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ingekomen aanvragen
om g evi n gsverg u n ni ng

kennisgeving incidentele festiviteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• voor het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk bij het
Witte Lid te Vlieland (ingekomen 1juni2017).
voor werk en/of werkzaamheden
• voor het herstel van de beschoeüng in een vangarm
en het herprofileren van beplanting van Oude Kooi
ter hoogte van Postweg 2 te Vlieland (ingekomen 7
juni2017).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht. telefoon 0562452707.

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft kennisgevingen ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteiten:
• de heer J.H. Buijs ten behoeve van Café Tante Pé,
Dcrpsstraat 63 te Vlieland op
• 23juni2017 van 21.00 24.00 uur en 24juni
2017 van 00.00 01.00 uur
• 24juni 2017 van 22.00 uur tot 2400 uur en 25
juni2017 van 00.00—01.00 uur
• de heer M.P. Bank ten behoeve van Restaurant
Plezant, Dorpsstraat 12 te Vlieland op:
• 23juni 2017 van 20.00-24.00 uur en 24 juni
2017 van 00.00—01.00 uur
• 24juni2017 van 20.00 uur tot 24.00 uur en 25
juni 2017 van 00.00 01.00 uur
• de heer M.P Bank ten behoeve van het Loodscafé,
Dorpsstraat 1 te Vlieland op:
• 23juni 2017 van 20.00-24.00 uur en 24juni
2017 van 00.00—01.00 uur
• 24juni2017 van 20.00 uur tot 24.00 uur en 25
juni2017 van 00.00 01.00 uur
• mevrouw M. Bouma ten behoeve van Gestrand,
Havenweg 1 te Vlieland op:
• 23 juni 2017 van 21.00 24.00 uur en 24 juni
2017 van 0000 —01.00 uur
• 24juni 2017 van 21.00 uur tot 24.00 uur en 25
juni 2017 van 00.00 01.00 uur
• de heer C. Fckkema ten behoeve van de Stoep.
Dorpsstraat 81 te Vlieland op:
• 23juni2017 van 22.00 24.00 uur en 24juni
2017 van 00.00 01.00 uur
• 24juni 2017 van 22.00 uur tot 24.00 uur en 25
juni 2017 van 00.00 01.00 uur
• de heer J.P. Kwakman ten behoeve van Eetcafé De
Lutine, Dorpsstraat 114-116 te Vlieland op
• 23juni2017 van 20.00 24.00 uur en 24juni
2017 van 00.00 01.00 uur
• 24juni2017 van 2000 uur tot 24.00 uur en 25
juni 2017 van 00.00—01.00 uur
• de heer M. van Laar ten behoeve van Hotel; Zeezicht.
Havenweg 1 te Vlieland op
• 23juni2017 van 17.00 uur tot 23.00 uur
• 24juni 2017 van 13.00 uur 23.00 uur
Voor een fesUviteit 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 www.vlieland.nl
—

—
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verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (legalisatie van) het plaatsen van twee
dakramen aan de westzijde van het pand
Dorpsstraat 29 te Vlieland (verzonden 8juni2017).

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, omschrving 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.

—

—

—

—

—
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inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 13juni2017 houdt wethouder Henk Visser
spreekuur van 15.00 —16.00 uur in het gemeentehuis.

collecte
De maag-lever-darmstichhng heeft
een collectevergunning gekregen
voor maandag 12 tot en met
zaterdag 17juni2017.

MAAG
LEVER
DARM

—
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kennisgeving 1 bekendmaking
ontwerp wijzigingsbesluit
Windpark Fryslân

zienswijzen. Het rijksinpassingsplan, de vergunning
Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en
faunawet hebben van 14 oktober tot en met 25
november 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn
7 beroepen ingesteld bij de Raad van State.

0p 18september2016 hebbende ministers van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu
het (rijks)inpassingsplan Windpark Fryslân
vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Fryslân
hebben op 20september2016 voor dit windpark een
vergunning Natuurbeschermingswet afgegeven. De
Staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor
dit windpark een ontheffing Flora- en ftunawet op 13
september 2016 afgegeven. Deze besluiten hebben
van 14 oktober tot en met 25november2016 ter
inzage gelegen.

Inmiddels is gebleken dat deze besluiten op enkele
punten wijziginc behceven. Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) is daarbij niet van
toepassing. De ontwerpen van de besluiten worden
echter vocr een periode van twee weken ter inzage
g&egd om toch de mogelijkheid van inspraak te bieden.
Iedereen kan cc deze cntwerefl reageren. Als u in een
eerder stadium heeft gereageerd. hoeft u nu niet te
reageren. Het indienen van een reactie is echter geen
vooaarde om uw rechtsbeschermingsmogelijkheden
te behouden.

