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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 17 december 2018
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 17december2018, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 26november2018:
Besluit: de besluitenlst van de raadsvergadering van
26november2018 ongewijzigd vast te stellen.
2. Ingekomen stukken:
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. RKC-onderzoek Waddentoets:
Besluit:
• De conclusies van de Rekenkamercommissie in
het rappon onderzoek naar de inrichting en
uitvoering van de Waddentoets’ te
onderschrijven;
• Het college te verzoeken de aanbeve:ingen 1
L’m 4op te v&gen of voo te bereiden;
• De griffer te verzoeken aanbevehnç 5 voor te
bereiden.
4. Jaarstukken 2C7 Dienst Socaie zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân:
Besluit: kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van
GR Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân.
5. Vangnetregeling Participatie 2018:
Besluit: in te stemmen met de notitie Vangnetregeling
Participatie 2018 Vlieland.
6. Evaluatie procedure en beleid T-ontheffingen:
Besluit:
• Kennis te nemen van de evaluatie en conclusies
uit de notitie evaluatie procedure en beleid Tontheffingen 2018”;
• In te stemmen met de aanbevelingen uit de
notitie “evaluatie procedure en beleid Tontheffingen 2018”.
7. Aanpassen welstandsbeieid voor zon.nepaneien in
het bescbemd dorpsgezich::
Besluit:
• De bestaande welstandsregels voor
zonnepanelen ‘in het zicht’ in het beschermd
dorpsgezicht in de bestaande Weistandsnota
vervallen verklaren.
• De bijgevoegde welstandsreges voor
zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht
vaststellen en van toepassing verklaren.
8. Belastingverordeningen 2019:
Besluit: de belastingverordeningen 2019 vast te
stellen.
9. 4e begrotingswijziging 2018:
Besluit: de vierde wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2018 vast
te stellen.
10. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake
festival here comes the summer:
Besluit: de raad verzoekt het college:

21december2018
om binnen de nog te verlenen vergunning voor
het festival duidelijke kaders te stellen met
betrekking tol activiteiten op 4 mei,
buitenactiviteit niet toe te staan van 18.00 uur tot
21.30 uur en hierna slechts onversterkte muziek
in de buitenlucht en verdere activiteiten in het
gebouwde Solder;
• voor de komende jaren bij het plannen en
vergunningverlening van dit festival te allen tijde
rekening te houden met 4mei, onze nationale
dodenherdenking.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier. T. Oosterhaven
•

-

bijeenkomst raden Waddeneilanden
Eind november kwamen circa 75 raadsleden en
coege.eden van de vijf Wadder.eiianden bijeen op
Vlieland voor een tweedaagse bijeenkomst.
Onder andere het ra000rt van de Rekenkamer
commssie over de Waddentoets en de nieuwe
Gemeenschappeljke Rege’ng stonden: op het
progamma, Daarnaast stond de bijeenkomst in he:
teken van de voor de eilanden twee beLangrijkste
thema’s: Leefbaarheid en Duurzaamheid.
Voor het onderwerp Leefbaarheid konden raadsleden
met elkaar van gedachten wisselen over de volgende
thema’s:
• Leefbaarheid vs toeristische druk
• Wonen! tiny houses & volkshuisvesting (toewzing)
• Zorg / ouderenzorg
• Voorzieningen algemeen
Duidelk werd dat de gekozen thema’s Leefbaarheid
en Duurzaamheid de komende jaren stevig op de
agenda zullen (blijven) staan binnen de Wadden
samenwerking.
Verder was de bijeenkomst een uitgelezen moment
voor de nieuwe raads- en collegeleden om nader
met elkaar kennis te maken en te netwerken.
Vogend jaar zal er weer een gezarrenijke
raadsbjeenkoms: worden georganiseerd. dan op
Terscheing.

Bestuur en medewerkers
van de gemeente [‘11e/and
wensen alle inwoners
en gasten
van Vlieland
hele fijne
feestdagen!

