Besluitenlijst raadsvergadering maandag 22 november 2021
Aanvang 19:30 uur Hotel Seeduyn
voorzitter:
De heer M. Schrier

burgemeester

Aanwezig de leden:
Mevrouw N. Hopman
De heer J.R. Witting
De heer M. Figee
Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis
De heer G. Pelgrim
De heer J. Stuivenga
De heer J.D. Tammes
De heer H.C. Veerdig

NLV
NLV
NLV
GroenWit
GroenWit
ABV
ABV
Lijst Fier

Raadsgriffier:
M.G. Brinksma-Brandenburg

griffier

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw E. de Ruijter
De heer P.D. Visser

wethouder
wethouder

Afwezig met kennisgeving:
De heer W.J.C. Joosse

NLV

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
De heer Joosse (NLV) is met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt vastgesteld.

2a.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 oktober 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2b.

Overzicht moties en toezeggingen per 25 oktober 2021
Wethouder Visser geeft een toelichting op toezegging 101.
Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging 13.
Burgemeester Schrier geeft een toelichting op toezegging 29.
De heer Witting (NLV) stelt een vraag over de toezeggingen 101 en 13.
De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over de toezeggingen 30 en 31.
De heer Tammes stelt een vraag over toezegging 101.
De wethouders Visser en De Ruijter beantwoorden de vragen.
De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen.

Informeren
3a.

Mededelingen college
Wethouder De Ruijter doet een mededeling over:
•
Duinwijck
•
Boswijk
•
Coronabesmettingen en vaccinatie.
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De heren Stuivenga (ABV) en Pelgrim (GroenWit) stellen een vraag die door wethouder
De Ruijter wordt beantwoord.
Wethouder Visser heeft een mededeling over:
•
‘Quick Win’ 4,5 miljoen voor de gezamenlijke Waddeneilanden – project De
Vliehorst.
De heer Veerdig (Lijst Fier) stelt een vraag die door de wethouder wordt beantwoord.
Burgemeester Schrier heeft een mededeling over:
•
Start omleggen fietspad;
•
Duinwerkzaamheden door Staatsbosbeheer;
•
Digitale bijeenkomst gezamenlijke Waddeneilanden.
4.

Informatie van het college
Er zijn geen vragen over de informatie van het college.

5.

Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen.

6.

Vragenuurtje
De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college:
•
H.C. Veerdig (Lijst Fier) over personeelshuisvesting.
Wethouder Visser beantwoordt de vragen en stelt voor om in het voorjaar een sessie
met de raad te houden over dit onderwerp. De suggestie van de heer Veerdig om dit
breder te trekken en alle betrokkenen te laten meepraten wordt meegenomen.
De heer Witting stelt een vraag die door Wethouder Visser wordt beantwoord.

7.

Spreekrecht voor burgers
Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht.

8.

Presentatie Transitievisie Warmte
De heer Rob Goes van Ekwadraat geeft een presentatie over de Transitievisie Warmte.

Besluiten
9.

Ontwerp Omgevingsvisie
De heren Veerdig (Lijst Fier), Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWit) en
mevrouw Hopman (NLV) voeren het woord in 1ste termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) dient een amendement in.
De heer Tammes (ABV) dient een amendement in.
Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een motie in namens GroenWit en ABV.
De wethouders Visser en De Ruijter voeren het woord namens het college in 1 ste
termijn.
De heer Veerdig (Lijst Fier) voert het woord in 2de termijn.
Mevrouw De Lang (GroenWit) vraagt een schorsing aan.
Schorsing: 21.20-21.30 uur.
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Mevrouw De Lang (GroenWit) trekt de motie namens GroenWit en ABV in.

Stemming over de amendementen:
Amendement 1 Lijst Fier
Stelt de vergadering voor om beslispunt 1 in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt
te wijzigen:
In te stemmen met de aangepaste ontwerp omgevingsvisie, met dien verstande dat de tekst
op pagina 32 onder het kopje Stikstof als volgt wordt aangepast:
(…) ‘De bronnen op het eiland zijn voldoende in beeld. Ten aanzien daarvan wordt
gestreefd naar een uitstootreductie van stikstof van 50% voor 2035.’
De overige woorden ‘maar de bijdrage daarvan (…) etc. weglaten tot de zin ‘Het halen van
die doelstelling (…) etc.
Stemming: Unaniem aangenomen.
Amendement 2 ABV
Stelt de vergadering voor om beslispunt 1 in bovengenoemd raadsvoorstel als volgt
te wijzigen:
1. In te stemmen met de aangepaste ontwerp omgevingsvisie (GEMEENTE VLIELAND
20190764 / 20-10-21 OMGEVINGSVISIE VLIELAND), waarbij onderstaande tekst zal
worden toegevoegd:
Diverse toevoegingen – tekst is na te lezen bij de stukken van de vergadering.
Stemming: 2 stemmen voor (ABV) en 6 stemmen tegen (GroenWit, NLV en Lijst Fier)
Het amendement is verworpen.
Stemming over het voorstel inclusief het aangenomen amendement 1:
De raad besluit:
1. In te stemmen met de aangepaste ontwerp omgevingsvisie; met dien verstande dat
de tekst op pagina 32 onder het kopje Stikstof als volgt wordt aangepast:
(…) ‘De bronnen op het eiland zijn voldoende in beeld. Ten aanzien daarvan wordt
gestreefd naar een uitstootreductie van stikstof van 50% voor 2035.’
De overige woorden ‘maar de bijdrage daarvan (…) etc. weglaten tot de zin ‘Het
halen van die doelstelling (…) etc.
2. In te stemmen met het ter visie leggen van de opgemaakte ontwerp omgevingsvisie
en het organiseren van een inloopbijeenkomst.
Stemming: Unaniem aangenomen.
10.