Deze besluiten moeten gedeeltelijk worden gewijzigd.
Het inpassingsplan (voor zover gewijzigd), de
vergunning Natuurbeschermingswet (voor zover
gewijzigd) en de ontheffing Flora- en faunawet (voor
zover gewijzigd) worden opnieuw ter inzage gelegd.
De drie ontwerp wijzigingsbesluiten liggen van vrijdag
16juni Um donderdag 29juni 2017 ter inzage.
Iedereen kan reageren op de ontwerp
wijzigingsbesuiten met een reactie.

De ontwerp wijzigingsbesluiten van het
rijksinpassingsplan, de vergunning
Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en
faunawet liggen van vrijdag 16juni tot en met
donderdag 29juni 2017 ter inzage.

Windpark Fryslân
Vdïr.dpark Fryslân BV heeft het initiatief genomen cm
een windpark met netaansluiting te realiseren in het
Friese deel van het Ijsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het
windpark ligt in zijn geheel in het Ijsselmeer, op 800
meter van de Afsluitdijk en op 6,4km van Makkum. Het
park bestaat uit 69 windturbines met een maximale
tiphoogte van 183 meter. Het toe te passen type turbine
wordt in een latere fase bepaald en valt in de 3 en 4
Megawatt klasse. De omvang van het windpark komt uit
op circa 320 MW, wat voldoet aan de doelstelling van de
provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan
groene stroom aan circa 340.000 huishoudens.
In internationaal verband streeft Nederland naar een
energievocrziening die in 2050 C02-arm is. Dat
betekent dat we moeten cverstappen naar hemieuwbare
energie cm de C02-uitstoot terug te dringen en om
klïmaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn
zn de dcelste!lingen van het kabinet 14% duurzame
energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een
belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te
bereiken. Rijk, provincies, de energiesector en natuuren milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken
om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te
realiseren. De afspraak is een onderdeel van het
Energieakkoord. Het Rijk heeft in overleg met de
provincies 11 grote gebieden aangewezen die geschikt
zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het
Windpark Fryslân maakt daar deel van uit.
De stand tot nu toe
De ontwerpen van het rijksinpassingsplan, de
vergunning Natuurbescheaningswet en de ontheffing
Flora- en faunawet hebben van vrijdag 4 maart tot en
met donderdag 14april2016 ter inzage gelegen. In die
periode zijn 306 zienswijzen ingediend. waarvan 182
uniek. Bij het vaststellen van het inpassingsplan, de
vergunning Natuurbeschenningswet en de ontheffing
Flora- en faunawet is rekening gehouden met deze

Wijziging inassingsolan Windgark Frvslân
In het op 18september2016 vastgestelde
inpassingsplan Windpark Frysln is een
wek’natuureiland opgenomen met de bestemming
‘Natuur Werkeiland Voorlopig’. Het gebied met deze
bestemming overlapt gedeeltelijk met het onherroepelijk
geworden provinciale inpassingsplan Vismigratierivier’
van de provincie Frgsln. Dcor de vaststelling van het
rijksinpassir.gsplan na het provinciaal inpassingsplan, is
de bestemming voor de vismigratierivier binnen het
plangebied voor het eiland van rechtswege vervallen.
De regels van het rijksinpassingsplan Windpark Fryslân
geven voor de ontwikkeling van de vismigratierivier
minder mogelijkheden dan de regels van het provinciale
inpassingsplan voor de vismigratierivier deden. Hierdoor
zou de uitvoering van de vismigratierivier worden
belemmerd. Om deze reden wordt een wijzigingsbesluit
opgesteld, waarin de mogelijkheden conform het
provinciaal inpassingsplan voor de vismigratierivier zijn
hersteld.
—

‘Mjzigino vercunning Natuurbescherminoswet
Bij besluit van 20september2016 is vergunning ten
gevolge van de Natuurteschermingswet 1998 verleend
voor het oprichten en in werking hebben van een
windpark in het Ijsselmeer. Daarbij is er o.a. sprake van
een bplaagte (de hoogte van het laagste punt van de
rotor) van 50 meter boven NAP. Het besluit biedt echter
de mogelkheid tot verlaging naar 40 meter na
aanvullend ecologisch onderzoek. Dit onderzoek is na
afstemming met de provincie Fryslân in 2016
uitgevoerd. De resultaten daarvan bevestigen dat de
wijziging van de tiplaagte van 50 naar 40 meter ten
behoeve van de realisatie en de exploitatie van het
Windpark Fryslân géén belangrijke negatieve effecten
veroorzaken op de beschermde natuurwaarden in het
gebied. Het gewijzigde besluit ten gevolge van de
Natuurbescherminyswet 1998 betreft genoemde
wijziging van de tiplaagte.
Wijziging ontheffing Flora- en faunawet
Bij besluit van 13 september 2016 is voor het windpark
een ontheffing Flora- en faunawet verleend. Hierbij was

