advies van de bezwarencommissie; 

3. Het primaire besluit te herroepen en daarvoor in de plaats een nieuw besluit  

    te nemen waarbij met toepassing van: 

    -- het bepaalde in artikel 2.12, aanhef en lid 1, onder a, onder 1° Wabo jo.  

        artikel 9, onder e van het Uitwerkingsplan Harlingen – Dukdalfterrein, en 

    -- het bepaalde in artikel 2.12, aanhef en lid 1, onder a, onder 2° Wabo jo.  

        artikel 4, aanhef en lid 1 van bijlage II van het Bor een omgevings-    

        vergunning wordt verleend voor het onderhavige bouwplan. 

  

5 Uitnodigingenlijst van week 16 
 Er is geen uitnodigingenlijst van week 16. 
 
6 Sluiting 
 
 
    Vastgesteld op: 21 april 2020 
 
 
    , de voorzitter 
 
 
    , de secretaris 