Vaststellen Chw (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Oosterseveld
Mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in 1 ste termijn en dient een amendement
in.
De heren Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste
termijn.
Wethouder Visser voert het woord namens het college in 1 ste termijn.
Mevrouw De Lang (GroenWit) en de heren Witting (NLV), Tammes (ABV) en Veerdig
(Lijst Fier) voeren het woord in 2de termijn.
Wethouder Visser voert het woord namens het college in 2de termijn.
Na de beraadslagingen gaan we over tot stemming.
Stemming over het amendement.
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Amendement 3 GroenWit
Stelt de vergadering voor het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterseveld, zoals
genoemd in besluitpunt 2 met de volgende in rood weergegeven wijzigingen vast te
stellen:
Het bevoegd gezag kan in afwijking van 15.2.2 onder a met een omgevingsvergunning
toestaan dat een bedrijf de mogelijkheid krijgt om binnen een bedrijfsgebouw verblijf van
personeel dat tijdelijk gedurende een deel van het jaar op Vlieland aanwezig is toe te staan,
onder voorwaarde dat:
•
het personeel betreft dat werkzaam is bij het ter plaatse gevestigde bedrijf;
•
het verblijf uitsluitend inpandig binnen het ter plaatse gevestigde bedrijfsgebouw
plaatsvindt;
•
de gebruiksoppervlakte voor het verblijf van het personeel ten hoogste 20%
bedraagt van de oppervlakte van het bedrijfsgebouw waarin het verblijf plaatsvindt;
•
er ten hoogste één personeelsverblijf per bedrijf wordt gevestigd, zodat niet bij één
bedrijf met meerdere bedrijfsgebouwen meerdere personeelsruimtes worden
gerealiseerd;
•
er ten hoogste één persoon per 10 m2 gebruiksoppervlakte van het
personeelsverblijf gehuisvest mag worden;
•
het personeelsverblijf ten hoogste 4 maanden per jaar voor huisvesting in gebruik
mag zijn;
•
de aanwezigheid van het aantal personen per huisvesting gemeld moet worden bij
de gemeente in verband met de brandveiligheid;
•
de afwijkingsbevoegdheid persoons-/bedrijfsgebonden is, zodat het recht op
huisvesting en de aanwezigheid van een personeelsverblijf vervalt bij verkoop van
het bedrijfspand. Een nieuwe eigenaar zal opnieuw afwijking moeten vragen en
voldoen aan alle gestelde voorwaarden;
•
de verblijfsruimte voldoet aan de minimale bouwtechnische eisen voor verblijf en er
een naar de aard van het gebied aanvaardbare gezonde en veilige woonsituatie
wordt geboden;
•
de nieuwe activiteit geen onevenredige afbreuk doet aan de milieusituatie en de
gebruiksruimte van de overige aanwezige bedrijven.
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning genoemd onder a intrekken als de
personeelshuisvesting leidt tot overlast.
Stemming: 2 stemmen voor (GroenWit) en 6 stemmen tegen (NLV, ABV en Lijst Fier)
Het amendement is verworpen.
Stemming over het voorstel:
Stemverklaring GroenWit:
GroenWit is niet tegen personeelshuisvesting op het bedrijventerrein, maar vindt het nu
te vrijblijvend en denkt dat er geen goede controle mogelijk is.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen Chw bestemmingsplan
Oosterseveld
2. Het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterseveld, bekend onder en geometrisch
vastgelegd als NL.IMRO.0096.20181658-ON01, gewijzigd vast te stellen
overeenkomst het bijgaande, op de reactienota aangepaste bestemmingsplan.
Stemming: Unaniem aangenomen
11.

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De heren Veerdig (Lijst Fier), Pelgrim (GroenWit), Figee (NLV) en Tammes (ABV)
voeren het woord in 1ste termijn.
Wethouder De Ruijter geeft een reactie namens het college in 1 ste termijn.
De raad wenst geen stemming over dit voorstel, daarmee is het voorstel aangenomen.
De raad besluit:
1.
Het Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Vlieland
vast te stellen.
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12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2021,
de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier
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