voor een deel van de soorten de vrijstelling op grond
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten toegepast. In het gewzigde besluit
wordt conform de aanvraag van de initiatiefnemers voor
alle soorten ontheffing verleend. Aan de ontheffing zijn
voorschriften verbonden waardoor de gunstige staat van
instandhouding voor de betreffende soorten niet in
gevaar komt.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 16juni2017 tot en met donderdag 29
juni2017 de ontwerp wijzigingsbesluiten tegelijk met de
onderliggende stukken inzien op z.’’; bueai
en tijdens reguliere openingstijden
(op papier) bij het Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15
te Sneek.
Wat zijn de vervoigstappen?
Tot en met 29 juni 2017 kunt u uw mening geven over
de ontwerp wijzigingsbesluiten. U doet dat door een
reactie te sturen. In die reactie kunt u zeggen wat u van
het ontwerp wijzigingsbesluit vindt. Staan er bvoorbeeld
onjuistheden in het besluit? Hebben we bepaalde
belangen over het hoofd gezien? Wordt u door het
ontwerp wijzigingsbesluit geraakt in uw belangen? Zo ja,
kunt u dat toelichten?
Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 16juni 2017 tot en met donderdag 29
juni2017 reageren. Wij ontvangen uw reacties bij
voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau
energieprojecten.nl onder het kopje Windpark Fryslân,
ontwerp wzigingsbesluiten. U kunt niet reageren via e
mail.
Per post kan ook: Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Windpark Fryslân, ontwerp
wijzigingsbesluiten, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? Dan
kunnen wij u informeren over de start van de
terinzagelegging van de definitieve besluiten.
Wilt u uw reactie mondeling geven? Dat kan telefonisch
via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur
tot 12.00 uur op telefoonnummer (070)3798979.
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen
van de ontwerp wijzigingsbesluiten of onderliggende
stukken u reageert en u uw reactie onderbouwt met
argumenten.
Indien u reeds beroep heeft ingesteld tegen het
(rijks)inpassingsplan van 18september2016, de
vergunning Natuurbeschermingswet en de ontheffing
Flora en faunawet dan heeft op grond van artikel 6: 19
Awb het reeds ingediende beroep van rechtswege mede
betrekking op de wijzigingsbesluiten. Dit betekent dat u
in dat geval ook niet opnieuw beroep hoeft in te stellen.
Voor zover u niet verwijtbaar geen zienswijze heeft
ingediend en/of geen beroep heeft ingesteld tegen de
eerdere besluiten kunt u wel in beroep tegen deze
wijzigingsbesluiten.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en
reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via

an .scr.Dlactenn!. De zienswijzen en
reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In
een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op
welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve
besluiten zijn verwerkt.

De besluiten worden ter inzage gelegd. Dit wordt te
zijner td aangekondigd in onder andere de
Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op wMv.bureau
energieprojecten nI.
.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op

‘‘.‘i

t

Heeftu
na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt
u bellen met Bureau Energieprojecten op
telefoonnummer (070) 379 89 79.

Opnamen televisieserie ‘Dokter Deen
seizoen 4’
Voor de televisieserie Dokter Deen wordt een vierde
serie opgenomen op Vlieland. Dit zal op verschillende
locaties de komende weken plaatsvinden. Om u
hierover zo goed mogelijk te informeren zal er per week
een schema in Uit Het Kastje” gepubliceerd worden.
Toch kan het voorkomen dat de planning nog wijzigt.
maandag 12 juni
og.oo 10.45 uur Veerboot; 10.45 18.00 uur
Dorpsstraat t.h.v. Praethuys; 17.00 18.45
Parkeerterrein bij Molenglop/Middenweg
dinsdag 13 juni
09.00 -15.00 uur Waddendijk/Kerkikerkplein; 14.00
19.00 uur Dorpsstraat t.h.v. 109
woensdag 14 juni
08.00 19.00 uur Dorpsstraat t.h.v. 109
donderdag 15 juni
14.00 18.00 uur Helihaven; 18.00—21.00 uur
MolengloprNillem de Vlaminghweg; 21.00 00.00 uur
Badweg/ strand bij Hotel Seeduyn.
-

