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9december2017

agenda raadsvergadering maandag 18
december 2017, aanvang 19.30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27november
2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 27
november 2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Wijziging standplaatsenbeleid 2017
9. Dierenartsenpraktijk
Besluiten
10. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit 2017
11. Gemeenschappelijke regeling dienst SoZaWe
12. Belastingverordeningen 2018
13. Strandnotitie
14. Begrotingswijziging nr.6 2017
15. Sluiting

tweede informatieavond
dijkversterking Vlieland dinsdag 12
december 2017
Bewoners en belanghebbenden kunnen tijdens een
informatieavond op dinsdag 12december2017 de
eerste mogelijke oplossingsrichtingen voor de
dijkversterking Vlieland bekijken en hierop reageren.
De avond is van 19.00 tot 20.30 uur in Badhotel Bruin,
Dorpsstraat 88. De inloop is vanaf 18.45 uur.
Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen
tegen overstromingen is het nodig om de dijk te
versterken. Rijkswaterstaat is in samenwerking met
Wetterskip Fryslén een verkenning gestart om
mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Eind
september was hiervoor op Vlieland een eerste
informatieavond georganiseerd.
Waterveiligheid in Nederland
De Omringdijk op Vlieland beschermt het dorp Vlieland
tegen overstromingen. Rijkswaterstaat is verantwoor
delijk voor het beheer van deze dijk. Alle dijken in
Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen
voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond
dat de steenbekleding op de dijk niet aan de nieuwste
veiligheidseisen voldoet en de hoogte van de dijk on
voldoende is wanneer rekening wordt gehouden met
toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven.
Daarom is Rijkswaterstaat het project dijkversterking
Vlieland gestart. Dit project maakt deel uit van het
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP).

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).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 12december2017 houdt burgemeester
mevrouw C. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00
16.00 uur in het gemeentehuis.

de gemeente Vlieland. Professionele koel- en vriesapparatuur, zoals inbouw-, stekkerklare en asbest
houdende apparatuur, mag niet langs de weg worden
gezet maar kan tegen het vastgestelde tarief worden
ingeleverd op de Milieu-straat. Aanbevolen wordt om
de oude professionele koel- en vriesapparatuur mee te
geven aan de leverancier. De leveranciers hebben
namelijk een terugnameplicht.

—

ophaaldag bruin- en witgoed
dinsdag 12december2017
Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, diep
vriezers, wasmachines en dergelijke kunnen gratis
worden afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u deze
apparaten, mits afkomstig uit particuliere huishoudens,
de tweede dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoed tenminste één werkdag voor de ophaaldag
aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de website van

kerstbomen zagen op zaterdag
9december2017
Vlielanders en gasten zijn van harte welkom bij
Staatsbosbeheer om op zaterdag 9december2017
van 10.00 uur tot 14.00 uur hun eigen mooiste
dennenboom om te zagen en mee te nemen naar huis.
Medewerkers van Staatsbosbeheer staan klaar met
zagen, chocomel en speculaas. Locatie: bij de Kolk!
Postweg omhoog richting vuurtoren.

winterfeest zaterdag 9 december 2017
Zaterdag 9december2017 van 19.00-21.00 uur is er
een winterfeest op het Kerkplein. Het winterfeest wordt
georganiseerd door de KHN, afdeling Vlieland. Met
koek en zopie en levende muziek. Heerlijke snert, arme
chocolademelk, glühwein, kaas en van alles en nog
wat. Iedereen is van harte welkom.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 16
december 2017 in voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat
152 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

Duurzame Ondernemerskring Vlieland
Donderdag 30november2017 vond de eerste bijeen
komst van de Duurzame Ondernemerskring Vlieland
plaats. Alle deelnemers hadden een Duurzame Agenda
opgesteld met persoonlijke ambities. Uit deze
Duurzame Agenda’s is een aantal grootste gemene
delers gehaald: velen blijken ambitie te hebben om van
het gas af te komen en op een duurzame wijze te willen
verwarmen of koken. Diverse mogelijkheden werden
uitgewisseld en iedereen ging met extra kennis naar
huis.
De volgende bijeenkomst gaat men een kijkje bij elkaar
in de machinekamer nemen. Ook is een mogelijkheid
besproken om gezamenlijk zonneboilers in te kopen. In
ieder geval is besloten om de handen ineen te slaan en
gezamenlijk advies in te winnen over de energiebespa
rende maatregelen die elke horecagelegenheid kan
nemen. De eerste stappen naar de mogelijkheid om
concreet C02 te reduceren zijn al genomen!

