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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand
Dorpsstraat 33 te Vlieland (ingekomen 25 maart
2021).
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 slopen en/of asbestverwijdering (melding)
• Voor de asbestverwijdering in het pand
Duinkersoord 26 te Vlieland (verzonden 30 maart
2021).
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een serre op het perceel
Dennenlaan 28 Vlieland (verzonden 30 maart
2021).
• Voor het wijzigen van een kozijn en een pui op het
perceel Havenweg 16-3 te Vlieland (verzonden 31
maart 2021).
• Voor de bouw van vier boshuisjes op het perceel
Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 1 april 2021).
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.

vragen over ruimtelijke plannen?
Voor maandag 12 en dinsdag 13 april 2021 kunt u met
vragen over bijvoorbeeld bouw- en
bestemmingsplannen een afspraak maken met Jan
Kleefstra, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening,
telefoon 06-11742571 of een mail sturen naar:
j.kleefstra@vlieland.nl.

3 april 2021

problemen digitale belastingbalie
Door technische problemen die tot nog toe lastig blijken
op te lossen is het in een aantal gevallen niet mogelijk
om via de digitale belastingbalie een taxatieverslag aan
te vragen.
U kunt een taxatieverslag ook per mail opvragen bij
woz@leeuwarden.nl. Het taxatieverslag wordt u dan
per mail toegestuurd.
Mocht u bezwaar willen maken dan kan dat ook via
deze weg. Overigens is er ook altijd de mogelijkheid om
eerst pro forma bezwaar te maken.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 6 april wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u
grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van
tevoren opgeven tot uiterlijk maandag 5 april 16:00 uur
via de website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

gebruik crossbaan

regelgeving vissen op zeebaars
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het
vissen op zeebaars. Door de onderhandelingen (onder
andere over visserij) tussen Europa en het Verenigd
Koninkrijk zijn er nu regels afgesproken tot en met 31 juli
2021.

In editie nummer 10 van deze nieuwsbrief heeft deze
publicatie eerder gestaan maar het deel van de tekst onder
de foto was weggevallen. Vandaar nogmaals:
In een overleg met de gebruikers van de crossbaan en het
N2000 uitvoeringsteam is onlangs het gebruik van
crossbaan en strandgebruik besproken. In het Natura 2000beheerplan Vlieland zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van de crossbaan om de schade aan de
natuurwaarden zo klein mogelijk te houden. Tijdens het
overleg is bekeken of deze afspraken nog voldoen. Voor
zowel de gebruikers (motorcrossers) als het N2000 team
zijn de afspraken als positief ervaren. Zodoende zijn er
geen aanpassingen van de afspraken uit het beheerplan
nodig. In de bijgaande luchtfoto uit het beheerplan is te
zien welke gebieden gebruikt kunnen worden door de
crossers.

gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want
niet toegestaan
Tot en met 31 juli 2021 (en waarschijnlijk ook voor de rest
van het jaar) geldt een verbod op het vangen en behouden
van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte recreatieve
visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan.
Ook eventueel bijgevangen zeebaars mag volgens deze
landelijke regels niet worden behouden (en dus
meegenomen).
Eilanders mogen wél blijven vissen met een staand
wantnet. Wilt u dit doen? Dan bent u verplicht dit te melden
bij de gemeente. Een melding is een jaar geldig en kunt u
gemakkelijk online doen.
visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
In de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2021 geldt een
‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag voor zeebaars
gevangen met een hengel. 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.
De maatregelen voor de periode ná 31 juli 2021 zijn nog
niet bekend. De verwachting is dat deze hetzelfde blijven
als in 2020. Zodra wij meer horen, berichten wij daar
uiteraard over.
Waddeneilanden schreven brief aan ministerie van LNV
De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorig jaar een
brief aan het ministerie met het verzoek vissen op zeebaars
weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers. De
Waddeneilanden zien deze vorm van vissen als
cultuurhistorisch gebruik. Zulke gebruiken moet je
koesteren. Daarnaast benadrukten de Waddeneilanden dat
het recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er
zijn slechts weinig vissers actief.
Het gaat nog steeds niet erg goed met het Europese
zeebaarsbestand. Daarom heeft het ministerie besloten de
maatregelen uit 2020 voort te zetten in 2021. Wij zijn
tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief
staand wantnet blijft toegestaan.

Om op dit terrein te komen moeten bestaande paden
gebruikt worden. Voor de routes naar de crossbaan over
het strand en voor het overige strandrijden benoemen we
hier ook nog de overige afspraken zoals die in N-2000
maatregelen zijn vastgelegd. In het beheerplan wordt
vermeld dat de APV leidend is. De vrijheid om op het strand
te rijden wordt geregeld door de APV qua periode en
tijdstippen. Het strandrijden is toegestaan in de zone tussen
de hoog- en laagwaterlijn. Hiermee willen we voorkomen
dat er gereden wordt tussen de embryonale duinen om
zodoende de broedvogels en goede natuurontwikkeling een
kans te geven.
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