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besluitenhijst raadsvergadering
maandag 27 januari 2020
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 27januari 2020, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Toelating en beëdiging nieuw raadslid
Besluit: Toe te laten als lid van de gemeenteraad
van de gemeente Vlieland de heer W.J.C. Joosse.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 16december2019
Besluit: De besluitenlijst van 16december2019
vast te stellen.
3. Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4. Kaderbrief 2021 2024 Veiligheidsregio Fryslân
Besluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2021 2024
van de Veiligheidsregio Fryslân;
2. Hierover geen wensen of bedenkingen te uiten.
5. Ontwerp huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020
Besluit:
1. Het begrip economische binding te wijzingen
naar economisch-maatschappelijke binding.
2. De koopprijsgrens voor vergunningsplichtige
woonruimte te verhogen naar €450.000.
3. Het begrip gezinswoning te ntroduceren.
4. Het begrip grote gezinswoning nader te duiden.
5. Beperkingen op te leggen aan de termijn van
een onttrekkingsvergunning.
6. Een termijn te stellen aan de duur waarop
passief woningzoekenden als woningzoekende
worden aangemerkt.
7. Tekstuele en ambtelijke aanpassingen te doen.
8. Bovenstaande punten en wijzingen vast te
leggen in de huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020.
9. De ontwerp huisvestingsverordening gemeente
Vlieland 2020 vast te stellen.
10. De ontwerp huisvestingsverordening gedurende
zes weken vrij te geven voor inspraak.
6. Bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland
Besluit:
1. reclamanten ontvankelijk te verklaren;
in te stemmen met de Reactienota Zienswijzen
inclusief de toegevoegde aanvulling en de
voorgestelde aanpassingen in het
ontwerpbestemmingsplan;
3. het bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland vast te stellen.
7. Legalisatie kapschuur voor linnen-, bagage- en
karretjesopslag ten behoeve van de boshuisjes
Besluit:
1. In te stemmen met de afwijking van het
bestemmingsplan en de legalisatie van de
kapschuur voor linnen-, bagage- en
karretjesopslag ten behoeve de boshuisjes en
—

—

hiervoor een omgevingsvergunning aan te laten
vragen.
2. Een verklaring van geen bedenking aan het
college af te geven voor het afhandelen van de
procedure voor de te verlenen
omg evi ngsverg u n ni ng
8. Omgevingsvergunning aardgasvrij maken Duinwijck
Besluit:
1. In te stemmen met het initiatief en de ruimtelijke
onderbouwing.
2. In te stemmen met de vormvrije mer-beoordeling
en besluiten dat geen pIanMER wordt opgesteld.
3. Een verklaring van geen bedenking af te geven
om de volledige procedure in handen te stellen
van het college van burgemeester en
wethouders.
9. Milieueffectrapportage bij omgevingsvisie
Besluit: in te stemmen met het voornemen om
geen milieueffectrapportage uit te voeren bij de
gemeentelijke omgevingsvisie.
10. Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek VNverdrag Handicap
Besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport Onderzoek
VN-Verdrag Handicap;
2. Het college te vragen om alert te blijven op de
toegankelijkheid van het stembureau;
3. Het college te vragen om bij de actualisatie van
het beleidskader Sociaal Domein ten aanzien
van Inclusiviteit te gaan voldoen aan de
ratificatie van het VN-verdrag Handicap, dit in
samenwerking met De Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân.
11. Aanwijzingsbesluit griffier
Besluit:
1. Mevrouw M.G. Brinksma-Brandenburg, met
ingang van 1januari 2020, aan te wijzen als
griffier van de gemeente Vlieland;
2. Mevrouw J. de Jager, met ingang van 1 januari
2020, aan te wijzen als loco-griffier van de
gemeente Vlieland.
De voorzitter, 0. Schokker Stram pel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
-

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor het ophogen van de grond en voor het
plaatsen van een boom op het perceel
Duinkersoord 46 te Vlieland (ingekomen 24 januari
2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het verbreden van de toegangsdeur van het
pand Kerkplein 7A te Vlieland (ingekomen 27
januari 2020).

voor slopen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 91-93 te
Vlieland (ingekomen 28 januari 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Kerkplein 2 te Vlieland (verzonden 29 januari 2020).
• Voor (de legalisatie van) het dichtmetselen van een
garagedeur op het perceel Dorpsstraat 146 te Vlieland
(verzonden 29januari 2020).