pelletkachel duurzame vervanger voor
de open haard
Wilt u uw woonkamer sfeervol verwarmen met een
houtkachel? Kies dan voor een pelletkachel, dit is de
meest energiezuinige en milieuvriendelijke kachel die
op hout brandt. Een pelletkachel stoot 80 procent
minder fljnstof uit dan een open haard of andere
houtkachels. Echter, de meningen zijn verdeeld of een
pelletkachel een duurzame keuze is. In onderstaande
tekst vertelt het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket u
hier meer over.
Pelletkachel en duunaamheid
Als het over pelletkachels gaat in relatie tot duurzaam
heid dan barst er altijd een enorme discussie los, Er
zijn mensen die van mening zijn dat pelletkachels niet
duurzaam zijn. Pelletkachels zorgen er namelijk voor
dat er fljnstof vrij komt in de buitenlucht, wat niet goed
is voor het klimaat en overlast kan geven aan
omwonenden. Dit klopt, maar deze overlast en
vervuiling is gering als u kiest voor een pelletkachel van
goede kwaliteit, die wordt geïnstalleerd door een
professioneel en gecertificeerd bedrijf.
Pelletkachels zijn duurzaam te noemen, niet alleen
omdat ze minder f]jnstof uitstoten dan andere hout
kachels, ze zijn ook veel zuiniger met energie! Zon 90
procent van de energie wordt nuttig gebruikt. Bij een
houtkachel is dat 60 tot 80 procent, en bij een open
haard slechts 10 procent. Daarbij zorgt een verwarming
die brandt op houtpellets voor minder uitstoot van CO2
dan een verwarming die brandt op aardgas.
Keunnerk houtpellets
Kiest u voor een pelletkachel dan is het belangrijk dat
de houtpellets die u gebruikt voldoen aan het keurmerk
EN plusAl’. Dit keurmerk garandeert een goede
kwaliteit van verbranding. Let ook op de keurmerken

‘PEFC’ en Setter Biosmass’. Deze keurmerken zeggen
iets over de duurzaamheid van het bosbeheer (PEFC)
en de CO2-balans van het bos (Setter Biomass).
Subsidie voor pelletkachels!
Gaat u een pelletkachel aanschaffen? Dan kunt u
gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie
duurzame energie’. De hoogte van het subsidiebedrag
verschilt per installatie. Let goed opl Niet elke installatie
komt in aanmerking voor subsidie, er worden eisen en
voorwaarden gesteld aan de installaties. Wilt u weten
welke installaties er in aanmerking komen voor subsidie
en hoe hoog het bedrag is? Doe dan de subsidie check
via: www.duurzaambouwloket.nllsubsidiereQelinpen.
Duurzaam Bouwloket stuurt u alle nodige informatie
toe.
Gratis en onafhankelijk advies
Wilt u meer weten over de werking van een pellet
kachel? Of heeft u andere vragen met betrekking tot
het energiezuinig maken en verduurzamen van uw
woning? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk
Duurzaam Bouwloket. Neem contact op met een
onafhankelijke adviseur door te mailen naar
info(duurzaambouwloket.nl of door te bellen naar het
nummer 072 743 39 56.
—

kennisgeving!bekendmaking Windpark
Fryslân ontwerpbesluiten fase 2
Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag
25januari2018 liggende ontwerpbesluiten ter inzage
van het project Windpark Fryslân fase 2. Iedereen kan
reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.
Windpark Fryslân
Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een
windpark met netaansluiting te realiseren in het Friese
deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het
windpark ligt in zUn geheel in het IJsselmeer, op 800
meter van de Afsluitdijk en op 6,4km van Makkum. Het
park bestaat uit 89 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. Als het windpark gereed is, voorziet
het circa 340.000 huishoudens van groene stroom.
Waarom dit windpark?
Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over
van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind,
zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van
de aarde tegen te gaan. De doelstelling van het Kabinet
is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is
een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te
bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en
natuur- en 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. De provincies hebben in overleg
met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die
geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW.
Het Windpark Fryslân maakt daar deel van uit.
Voortgang van de procedure tot nu toe
Op 18september2016 hebbende ministers van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu
het (rjks)inpassingsplan Windpark Fryslân vastgesteld.
Het rijksinpassingsplan, de vergunning Natuurbescher
mingswet en de ontheffing Flora- en faunawet hebben

