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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

agenda raadsvergadering maandag
25 juli 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning
Badweg 2 te Vlieland (ingekomen 7 juli 2016).
 Voor vervanging van de huidige zomerwoning
Duinkersoord 58a te Vlieland (ingekomen 11 juli
2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vragenuurtje
4. Spreekrecht voor burgers
5. Stand van zaken waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
6. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2016
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
juni 2016
7. Ingekomen stukken
8. Aanpassing verordening aanvullende vergoeding
OV studenten
9. Aanpassing verordening toelage uitwonende
studerenden
10. Jaarverslag 2015 archief gemeente Vlieland
11. Huisvesting statushouders
12. Kaderbrief 2017
13. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.oosterhaven@vlieland.nl).

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het aanbrengen van dakisolatie en het
vervangen van dakpannen op het pand Dorpsstraat
28 te Vlieland (verzonden 13 juli 2016).
 Voor het plaatsen van een dakkapel en het
aanbrengen van dakisolatie op het pand
Dorpsstraat 138 te Vlieland (verzonden 13 juli
2016).
 Voor het wijzigen van de noord- en westgevel van
het pand Dorpsstraat 87 te Vlieland (verzonden 13
juli 2016).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en
adres, datum, omschrijving verleende vergunning en
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 19 juli 2016 houdt burgemeester mevrouw
C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 –16.00 uur
op het gemeentehuis.

tijden ophaaldienst drumband
gewijzigd
In verband met een begrafenis wordt het oud papier
zaterdag 16 juli 2016 vanaf 12.30 uur opgehaald en
gaat de drumbandschuur om 14.00 uur open.

subsidie zonneakker CSK-terrein
De plannen om een zonneakker aan te leggen op het
voormalig CSK-terrein zijn min of meer afgerond op de
financiering na. Om de businesscase rond te krijgen is
subsidie aangevraagd bij de RVO (Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland).
Deze zogenaamde SDE+ (Stimulering Duurzame
Energieproductie) is in april 2016 aangevraagd.
Helaas heeft het project zonneakker Vlieland de
gevraagde subsidie deze ronde niet gekregen.
De 4,0 miljard euro die voorjaar 2016 beschikbaar was
voor de Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986
duurzame energie projecten. Van het totale budget van
4,0 miljard euro is:

211 miljoen euro toegekend aan 846 projecten
voor hernieuwbare elektriciteit;

3.440 miljoen euro toegekend aan 132 projecten
voor hernieuwbare warmte én WKK;

349 miljoen euro toegekend aan 8 projecten voor
hernieuwbaar gas.
Nu de zonneakker op Vlieland geen subsidie heeft
gekregen, betekent dat in ieder geval vertraging in de
uitvoering. Het projectteam bezint zich op mogelijke
alternatieven.
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woningmarkt Friese Wadden-eilanden
op slot
Het vinden van een geschikte woning op één van de
Friese Waddeneilanden is lastig. “De woningmarkt zit
op slot voor enkele doelgroepen. Dit maakt het moeilijk
om jongeren voor de eilanden te behouden en nieuwe
werknemers woonruimte te bieden”, aldus
gedeputeerde Klaas Kielstra. Een gezamenlijke aanpak
van overheden, marktpartijen en zorgsector moet de
doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Dit
blijkt uit onderzoek dat door de eilander gemeenten en
provincie is uitgevoerd naar de beschikbaarheid van
woonruimte op de Friese Waddeneilanden.
De Friese Waddeneilanden hebben een bijzondere
woningmarkt. Deze markt wijkt sterk af van de rest van
de provincie en toont meer vergelijkingen met de
Randstad. De prijzen van de koopwoningen liggen ver
boven het provinciale gemiddelde, zo blijkt uit het
onderzoek. Woningen zijn onbetaalbaar voor starters
en jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen.
Tegelijkertijd is de doorstroming op de huurmarkt
gering. Mensen blijven lang in hun huurwoning, ook al
is hun inkomen hiervoor te hoog. Zij kunnen domweg
niet doorstromen naar een particuliere huurwoning of
een koopwoning, omdat die niet beschikbaar zijn. Het
tekort aan woonruimte voor enkele belangrijke
doelgroepen op de eilanden is dan ook de belangrijkste
conclusie uit het onderzoek.
Doorstroming woningmarkt op gang brengen
De vraag en het aanbod op de eilander woningmarkt is
onderzocht door adviesbureau KAW in opdracht van
Streekwerk Waddeneilanden. Marktpartijen
(woningbouwbedrijven, banken en makelaars),
zorgsector en overheden zijn nauw bij het onderzoek
betrokken. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Met een
gezamenlijke aanpak kunnen we de doorstroming op
de woningmarkt op gang brengen”, zo blijkt uit het
rapport. “Er gebeurt pas iets als alle partijen met elkaar
in beweging komen en gezamenlijk stappen zetten.” De
onderzoekers beschrijven de beweging als een spel
van radertjes, die niet afzonderlijk van elkaar kunnen
bewegen. De gemeenten hebben hierin de regie. De
provincie wil de eilander gemeenten hierin meer ruimte
geven door in elk geval op korte termijn enige
woningbouwruimte toe te staan.
Streekwerk Waddeneilanden
Streekwerk Waddeneilanden is een
samenwerkingsverband van de gemeenten Vlieland,
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Wetterskip
Fryslân en provincie Fryslân. Vanuit de streekagenda
wordt gewerkt aan het gezamenlijk verbeteren en
behouden van de leefbaarheid op de Friese eilanden.
Het volledige rapport is terug te vinden op de website
van de gemeente Vlieland (www.vlieland.nl)
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bekendmaking mandaat FUMO
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken bekend dat zij op 5 april 2016 hebben
besloten:
 mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur van
de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
(FUMO) voor een aantal omgevingstaken. Het
dagelijks bestuur van de FUMO heeft op 6 juni 2016
een ondermandaatbesluit vastgesteld voor deze
taken.
Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag
na bekendmaking. Het besluit ligt inclusief de
mandaatlijst gedurende zes weken voor iedereen ter
inzage tijdens openingsuren op het gemeentehuis.

kennisgeving incidentele festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteit van de heer L.M.
Westers ten behoeve van Strandpaviljoen ’t Badhuys,
Badweg 5 te Vlieland op:
 30 juli 2016 van 17.00 uur tot 24.00 uur en 31 juli
2016 van 00.00 uur tot 01.00 uur
Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl).