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een scootersafe op het
perceel Dorpsstraat 39B te Vlieland (verzonden 18
december 2018).
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 112 te Vlieland (verzonden 18
december 2018).
voor bouwer
• Voor het oprichten van een bedrijf&oods op het
perceel Havenweg 56 te Vlieland (verzonden 19
december 2018).
voor weg aanleggen of veranderen
• Voor de aaleg van verhardng en balfverhardng ter
vervanging van de bestaande schelpenpaden in
Duinkersoord te Vlieland (verzonden 19december
2018).
Bezwaar
Tot zes weken na de bekendmaking van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie de Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en
ades, datum, omschrijving verleende vergunnEng en
redener!motivatie van uw bezwaar S:uur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vleland. Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

verleende uitgebreide
omg evi n gsve rg u n n Ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijde
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
•
voor het bouwen met afwijking van het
wijzigingsp!an EÜandlodges Bosrandzone
Storteme!k krachtens artike! 2.12, eerste lid, onder
a. sub 3juncto 3.10 Wet algemene bepalingen
cmgeingsrecht (Wabo) van 6 bosbuisjes op het
perceel Kamnweg 1 te Vleland (verzonden 19
december 2018)
Er zijn geen zierswijzen inaedienc tijdens de te-mijn
dat het or.twerpbesluit ter inzage lag. De
omgevingsvergunning en de overige bijbehorenoe
stukken Liggen vanaf 24december2018 voor een
periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet de mogelijkheid hebben gehad een
zienswijze in te dienen, kunnen tegen de uitgebreide
omgevir.gsve.rgunn’ngen binnen zes weken na
bekendmaking van het bestut een gemotiveerd
beroepschrift indenen bij de sector bestuursrecht van
de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 1702. 8901 CA Groningen. Daarnaast kan een
voorlopige voo-ziening worden gevraagd van de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 1702, 8901 CA Groningen.

vaststelling wijzigingsplannen
Miniwinkels Dorpsstraat nieuwe
locaties en verwijderen oude locaties
Op 4december2018 heeft hel college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland de wijzigingsplannen Mini winkels Dorpsstraat
conform de ontwerpen vastgesteld. De ontwerpen
hebben 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen
zienswijzen ingediend.
De wijzigingsplannen hebben betrekking op de
wijzigîngsbevoegdheid in het bestemmingsplan
‘Vleland kom’ van 17 oktober 2011. Dit betreft de
wijzigngsbevoegdheid voor bestemmïngen Wonen 1
en Wonen 2 onder artikel 23.81 sub ben onder artikel
24.8.1 sub a van het bestemmingsplan waardoor het
moge!ijk is hier maximaal 3 miniwinkels toe te laten.
Met een wzgingsolan zal de bestemming “mini-Wnkel
worden verwijderd van perceel Dorpsstraat 153 en van
Dorpsstraat 33. Daarnaast zal met een wijzigingsplan
de bestemming mini-winkel” worden gevestigd op het
perceel Dorpsstraat 89 en op het perceel Dorpstraat
145.
Beroep
Belanghebbenden die aantonen dat zij redeljkerwijs
niet kunnen worden. verweten geen zienswijze te
hebben ingediend, kunnen binnen zes weken ee
beroepschdft ind:enen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroepschrift richt u aan de Raad van State. Postbus
20019, 2500 AE Den Haag en moet bevatten naam,
adres van de indiener, de dagtekening, onder ekening
en de omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht.
U kunt de wijzigingsplannen met ingang van 24
december 2018 inzien tijdens openingstijden van het
gemeentehuis of op afspraak. De wijzigingsplannen zijn
digitaal beschikbaar via de website van de gemeente
Vlieland: vzv.vlieland.nl.
De planidentificatienummers voor ruimtelijke plannen
zijn: NL.IMRO.0096.2016078302-VC-01
NL.iMRO.0095.2316078301-VG01