van 14 oktober tot en met 25november2016 ter
inzage gelegen. In deze periode zijn 8 beroepen
ingesteld bij de Raad van State.
Vanwege herzieningen hebben drie besluiten opnieuw
ter inzage gelegen van vrijdag 18augustus tot en met
vrijdag 13 oktober 2017: het (rijks)inpassingsplan (be
grenzing vismigratierivier), de vergunning Natuurbe
schermingswet (tiplaagte van de rotor) en de ontheffing
Flora- en faunawet (ontheffing voor meer soorten). In
deze periode zijn drie beroepen ingediend bij de Raad
van State. De zittingsdatum in de beroepsprocedure is
gepland op 1 februari 2018.
Fase 2: de nu voorliggende ontwerpbesluiten
Ontheffing Wet natuurbescherming voor de houting
(Provincie Fryslân) Omgevingsvergunning voor het af
wijken van het bestemmingsplan voor het deel van het
tracé tussen de A7 en het aansluitpunt te Marnezijl
(Gemeente Sûdwest Fryslân).
Watervergunning voor het kruisen van hoofdwatergan
gen, waterkeringen of beschermingszones of het parallel
liggen aan hoofdwatergangen in beheer bij het water
schap (Wetterskip Fryslân).
Vergunning Wet beheer djkswaterstaatwerken voor het
kruisen van de snelweg of afritten in beheer bij Rijks
Waterstaat (Rijkswaterstaat).
Watervergunning voor het leggen van de kabel aan de
zuidzijde (IJsselmeerzijde) van de Afsluitdijk. Dit betreft
het deel tussen Komwerderzand en de Kop van de Af
sluitdijk (Rijkwaterstaat).
Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor het
eggen van de kabel aan de zuidzijde (lJsselmeerzijde)
van de Afsluitdijk. Dit betreft het deel tussen Komwer
derzand en de Kop van de Afsluitdijk (Rijkswaterstaat).
Watervergunning voor het uitvoeren van horizontaal
gestuurd boren in de Afsluitdijk onder de vismigratie
rivier (Rijkswaterstaat).
Vergunning Wet beheer rjkswaterstaatwerken voor het
uitvoeren van horizontaal gestuurd boren onder de snel
weg ter hoogte van de vismigratierivier (Rijkswaterstaat).
U kunt nu reageren op deze acht ontwerpbesluiten
en de onderliggende stukken.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 15december2017 tot en met
donderdag 25januari2018 de ontwerpbesluiten van
fase 2 met onderliggende stukken inzien op
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere
openingstijden (op papier) op de volgende locatie:
Gemeenteloket Sûdwest Fryslân, Marktstraat 151e
Sneek (op papier) tijdens de reguliere openingstijden.
Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze naar voren te brengen. In een zienswijze
laat u weten wat u vindt van het ontwerpbesluit.
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen
van de ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze
onderbouwt met argumenten. Alleen als u een
zienswijze op het ontwerp van een besluït heeft
ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
U kunt een zienswijze indienen vrijdag 15 december
2017 tot en met donderdag 25januari. Dat kan op
verschillende manieren:

•

•

•

Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op
www.bureau-energieprojectennI onder ‘Windpark
Fryslân, ontwerpbesluiten fase 2’. U kunt niet
reageren per e-mail.
Per post door een brief te sturen naar:
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark
Fryslân, ontwerpbesluiten fase 2
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres
vermelden? Dan kunnen wij u een
ontvangstbevestiging sturen.
Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00
uur met Bureau Energieprojecten (070) 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?
De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen
worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve
besluiten. De definitieve besluiten komen ter inzage te
liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de
Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op
www.bureau-energieproiecten.nI. Alleen als u nu een
zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen
tegen de definitieve besluiten.
Meer informatie
Meer informatie over het Windpark Fryslân en alle
bijbehorende stukken vindt u op www.bureau
energieprojecienni en wwwwindparldryslan.nI. Heeft u
na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt
u bellen met Bureau Energieprojecten (070) 3798979.

