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agenda raadsvergadering
maandag 16 september 2019
aanvang 19:30 uur
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 15 juli 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 15juli 2019

Informeren
Mededelingen / stand van zaken
3.
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
4.
Informatie van het college
Ingekomen stukken
5.
6.
Vragenuurtje
7.
Spreekrecht voor burgers
Bespreken
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
8.
Rapport Onderzoek naar externe Inhuur op de
Waddeneilanden’
Besluiten
Verslag raadsbijeenkomsten Omgevingswet en
9.
Omgevingsvisie
10. Conceptbegroting 2020 en meerjarenbeleid GR
Fryslân West
11. 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 (Magda Brinksma, (0562) 452700 of
griffiervlieland.nl).

gemeentehuis dinsdag
van 9:00 tot 10:30 uur gesloten
Vanwege een bijeenkomst met alle medewerkers is het
gemeentehuis komende dinsdag 17 september van
9:00 tot 10:30 uur gesloten.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 17 september houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

14 september 2019

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden
• Voor het ophogen/aanleggen van een duin ten
oosten van het Oosterse veld (verzonden 12 september
2019).
Beroep
Belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingebracht tegen de uitgebreide omgevingsvergunning,
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet de mogelijkheid hebben gehad een
zienswijze in te dienen, kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden Postbus 1702, 8901 CA
Groningen. Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 1702, 8901 CA Groningen.
,

melding Activiteitenbesluit
Ontvangen een melding op 8juni 2019.
Betreft: het starten van een restaurant en snackbar.
Locatie: Havenweg 70, 8899 BC Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mailinfo@fumo.nl of
tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10,
9001 ZE Grou.

melding Activiteitenbesluit
Ontvangen een melding op 12juni 2019.
Betreft: het oprichten van Hondenhotel Vlieland.
Locatie: Korenmansweg 16, 8899 CB Vlieland,
gemeente Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mailinfo@fumo.nl of
tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10,
9001 ZE Grou.

collecte
De Nierstichting Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 16 tot en
met zaterdag 21 september 2019.

tuinafval dinsdag 17 september
Op dinsdag 17 september wordt tuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Bewoners buiten het dorp moeten hun
tuinafval wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen of
via onze website doorgeven (www.vlieland.nl) (tot
uiterlijk maandag 16 september 16.00 uur).

campagne Vlieland Stapt Over
Stapt u ook over op échte groene energie?
Deze week is de gemeente, samen met de ECV en andere
duurzame enthousiastelingen, gestart met de campagne”
Vlieland Stapt Over”. Het doel? Dat zoveel mogelijk
inwoners en bedrijven van Vlieland overstappen naar échte
groene energie. Zo maken we Vlieland samen 002-vrij.
Meer informatie over het waarom en hoe van deze actie?
Zie de folder, gedrukt op gerecycled papier, die vandaag,
vrijdag 13 september, bij Vlielanders op de mat valt. Vragen
of hulp nodig bij het overstappen naar échte groene
energie? Kijk op www.vlieland.staptover.nu of kom
donderdag 26 september tussen 11 12 uur naar het
Vlieland Stapt Over-vragenuur in het Oude Raadhuis.
—

bewonersavond Duinwijck
Woensdag 18 september is er een bewonersavond
Duinwijck van 20.00 tot 21.00 uur in de Jutter.
Alle bewoners en belangstellenden zijn op deze avond van
harte welkom.
De agenda voor deze avond is:
Welkom
1. Mededelingen:
2. Warmtecoöperatie U.A. en Duinwijck Warmte BV.
opgericht
3. Commissie Techniek opgericht
4. Raad van Advies in oprichting
5. Website in opbouw, presentatie
6. Het dak van de Vliehorst ontworpen, presentatie
7. Vragenrondje
8. Afsluiting

Tromp’s Huys op tv
Op woensdag 18 september is museum Tromp’s Huys
prominent in beeld bij het programma BinnensteBuiten.
De uitzending start om 18.45 op NPO2. Naast andere items
zal er zo ‘n 12 minuten besteed worden aan het museum.

algehele ontheffing van het verbod van
het plukken van cranberry’s
Namens het college van B&W is op 5 september 2019
besloten algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in
artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s
zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV
Vlieland 2011 onder de voorwaarde dat:
• de ontheffing geldt voor de periode van 15 september
20l9toten met 30 november2019;
• het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 uur en 18.00
uur.

Voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften verbonden.
Op grond van deze voorschriften geldt dat:
• inwoners van Vlieland een op naam gestelde vergunning
kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer voor het werken
met een kambak, geldig van 15 september tot en met 30
november 2019. Kosten: €6,00 per persoon (inclusief
btw)
• met deze vergunning maximaal 100 kg geplukt mag
worden en bij bereiken van dit maximum de vergunning
ingeleverd moet worden
• niet met de kambak mag worden geplukt op de volgende
terreinen (met bordjes aangegeven):
het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van
Bomenland
het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
ten westen van het Pad van 6 (pad naar
strandovergang Posthuys)
het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten
zuidwesten van de ruiterroute
• commerciële pluk is toegestaan onder de aanvullende
voorwaarde dat een vergunning mede moet zijn
ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de
commerciële pluk regelt.
—

-

Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en
toegankelijkheid van terreinen van kracht. Vergunningen
om cranberry’s te plukken (commercieel en nietcommercieel) worden uitsluitend uitgegeven op dinsdag 10,
woensdag 11 en donderdag 12september tussen 8.00 en
10.00 uur in het kantoor van Staatsbosbeheer.

opheffen rook- en stookverbod
Op advies van de brandweer Frysln heeft het college van
B&W besloten het rook- en stookverbod dat sinds 1juli van
kracht was, met ingang van 5 september 2019 op te heffen.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Donderdag 19 september bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente Vlieland en
houdt spreekuur in het gemeentehuis van 11.00-12.00 uur.
Mocht u vragen hebben op het gebied van welstand, dan
kunt u een afspraak maken met de gemeente Vlieland,
afdeling RO-BWT, telefoon 0562-452707.

Het gemeentehuis is elke 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. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351 579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 5249717/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
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