beeldkwaliteitsplan Zeester
De locatie van de voomiahge oasisscbool De Zeester’
aan de Willem de Vtaminghweg op Vl;eland zal worden
herontwikkeld. De opstallen zijn gesloopt en er ligt een
plan voor het realiseren van woningbouw.
Voor de ontwikkeling van dit plan dient een
beeîdkwaliteitsplan te worden opgesteld. Een
beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de
welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan gaat over de
ruimtelijke-visuele inpassing van de toekomstige
bouwwerken en de inrichting van het perceel. Het gaat
over de stijl, materialen en wat verder beianghjk is voor
de architectuur en de utstraling. Het
beeldkwaliteitsplan is r:chtinggevend en zal door de
gemeente gebruikt worden as beoordelingskader. Het
bevat richtlijnen die moeten worden opgevat als
randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland hebben op 18 december 2018 een ontwerp
beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor de locatie Zeester

Vlieland. Het ontwerp ligt vanaf 24december2018 voor
een periode van zes weken ter inzage in het
gemeentehuis. Gedurende deze periode kan er door
een ieder schriftelijke zenswijzen kenbaar worden
gemaakt. De zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.

inzagerecht, mogelijkheid tot
geheimhouding en verstrekkingen uit
de Basisregistratie Personen (BRP)
In de basisregistratie personen (BRP de officiële naam
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die
binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen
om adresgegevens maar bijvoobeelc ook om
gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal
automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en
enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoa!s
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor
de u tvoering van hun wettelijke taken. Welke informatie
aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt
bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen
omdat deze verplicht is voorgescmever. In enkele
gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de
over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te
verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u
geheimhouding van uw gegevens verzoeken op grcnd
van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om
verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden
(zoais een advocaat die een dagvaarding aan uw a&es
w1t uitbrengen) en aan zogenoemde Vrije deden (niet
voor commerciële instellingen zoals sportverenigingen
of particulieren).
Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de
voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de
BRP te verstrekken. Hervoor zijn speciale formuFeren
beschikbaar. U dient zich met een ge’dig
egitimatiebewijs te egitirr.eren. Nadat de gemeente uw
verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.
Heeft al eerder geheimhouding aangevraagd, dan hoeft
u dit niet nog eens aan te vragen.
Wilt u overigens weten aan we in het afgelopen jaar
over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u
daarvan een cverz?cbt opvragen bij de gemeente. Dit
heet inzagerecht. Dok hiervoor dient u zich te
legitimeren.
Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP
opgenomen gegevens juist en actueel zïn. Twijfelt u
hieraan neem dan contact op met de afdeing
burgerzaken. de heer J. Smit. telefoon (0562) 452700
of via e-mai: burgerzaken©vlieiand.nl

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken
dat R.S. Groothuis niet meer woont op het adres waar
hij volgens de BRP (Basis Registratie Personen) staat
ingeschreven. Namens het college van burgemeester
en wethouders van Vlieland maakt de adjunct
secretaris-directeur bekend dat op 15december2018
besloten is de bilhouding van de persoonsljsten van

deze persoon op te schorten.
Dit betekent dat hij per 24 november 2018, niet meer
opdat adres staan ingeschreven, maar geregistreerd
staan als vetrokken. naar adres onbekend.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort van donderdag
20december tot maandag 7januari afwezig. Dp
woensdag 2januari is er geen inloopspreekuur in de
Uiterton. Voor spoedvragen over Wmo, Jeugdweten
Participatie kunt u contact opnemen met de Toegang
van het Gebiedsteam in Harlingen telefonisch
bereikbaar ma t1m do 8:30- 16.30 vr 8:30- 12:30 op
telefoonnummer 140517

