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agenda raadsvergadering maandag 27
januari 2020 Aanvang 19:30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 16 december
2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 16 december
2019
Informeren
4. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
9. Presentatie Veiligheidsregio Fryslân Kaderbrief
2021-2024
Besluiten
10. Kaderbrief 2021 2024 Veiligheidsregio Fryslân
1 1 Ontwerp huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020
12. Bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland
1 3. Legalisatie kapschuur voor linnen-, bagage- en
karretjesopslag ten behoeve van de boshuisjes
14. Omgevingsvergunning aardgasvrij maken Duinwijck
1 5. Milieueffectrapportage bij omgevingsvisie
16. Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek VNverdrag Handicap
1 7. Aanwijzingsbesluit griffier
18. Sluiting
.

-

.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage in 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
griffier@vlieland.nl).

inloopspreekuur college van B&W

Dinsdag 21 januari houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

tuinafval dinsdag 21 januari
Op dinsdag 21 januari
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
(tot uiterlijk maandag 20 januari 1 6.00 uur) of via onze
website doorgeven (www.vlieland.nl)

18 januari 2020

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het aanpassen van de huidige bedrijfsreclame
op het pand Boereglop 4 te Vlieland (ingekomen 13
januari 2020).
.
Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand
Dorpsstraat 1 22A te Vlieland (ingekomen 1 4 januari
2020).
Informatie: bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 14 te
Vlieland (verzonden 15januari 2020).
.
Voor de verbouw van het pand Dennenlaan 6 te
Vlieland (verzonden 1 5 januari 2020).
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van de vergunningen. Uw
bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende
eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving
van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en
redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden).
Stuur het bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

voorontwerp bestemmingsplan
‘Vlieland Achteromweg 3 en 5’
—

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 1 6 december 201 9, heeft het
besluit genomen in te stemmen met
voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland Achteromweg
3 en 5’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het
overleg. Aan de Achteromweg 3 en 5 zijn momenteel
twee verouderde schuren en een recreatiewoning
gevestigd. De initiatiefnemer is verplicht om het
asbesthoudend dak aan de Achteromweg 5 te saneren.
Het voornemen is mede hierom, om deze schuren te
slopen en ter plaatse permanente woonruimten en
recreatieve verblijven te realiseren. Daarnaast is het
voornemen om de recreatiewoning aan de
Achteromweg 3 als permanente woningen te gaan
gebruiken. Voor deze ontwikkeling is een nieuw
—

bestemmingsplan noodzakelijk. Het conceptontwerp
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf
maandag 20 januari 2020 tot en met maandag 2 maart
2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het
plan is digitaal beschikbaar via de website van de
gemeente Vlieland: www.vlieland.nl onder Zelf regelen 1
Publicaties en bekendmakingen 1 Ruimtelijke plannen 1
Bestemmingsplannen.

voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
Personeelshuisvesting Houter’

—

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 16 december 2019, heeft het
besluit genomen in te stemmen met
voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland
Personeelshuisvesting Houter’
en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.
Aan de Middenweg is nieuwe personeelshuisvesting
gewenst. Het voornemen is om hier zes appartementen,
met zonnecollectoren en berging te realiseren. Hiervoor
dient een bestaande schuur gesloopt te worden. Het
plangebied behoort tot twee percelen aan de Dorpsstraat.
Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan
noodzakelijk.
Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 20 januari 2020 tot en met
maandag 2 maart 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien
tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op
afspraak. Het plan is digitaal beschikbaar via de website
van de gemeente Vlieland: www.vlielandnl onder Zelf
regelen I Publicaties en bekendmakingen 1 Ruimtelijke
plannen 1 Bestemmingsplannen.

oefeningen defensie Vliehors
Van 20 tot en met 24 januari trainen F-1 6’s van de
Koninklijke Luchtmacht in het afwerpen van bommen en
explosieve lading op de NAVO oefenlocatie Vliehors
Range. In deze periode worden bommen van het type
MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden
plaats in de ochtend en de middag, met uitzondering van de
vrijdagmiddag.

inloopmiddag dijkversterking
Heeft u vragen of opmerkingen over de dijkversterking van
Vlieland? Op 23 januari zijn medewerkers van
Rijkswaterstaat aanwezig om u te woord te staan.
U bent van harte welkom in het Oude Raadhuis van 1 3:00
tot 16:00 uur.

—

rectificatie staand want vissen
Noordzeekust

voorspeelmiddag muziekonderwijs
Op zondagmiddag 26 januari is er weer een
voorspeelmiddag van het muziekonderwijs in De Jutter.
Leerlingen geven dan een uitvoering van wat ze het
afgelopen jaar hebben ingestudeerd. Voor belangstellenden
is er na afloop gelegenheid om kennis te maken met de
muziekdocenten die lesgeven op instrumenten. Er is nog
plaats voor lessen in koperblaasinstrumenten, saxofoon,
dwarsfluit, blokfluit en slagwerk. De middag begint om
14:00 uur, iedereen is van harte welkom.

afscheid Gerda Warrink van de Uiterton
Gerda Warrink gaat Vlieland en de Uiterton verlaten na
zeven jaren werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige
en verantwoordelijk functionaris voor de Uiterton.
De Kwadrantgroep wil graag belangstellenden de
gelegenheid bieden nog even een kopje koffie/thee
met Gerda te drinken en afscheid te nemen op:
donderdag 30 januari 2020 van 15.00 17.00 uur in de
Uiterton.
—

In Uit het Kastje van 1 0 januari is gepubliceerd dat ook voor
2020 het voor inwoners van Vlieland weer mogelijk is om
met staand want te vissen aan de Noordzeekust. De
voorwaarden om te kunnen vissen met staand want
stonden juist vermeld, maar de tekst rondom het verbod
helaas niet. Dit is de juiste tekst:
Visserij op zeebaars met recreatiefstaand toegestaan
onder voorwaarden
Eind december 2019 maakte het Ministerie van Landbouw,
natuur en Voedseikwaliteit de nieuwe wetgeving rondom de
visserij op zeebaars bekend. Voor recreatiefstaand want
geldt vanaf 2020 een jaarrond verbod op het vangen en
behouden van zeebaars.
Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
Voor de recreatievisserij op zeebaars geldt voor de periode
1 januari tot en met 29 februari 2020 en van 1 december tot
en met 31 december 2020 een ‘catch-and-release’
verplichting; alle gevangen zeebaarzen moeten in deze
perioden worden teruggezet. In de periode 1 maart tot en
met 31 november 2020 geldt er een ‘bag limit’ van twee
zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode per
sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen
worden meegenomen; deze zeebaarzen moeten wel
voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

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: 06-46351579 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 524971 7/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

