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een warm welkom
Op 10 mei was mijn installatie als uw
nieuwe burgemeester. Ondanks alle
maatregelen die vanwege de
coronapandemie genomen moesten
worden voelde het als een warm
welkom. Om te beginnen wil ik alle
inwoners bedanken voor de mooie
videoboodschappen. Dat was een
bijzonder leuke verrassing! Ik zal het filmpje nog een
keer moeten nakijken om alle uitnodigingen die er in
verstopt zitten gestand te doen. Dank ook aan de
mensen die de uitvoering ter hand hebben genomen.
Dat geldt niet alleen voor de video, maar ook voor de
goede organisatie van de installatie. De dagen erna
mocht ik nog verschillende bloemen, kaarten en
uitnodigingen ontvangen. Heel erg fijn!
Via mijn schoonfamilie heb ik een speciale band met
het eiland gekregen. De opa van mijn vrouw Rixt en de
overgrootvader van onze kinderen Marrit, Bente en
Wander was tussen 1948 en 1955 ook burgemeester
op Vlieland. Het betekent wel wat om dit ambt te
vervullen. Naast dat het een hele eer is om
voorgedragen te worden door de gemeenteraad, zal ik
ook naar het eiland verhuizen. In mijn toespraak sprak
ik hier al over. Het is geen kleine stap die we als gezin
maken, maar het hart en verleden van ons gezin waren
al verbonden met Vlieland. Wij zijn er dan ook van
overtuigd dat zowel Drachtstercompagnie als Vlieland
als thuis zullen aanvoelen. Ik hoop dat u dat als
Vlielanders ook zo zult ervaren.
Inmiddels is Bente al bezig met een baantje op het
eiland en komt Marrit het komend jaar regelmatig langs
om te studeren. Voor Wander geldt, waar zijn PS4 staat
is zijn huis. Mijn vrouw kijkt er nu al naar uit om, samen
met de honden, over het strand te wandelen en familie
en vrienden staan in de rij om langs te komen.
Ik wil Tineke Schokker bedanken voor haar werk de
afgelopen zes jaar. Ik heb het overdrachtsdossier
waarover zij in de vorige ‘Uit het kastje’ sprak inmiddels
gelezen. Ik ga mijn uiterste best doen om mij in te
zetten voor een eiland waar het prettig en goed wonen
is voor iedereen. Als burgemeester doe ik dat samen
met de inwoners, de gemeenteraad, het college en alle
betrokken partijen OP en BUITEN het eiland. Daarbij
sta ik boven de partijen, maar tussen de mensen.
Vlieland is een hechte, maar kleine gemeenschap met
veel energie en toewijding om grootse dingen te
bereiken, waar grotere gemeenten alleen maar jaloers
op kunnen zijn. Wie wil er nou niet deel uitmaken van
zo’n samenleving!
Inmiddels ben ik al een paar dagen aan de slag en dat
bevalt uitstekend. De eerste dagen zat ik op een
hotelkamer en na het weekend van Hemelvaart in een

22 mei 2021
appartement. Op 1 juni kunnen wij in de
burgemeesterswoning en daar kijken we enorm naar
uit. Ik maak kennis met de raad en de organisatie.
Binnenkort ook nog met de buitendienst en daar kijk ik
naar uit. De komende jaren ben ik te vinden op het
eiland en hoop ik ook u, de inwoners, snel te
ontmoeten. Nog steeds op anderhalve meter en met
een mondkapje op maar wel allemaal voor de eerste
keer gevaccineerd!
Tot snel,
Michiel Schrier

agenda raadsvergadering maandag 31
mei 2021
Aanvang 19:30 uur Hotel Seeduyn
In verband met de coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 19 april 2021
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Toewijzingsbeleid Boswijk
9. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
10. Begroting 2022 en Jaarrekening 2020
Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden
11. Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021
en begroting 2022
Veiligheidsregio Fryslan
12. Ontwerpbegroting 2022 en Jaarverslag 2020 Hûs
en Hiem
13. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Neem contact op met de griffier, dit kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of
griffier@vlieland.nl.