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen 6 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.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland
zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te
verlenen: voor bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren
en handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening
voor de bouw van een constructie ten behoeve van het
plaatsen van zonnepanelen op het perceel Rozebottelweg 2
te Vlieland en voor de aanleg van een waterbuffer op het
perceel B159 te Vlieland.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals die
zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële regeling
Omgevingsrecht. De raad van de gemeente Vlieland heeft
in haar vergadering van maandag 27januari 2020 een
Verklaring van geen Bedenkingen afgegeven.
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de overige
op de aanvraag betrekking hebbende stukken met ingang
van maandag 3 februari 2020 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeesteren wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de
afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

ontwerp Huisvestingsverordening
gemeente Vlieland 2020

inspraak verleend aan ingezetenen van de gemeente
Vlieland en aan belanghebbende natuurlijke of
rechtspersonen.
Het ontwerp Huisvestingsverordening gemeente Vlieland
2020 is digitaal beschikbaar via de website van de
gemeente Vlieland: www.vlieland.nl onder Publicaties en
bekendmakingen. U kunt het ontwerp tevens inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Indienen zienswijzen
Binnen zes weken na datum van onderhavige publicatie
kunnen inspraakgerechtigden een schriftelijke zienswijze
indienen. De zienswijze dient u te richten tot het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,
afdeling juridische zaken, onderwerp: zienswijze
Huisvestingsverordening, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland (of
per email naar infovlieland.nl).

balie gesloten ‘s middags 4 februari
Op dinsdag 4 februari is tussen 13:00 en 15:00 uur de balie
in het gemeentehuis gesloten.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 4 februari houdt wethouder Dick Visser spreekuur
van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

energieloket 6 februari 2020
Het energieloket is voor bewoners en bedrijven beschikbaar
om advies te krijgen over duurzaamheid. U kunt bij Antoine
Maartens terecht met vragen over energie besparen, uw
huis verduurzamen, zonnepanelen, isoleren of andere
zaken op energiegebied.
Aangezien de spreekuren van het energieloket slecht
bezocht werden, hebben we gezocht naar een andere
formule. Ongeveer lx per maand zal Antoine Maartens op
Vlieland aanwezig zijn en daarmee beschikbaar om een
afspraak met u in te plannen.
Komende week is Antoine op Vlieland en hij heeft op
donderdag 6 februari nog ruimte om afspraken in te
plannen. U kunt Antoine bellen (06-261 60892) of mailen
(antoine.maartens(urgenda.nl) om een afspraak te maken.
Bel of mail hem ook gerust als donderdag 6 februari niet
gelegen komt, u kunt dan samen een andere afspraak
maken.

inloopspreekuur Vlielands Kwartier
Op de volgende woensdagen vervalt het Wmo
inloopspreekuur van het Vlielands Kwartier. Dit in verband
met scholingsdagen. Woensdag 19feb, 4 en 25 maart, 8 en
22april, 13 en 27mei, 10 en 24juni en 1juli. Annemarie
Kort is in die weken telefonisch bereikbaar van ma-, di- en
donderdagochtend van 9 tot 12 uur. Op telefoonnummer
06-1 5249717 of per mail a.kort(vlieland.nl

dieren arts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 8 februari
in de 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.

Op de raadsvergadering van maandag 27januari 2020
heeft de gemeenteraad van de gemeente Vlieland het
ontwerp van de Huisvestingsverordening Gemeente
grof huishoudelijk afval
Vlieland 2020 vastgesteld.
Op dinsdag 4 februari wordt het grof huishoudelijk afval
Overeenkomstig artikel 2 juncto artikel 3 van de
weer opgehaald. Van tevoren wel even aanmelden.
Inspraakverordening 2018 van de gemeente Vlieland wordt
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: 06-15249717/0562-452700
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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