—

—

—

—

—

—

De gemeente heeft toestemming gegeven aan het
productieteam om voor korte periodes het verkeer te
mogen stremmen. Alle wegen blijven goed toegankelijk,
maar het kan voorkomen dat uw medewerking wordt
gevraagd om even te wachten om de opnamen te
kunnen maken.
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rijkswaterstaat en gemeente vlieland
gaan samenwerken om lokale dijk en
strandovergang aan te passen
Rkswaterstaat en de gemeente Vlieland gaan
samenwerken om de lokale waterkering in de
jachthaven en de strandovergang bij de jachthaven
op Vheland aan te passen. Hiervoor hebben directeur
Mieke Attena van Rkswaterstaat en burgemeester
Tineke Schokker van gemeente Vlieland op 22 mei
een samenwerkingsovereenkomst getekend.
In de komende periode gaat de gemeente de
voorbereidingen voor de uitvoering van dit project
treffen, waaronder het doen van natuurondeoek en
het uitzetten van de opdracht ïn de markt. Daama zal
de gemeente het project realiseren. De financiering
van het project van ongeveer 500000 cum komt van
Rkswaterstaat.
Mieke Attema. directeur Rijkswaterstaat. zegt over
deze nieuwe stap in de samenwerking: “Mooi dat we
met deze werkzaamheden het achterliggende gebied
op het eiland ook in de toekomst beter kunnen
beschermen tegen hoog water. En fantastisch dat
onze projectpartner de gemeente Vlieland de
uitvoering van de plannen wil rea!iseren.
De werkzaamheden buiten starten in voorjaar 2018
en in november2018 moet het werk klaar zijn.
Schouder aan sci’.ouder gaan voor veiligheid en in
dit geval ook nog werk met werk maken, dat is het
mooie aan deze samenwerking, stelt burgemeester
Tineke Schokkar.
Geplande werkzaamheden
Vanaf het havenkantoor wordt het oude deel van de
kering versterkt naar NAP 5 meter plus tot aan de
duinenrij. Hierdoor ontstaat er in de jachthaven een
complete hoog waterkering, die het aohterliggend
bedrijventerrein moet gaan beschermen. De huidige
coupure in de huidige, te lage dijk wordt ook
verhoogd en in breedte aangepast aan het huidige
verkeersaanbod. Ter hoogte van het Rijkswaterstaat
gebouw wordt de noodzakelijke verhoging
doorzichtig. zodat het karakteristieke pand zelf goed
zichtbaar blijft Ten oosten van de woning wordt de
toegangsweg verhoogd. De hinder die deze
werkzaamheden veroorzaken gaat de gemeente in
overleg met bewoners en gebruikers van de haven
zo veel mogelijk beperken.

Terschelling. De kosten van deze vierkzaamheden
betaalt Rijkswaterstaat, maar het werk zelf wordt
uitgevoerd door de gemeente Vlieland.

woningtoewijzing WoonFriesland
Voor de woning Nieuwestraat 26 heeft de gemeente
Vlieland op 25 april bij V/oonFdesland voorgedragen
als kandidaat-huurder de inschrijver met het hoogste
aantal punten (211), inschrijfnummer 1404.04.
Op de woning is door 16 personen gereageerd,
waarvan 14 economisch gebonden zijn aan Vlieland.
Na de voordracht werd duidelijk dat WconFhesland
op Vlieland wél woningen kan toewijzen aan mensen
met eer te hoog inkomen, maar geen wcningen
MAG toewijzen aan mensen met een voor de woning
te laag inkomen. Dat laatste bleek het geval te zijn bij
inschrijfnummer 1404.04. nadat betrokkene per abuis
al door WoonFriesland was ingelicht over de
toewijz:ng.
Omdat er in de tussentijd n6g een huuropzegging
binnenkwam van een woning die qua inkomen wél
passend was voor betrokkene en deze naar
verwachting bij publicatie van de woning opnieuw
degene zou zijn met het hoogste aantal punten, is
besloten. met instemming van de commissie
woningtoewijzing, deze woningzcekende meteen
voor te dragen bij Wocr.Fnesland voor de vrij te
komen woning Nieuwestraat 34 C.
Als kandidaat-huurder voor de woning Nieuwestraat
26 is vervolgens bij WoonFriesland voorgedragen de
inschrijver met het hoogste aantal punten (209) en
het bij de woning passende inkomen, inschrf
nummer 1406.02.

De huidige strandovergang voldoet niet goed bij hoog
water. De duinen op die plaats zijn wel hoog en sterk
genoeg. De nieuwe strandovergang wordt naar het
noorden gedraaid en eindigt bi] een strekdam en is
daardoor ook bij hoog water te gebruiken. De
strandovergang is momenteel eigendom van het Rijk
en gaat in eigendom over naar de gemeente.
Rijkswaterstaat heeft dit plan begroot binnen het
project verruiming primaire waterkering Vlieland en
Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 1200 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10. 8899 ZN Vlieland. e-mail infoavlielandrI. telefoon 0662 452700
w’,n,.vlie!ard.n.l
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie. inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1524971710562-452713
SoZaWe: wN.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-02260 33
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk(ENlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