ontwerp CHW bestemmingsplan
Oosterseveld
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van
de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp CHW
bestemmingsplan Oosterseveld gedurende een termijn
van zes weken voor een ieder ter visie ligt.
De gemeente Vlieland wil het geldende bestemmingsplan
voor het bedrijventerrein Oosterseveld en het
naastgelegen havengebied actualiseren. De gemeente
Vlieland kiest ervoor om, in plaats van een 'gewoon'
bestemmingsplan, een bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte op te stellen. Aanleiding voor dit plan zijn
mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het
bedrijventerrein en de komst van de Omgevingswet op 1
januari 2022.
De gemeente heeft de ambitie om nu al met het nieuwe
instrument omgevingsplan te oefenen. Dit doet de
gemeente niet alleen, maar samen met de inwoners en
ondernemers van Vlieland, stakeholders en
ketenpartners (zoals de provincie, het waterschap,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de FUMO). De
Omgevingswet geldt nu nog niet, daarom is het plan nog
geen echt omgevingsplan, maar een variant tussen het
bestemmingsplan en het omgevingsplan in. We noemen
dit plan daarom, vooruitlopend op de nieuwe
Omgevingswet, een pilot-omgevingsplan of CHW (Crisisen Herstelwet) bestemmingsplan. Het is feitelijk gezien
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee
op een aantal aspecten van de huidige wet- en
regelgeving kan worden afgeweken.
Met het opstellen van een CHW bestemmingsplan wordt
ingespeeld op een grote aanpassing van de huidige weten regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
en milieu. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op
1 januari 2022 in werking. De gemeente Vlieland heeft
zich aangemeld als pilotgemeente om vooruit te kunnen
lopen op deze nieuwe wetgeving. De ervaringen die
tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen dienen als
oefening voor het opstellen van het gemeente dekkend
omgevingsplan dat de gemeente in de jaren na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het gehele
grondgebied moet opstellen.
De reikwijdte van het CHW bestemmingsplan is breder
dan die van het bestemmingsplan. Met het CHW
bestemmingsplan kunnen regels worden gesteld voor
alle activiteiten die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving. Dit begrip omvat alles wat de kwaliteit van
de fysieke leefomgeving bepaalt. Dus ook aspecten als
duurzaamheid, gezondheid, welstand, landschap, milieu,
veiligheid en cultureel erfgoed. Een aantal van deze
aspecten worden nu nog in aparte gemeentelijke
verordeningen en de welstandsnota geregeld. Met een
CHW bestemmingsplan kan beter worden ingespeeld op
actuele maatschappelijke vraagstukken op Vlieland
omdat het de bredere sociaal economische
doelstellingen verbindt aan de fysieke leefomgeving.
Het opstellen van een CHW bestemmingsplan is voor de
gemeentelijke organisatie een mooie kans om zich voor
te bereiden op de komst van de Omgevingswet en om na
invoering van deze wet daadwerkelijk de kansen van
deze wet te benutten. Een ander voordeel van een CHW
bestemmingsplan is ook dat de regelgeving minder
versnipperd is over verschillende bestemmingsplannen

en verordeningen, zodat er één gemeentelijk instrument
voor de fysieke leefomgeving van Oosterseveld geldt.
Samengevat is het CHW bestemmingsplan een
vernieuwend plan waarin de mogelijkheden die de
Omgevingswet straks gaat bieden zo optimaal mogelijk
worden benut.
Indienen zienswijzen
Het ontwerp CHW bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 24 mei 2021 tot en met
maandag 5 juli 2021 ter inzage. Tijdens deze periode is
het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor
het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact
op met de heer J. Kleefstra (tel. 06-11742571).
Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via
de website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl
onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen/
Ruimtelijke plannen/ Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.20181658-ON01

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een deur in het pand
Havenweg 71 te Vlieland (ingekomen 8 mei 2021).
• Voor het plaatsen van informatieborden op het
kadastrale perceel B50 (Pad van 6) oostzijde strand
(ingekomen 19 mei 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en
dorpsgezicht
• Voor het verplaatsen van een houthok op het
perceel Dorpsstraat 161 te Vlieland (ingekomen 10
mei 2021).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening en reclame plaatsen
• Voor het maken van een productielijn in en het
plaatsen van reclame op het pand Havenweg 71 te
Vlieland (ingekomen 10 mei 2021).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, bouwen en werk of werkzaamheden
uitvoeren
• Voor de realisatie van een natuurlijke speelplaats
op het kadastrale perceel B1095 (Westerse veld) te
Vlieland (ingekomen 10 mei 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 handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
en reclame plaatsen
• Voor het vestigen van een koffiebranderij en
theepakkerij in en reclame voeren op het pand
Havenweg 66 te Vlieland (verzonden 12 mei 2021).