forum dinsdag 12 december 2017
Het bestuur van de VVV Vlieland heeft besloten een
forum te organiseren met als thema: ‘Kwaliteit of
massa, hoe rinkelt de kassa’. Het onderwerp betreft de
huidige discussie in meer toeristische gemeentes:
willen we onbeperkte groei, of moeten we meer
investeren in kwaliteit? In sommige situaties, zoals op
de Waddeneilanden, zijn het beddenbestand en de
infrastructuur gelimiteerd.
Deskundigen zullen tijdens dit forum verschillende
stellingen verdedigen, Dit zijn:
•
Burgemeester mevrouw Tineke Schokker van de
gemeente Vlieland;
De heer Harry Westers eigenaar WestCord hotels;
•
•
De heer Wicher Meijer Secretaris College van
Bestuur! Hoofd Strategy, Education, Research
NHW internationaal hoger onderwijs Breda;
•
De heer Stefan Hartman, Pmgrammadirecteur
European Toudsm Futures Institute, Stenden
University.
De heer Jaap van der Ploeg, independent advisor en
onder andere voormalig directeur Communicatie bij het
ministerie van 8ZK, is bereid gevonden om tijdens dit
forum de rol van gespreksleider op zich te nemen. Het
betreft een openbare bijeenkomst; iedereen is van
harte welkom, Wij hopen u te mogen begroeten tijdens
deze interessante en interactieve avond op dinsdag 12
december2017 in WestCord Strandhotel Seeduyn om
20.45 uur. Graag tot danl
De heerWJ.C. Joosse, voorzitter VVV Vlieland

Medewerker Groenvoorziening MN
Heb jij groene vingers en een goede werkhouding? Ben je in het bezit van je rijbewijs BE en heb je ook nog affiniteit
met Techniek? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!
Even voorstellen:
Vlieland is een kleine zelfstandige gemeente met ongeveer 1100 inwoners. Vlieland werkt nauw samen met de
overige eilanden in het samenwerkingsverband “de Waddeneilanden”. Bij de gemeente Vlieland werken ongeveer
30 personen, verdeeld over 3 teams te weten buitendienst, beleid en uitvoering en ondersteuning.
Jouw Team
Bij de buitendienst van de gemeente werken nu 8 mensen, die zich onder meer bezig houden met groenvoor
ziening, onderhoud begraafplaats, reiniging, onderhoud gebouwen, waterstaatkundige werken en werkzaamheden
aan wegen en riolen.
Hoe ziet je werkdag eruit?
Dat weet je eigenlijk nooit precies van tevoren, want elke dag is anders. In deze functie ben je hoofdzakelijk bezig
met aanleg- en onderhoudswerkzaamheden. Dit houdt in: maaien, onkruid wieden, snoeien, bladblazen, schoffelen,
bomen onderhoud, het onderhoud van de begraafplaats! het delven van graven.
Naast groene vingers heb je ook affiniteit met techniek, want het gebruik en het onderhouden van tuingereed
schappen en machines hoort mede tot je taak.
Maar je doet meer: je kan soms ook ingezet worden voor andere werkzaamheden, zoals het inzamelen van afval,
het oplossen van storingen, of het verrichten van andere klusjes. Ook draai je mee in het rooster van de storings
dienst, daardoor kun je s avonds of in het weekend opgeroepen worden voor het oplossen van een storing.
Wie zoeken wij?
Jij bent een collega, met een goede werkhouding en een positieve inzet. Je kan je prima zelfstandig redden.
Je bent sowieso in het bezit van rijbewijs BE, als je rijbewijs C hebt is dat helemaal perfect. Ook vrouwen worden
uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.
Basisvaardigheden op het gebied van werken met machines, motorzagen, hefiruck, BHV en kennis van veilig
werken is een pre, maar kan ook door trainingen verder aangeleerd worden. Je wilt je zelf verder ontwikkelen door
het volgen van gerichte opleidingen.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 8januari2018.
Duur:

Eerst wordt je aangesteld in tijdelijke dienst (max 1 jaar) die bij wederzijdse tevredenheid
wordt omgezet in een vast dienstverband.

Aantal uren:

36 uur per week

Functieniveau:

MBO groentechniek of gelijkwaardig

Wij bieden :

Een leuke afwisselende functie bij de buitendienst van de gemeente Vlieland. Een leuk
team, met gemotiveerde collega’s. De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door
opleidingen te volgen.
De functie is ingeschaald in functieschaal 5 (afhankelijk van opleiding en ervaring
maximaal € 2.561,—). Er zijn goede secondaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse:

Je kunt binnen 14 dagen (tot en met 22 december 2017) schriftelijk reageren met CV naar;
Gemeente Vlieland
Afd. Personeelszaken
Postbus 10
8899 ZN Vlieland

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 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 info(vIieIand.nl, telefoon 0562 452700,
www.vlieland nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452713
SoZaWe: www.sozawe-nw-frvslan.nl
WoonFriesland: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: uhk@vIieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