donatie aan het goede doel
De gemeente verstrekt ieder jaar een kerstpakket aan
haar medewerkers, bestuur en vrijwilligers ter waarde
van €45. Het college heeft besloten dit jaar een groot
deel van dit budget te schenken aan een goed doel, te
weten de stichting “Pant a Future’. Het geld zal ten
goede komen aan de kinderen van: Casa da Crianca.
een opvanghuis in een sloppenwijK op Florianopo’:is,
een eiland in Brazilië. Dnder leiding van kunstenares
Hetty van der Linden hebben de kinderen van Casa da
Crianca afgedankte zeilen aan één kant beschilderd,
die vervolgens met een zeilschp naar Nederland zi;n
Vervoerd waarde andere zijde op Vlieland door
kinderen van De Jutter zVn besch[derd. Tijdens d::
beschilderen is er via mobieltjes contact geweest
tussen de kinderen op Florianopolis en de kinderen op
Vlieland,
Van de beschilderde zeilen zijn op Vlieland tasjes
genaaid. In de tassen zitten nog een paar kleingheden
uit Brazïë, onder ander emaille kopjes die in
Florianopol:s zijn gemaaKt en door Vielandse kinderen
zijn beschilderd. De tassen worden als ‘kerstpakket’
verstrekt en het geld wat over is van het hiervoor
bestemde budget: zal in 2019 worden aangewend voor
dverse projecten ten bate van Casa da Cranca.
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joud- en nieuwviering 2018/2019
Sinds jaar en dag wordt het nieuwe jaar op Vlieland
spectaculair ingeluid door een aantal Vhelanders, die met
motor- en bromfietsen (zonder uitlaat) door het dorp rijden.
Voor zover bekend is Vlieland nog de enige gemeente waar
dat op deze ‘ludieke” wijze plaatsvindt. Uiteraard weet
iedereen dat het wettelijk gezien op deze wijze niet kan en
mag, maar zowel de motorrijders als de toeschouwers
beleven er veel plezier aan. Dit komt ook omdat de
motorrijders zich altijd aan de gemaakte afspraken houden.
Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk dat
het brommer/motorrijden tijdens de nieuwjaarsnacht veilig
en zonder ongelukken verloopt en stellen het op prijs dat zij
ook nu weer met enkele vertegenwoordigers van de rijders
afspraken hebben kunnen maken om één en ander goed te
kunnen laten plaatsvinden. Aanspreekpunt voor gemeente
en politie maar zo nodig ook voor de rders is Brian List.
Brian zal worden bijgestaan door enkele andere ervaren
rijders.
Voor de ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe
generatie zetten wij deze afspraken nog even op een rijtje:
Voor de motor- en brommerrijders
•
Even na “nieuwjaar” verzamelen bij het Westend
•
Start om ongeveer 00:10 uur.
NIET door de Dorpsstraat naar het startpunt toe rijden!t
•
Motor- en brommerrijders GEEN DRANK op en ook
NIET ONDER INVLOED VAN DRUGS zijn.
•
Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rijden.
Onder gezamenlijk wordt met name verstaan: niet met
kleinere afzonderlijke groepen door het dorp rijden
terwijl de grote groep elders op het eiland rijdt. Dit leidt
bij toeschouwers tot verwarring en kan ongelukken tot
gevolg hebben.
•
Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian List,
herkenbaar aan een oranje jas. De brommers rijden
zoveel mogelijk in het voorste deel van de stoet en de
motoren in het achterste deel.
•
Achter de voorste motorrijder(s) blijven rijden (door bij
elkaar te blijven is het effect het grootst).
•
Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk maar
lijdt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke situaties,
liever niet doen dus.
•
Nooit tegen de stroom inrijden.
•
Indien weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel of
sneeuwval) de wegen onbegaanbaar maken en
daardoor onnodige risico’s voor rijders en publiek met
zich meebrengen kan altijd worden besloten om niet te
gaan rijden.
NB: De bestuurder van bromfiets en/of motor is te allen tijde
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn rgedrag en
voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm, verzekering en
kenteken ed. Denk met het oog op de veitigheid van de
overige deelnemers en toeschouwers vooral ook aan goede
verlichting.
Bestuurders van motorvoertuigen zullen bij het
veroorzaken van schade of een ongeval te allen tijde
een blaastest moeten ondergaan (botsen = blazen).
Houdt u er daarbij vooral rekening mee dat indien er
alcohol in het spel is de verzekering de schade niet zal
vergoeden.