•
•
•

•

voor bouwen
Voor uitbreiding van het pand Korenmansweg 21 te
Vlieland (verzonden 19 mei 2021).
Voor de verbouw van het pand Ankerplaats 29-29A
te Vlieland (verzonden 19 mei 2021).
Voor de bouw van een externe hydrofoorruimte op
het perceel Badweg 3 te Vlieland (verzonden 19
mei 2021)
voor bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Voor het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk, het
plaatsen van stelconplaten en het mogen innemen
van een standplaats op het perceel hoek BadwegWillem de Vlaminghweg te Vlieland (verzonden 19
mei 2021)

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Ankerplaats 17-17A
te Vlieland (ingekomen 23 maart 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.

de bibliotheek op Vlieland gaat weer
open!
Vanaf woensdag 26 mei opent de bibliotheek weer haar
deuren voor eilanders en gasten van Vlieland. Dan kunt
u weer lekker zelf door de bibliotheek struinen op zoek
naar mooie boeken, tijdschriften of dvd’s.
Mondkapjes blijven verplicht in de bibliotheek en houd
1,5 meter afstand. Omdat we een maximum aantal van
9 bezoekers mogen toelaten (kinderen niet
meegerekend), is het verplicht om bij de deur een
mandje mee te nemen. Zijn de mandjes op, dan is het
maximum aantal bezoekers bereikt en moet u even
buiten wachten.
U hoeft uw bibliotheekbezoek niet vooraf te reserveren.
Of u dan ook weer gebruik kunt maken van de
leestafels, studieplekken, computers is nu nog niet
bekend maar we rekenen erop dat deze zo genoemde
verblijfsfunctie nog niet mogelijk zal zijn.
De bibliotheek is open op woensdag- en vrijdagmiddag
van 15.00-18.00 uur.

stremming Boslaan
maandag 31 mei of dinsdag 1 juni gaat aannemer
Dijkstra -Draisma de fundering storten van de woningen
die aan de Boslaan komen te staan.
Dit heeft als gevolg dat de Boslaan ter plaatse dan

tijdelijk gedeeltelijk afgesloten moet worden. De
aannemer zal dit zodanig doen dat de bewoners hun
woningen kunnen blijven bereiken.

Bekendmaking Adviescommissie
Watersysteembeheer Vlieland
Op 3 juni 2021 vindt om 10.15 uur een openbare
vergadering plaats van de:
Adviescommissie Watersysteembeheer Vlieland
Agenda:
1.
Opening en mededelingen
2.
Vaststellen agenda
3.
Verslag vorige vergadering: 10 december 2020
4.
Bestuurlijke mededelingen
− Stand van zaken
− Samenstelling adviescommissie
5.
Mededelingen van planvorming en beheer
− Stand van zaken beheer
− Dijkverzwaring
− Aanpassing peilbeleid
6.
Klimaatdialoog
7.
Wat verder ter tafel komt
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
In verband met de geldende coronamaatregelen vindt
deze vergadering plaats via Teams. Voor aanmelding
voor de vergadering, informatie of het opvragen van
stukken kunt u contact opnemen met de heer H.
Hijlkema via tel. 058-292 2222.

demissionair minister Kajsa Ollongren
bracht afgelopen woensdag een
werkbezoek aan de Waddeneilanden.
Zij was als gast van de vijf Waddengemeente op
Ameland en sprak met inwoners en bestuurders over
het thema leefbaarheid. De minister zag met eigen
ogen hoe de eilanden plannen maken en initiatieven
nemen om de leefbaarheid op peil te houden.
Minister Ollongren bezocht onder meer de veerdienst,
een huisartsenpraktijk, een basisschool en een
woningbouwproject. Ze sprak met eilanders en
Waddenburgemeesters over onder meer
bereikbaarheid, zorg, wonen, duurzaamheid en
circulaire economie.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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