Voor de toeschouwers;
De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer
00.10 en uiterlijk 01.00 uur
•
Rijbaan vr houden, (denk hierbij aan flessen ed.).
Honden en katten binnenhouden.
Geen vuurwerk naar motor- en brommerrijders goole
•
Op verzoek van alle betrokken partijen wordt verzoch
om tijdens het brommerrijden (tussen 0.00 en 01.00
uur) in verband met de veiligheid van deelnemers en
vuurwerk af te steken.
publiek in de Dorpsstraat
Tot slot nog dit
Weet dat veel mensen zich storen aan veelvuldig “oefenen”
soms zelfs al enkele dagen van tevoren, dat geeft onnodig
herrie, is niet goed voor het milieu en kost veel geld. Het
niet opvolgen van de regels kan leiden tot extra overlast,
schade en ongelukken en kan in het ergste geval de
jarenlange traditie zelfs in gevaar brengen. Indien iedereen
zich ook dit jaar weer aan bovengenoemde regels houdt,
rekenen wij erop dat deze traditie op Vlieland nog heel lang
voort kan duren.

kerstcross loopgroep Vlieland
Op tweede kerstdag organiseren de Loopgroep Vlieland en
kampeerterrein Stortemelk weer de jaarlijkse Kerstcross.
Het is een recreatieloop over 5 en 10km.
De inschrijving begint om 11.00 uur in de kleine zaal van de
Bolder en de start is om 12.00 uur bij het sportveld.
Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein en wordt
een loterij georganiseerd.
Besloten is om de opbrengst van de hele dag te doneren
aan de Stichting Leergeld Leeuwarden waar Vlieland ook
onder ressorteert. Dit initiatief wordt door de Stichting
Leergeld uitermate op prijs gesteld.

lichtjes op oorlogsgraven
Op 24december2018 om 19:30 uur wil het team van
Stelling 12H Vlieland, lichtjes gaan plaatsen op de
oorlogsgraven op het kerkhof van Vlieland.
Hiermee willen zij even stilstaan op deze kerstavond bij hen
die gevallen zijn voor onze vrijheid.
Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Verzamelen om 19:15 uur voor de ingang van het kerkhof
op het Kerkplein. Hier wordende Iichtjes ontstoken waarna
we naar de oorlogsgraven lopen om bij elk graf een Iichtje
te plaatsen.
Het idee komt van een traditie die elk jaar op de Canadese
begraafplaats in Holten plaatsvindt. In Holten plaatsen
kinderen elk jaar op kerstavond op alle graven brandende
kaarsen. Op dit moment worden er al op een kleine 250
oorlogsbegraafplaatsen Iichtjes geplaatst op kerstavond.
Het team van Stelling 12H zorgt voor de lichtjes, zij kunnen
nog wel mensen gebruiken die mee willen helpen om de
Iichtjes te dragen en te plaatsen.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort van donderdag 20
december tot maandag 7januari afwezig. Op woensdag 2
januari is er geen inloopspreekuur in de Uiterton. Voor
spoedvragen over Wmo, Jeugdwet en Participatie kunt u
contact opnemen met de Toegang van het Gebiedsteam in
Harlingen telefonisch bereikbaar ma tlm do 8:30- 16.30 vr
8:30- 12:30 op telefoonnummer 140517

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 infovlieland.nl. telefoon 0562 452700,
www.vlie[and.nl. SoZaWe: wvw.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
ServicenummerWoonbedrijf: 088-9952222 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579
Kopij; uhkvIieIand.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

