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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 30 april 2019
Aanwezig:

Met kennisgeving afwezig:

0.
E.
H.
R.

Schokker-Strampel, burgemeester
de Ruijter, wethouder
de Wit, adjunct secretaris-directeur
Hoekstra, wethouder

1.

Agenda

2.

Map ‘ter bespreking”

3.

Map “uitnodigingen”

4.

‘Keekopdeweek”

5.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van B&W van 16 april 2019
• conform vastgesteld

6.

Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

7.

Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

8.

Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

9.

HN, 23apr19, Wijzigingsplan locatie Zeester; conceptbesluit:
1. Het ontwerp wijzigingsplan “Oost-Vlieland Willem de Vlaminghweg” NL. 1 MRO.0096.201 487ONO1 ongewijzigd vast te stellen
Besluit:
• conform
—

Samenvatting
Ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwbouw op de locatie Zeester is in het bestemmingsplan
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee het college de huidige bestemming
maatschappelijk’ kan wijzigen in wonen’. Om dit besluit te kunnen nemen is een wijzigingsplan
opgesteld. Het wijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen
zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W heeft het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld.
10. FA, 16apr19, beslissing op bezwaar “here comes the summer”; conceptbesluit:
1. het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren
2. in de beslissing op bezwaar ten overvloede te benoemen dat een motie van de raad geen
juridische status heeft.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende evenementenvergunning “here comes the
summer”. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard, nu bezwaarmaker niet als belanghebbende kan
worden gekwalificeerd en het procesbelang bij het bezwaar ontbreekt, aangezien de
vergunninghouder tegemoet komt aan de bezwaren van bezwaarmaker.
11. EJV, 16apr19, Omgevingsvergunning 2019 0008 voor zonnepanelen Betzy Akerslootglop 3;
conceptbesluit:
1. Omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0008 te verlenen voor (de legalisatie van) zonnepanelen
op het perceel Betzy Akerslootglop 3 te Vlieland.
2. Af te wijken van het Welstandsadvies
Besluit:

• conform
Samenvatting
De eigenaar van de woning Betzy Akerslootgiop 3 te Vlieland heeft zonnepanelen geplaatst; de
woning is gelegen in het beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor het plaatsen van zonnepanelen op
panden die gelegen zijn in het beschermd stads- en dorpsgezicht dient een omgevingsvergunning te
worden aangevraagd. Dit is naderhand gedaan met het verzoek tot legalisatie; dit verzoek is
gehonoreerd.
12. EJV, 16apr19, Omgevingsvergunning 2019 0008 verbouw DKO 1 1OB; conceptbesluit:
1. Omgevingsvergunning voor bouwen 2019 0008 te verlenen onder voorwaarden voor de verbouw
van de zomerwoning Duinkersoord 11OB te Vlieland.
2. Af te wijken van het Welstandsadvies voor de verbouw van Duinkersoord 11 OB
Besluit:
• conform
Samenvatting
De eigenaar van de zomerwoning Duinkersoord 11 OB te Vlieland gaat de woning verbouwen. De
bestaande woning wordt uitgebreid naar 85 m2; het maximale toegestane m2’s conform het
Bestemmingsplan Zomerhuizenterrein.
13. LvR, 19apr19, Offerte vervolgonderzoek Duinwijck; conceptbesluit:
1. Hocosto een vervolgonderzoek uit te voeren ten behoeve van de pilot Duinwijck gasvrij.
2. Hiervoor € 41.820,- beschikbaar te stellen.
3. Dit beschikbaar te stellen uit de ontvangen subsidiegelden voor innovatieve aanpakken’.
4. De offerte van HocoSto hiervoor te ondertekenen.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Het gasvrij maken van Duinwijck is in een volgende fase terecht gekomen. Daardoor is het
noodzakelijk om nu verder onderzoek te doen naar de nieuwe warmtevoorziening voor deze wijk. Dit
onderzoek omvat het uitwerken van het totaalontwerp van de duurzame warmtevoorziening. Dit op
basis van beschikbare technieken voor warmteopwekking en warmteopslag en het onderzoek naar
de aansluiting van de installatie op het bestaande warmtenet. Doel: vaststellen van een
kostencalculatie voor realisatie van het totale project
14. HdW, 9apr19, maaibeleid 2019; conceptbesluit:
1. Het maaien van bermen van wegen
a. buiten de bebouwde kom te beperken tot maximaal éénmaal per jaar uit te voeren na 1
september;
b. binnen de bebouwde kom te beperken tot maximaal driemaal per jaar in de periode tussen 1
juni en 1 september;
2. Aan 1. en 2. invulling te geven door vast te stellen de bijgevoegde notitie “maaibeleid 2019”.
Besluit:
• conform
Samenvatting
Om de biodiversiteit te bevorderen, de bermen te laten bloeien en daardoor mooier te maken, 002uitstoot te verlagen en om kosten van brandstof, materiaal en mensuren te besparen beperken we
het maaien van bermen tot maximaal driemaal per jaar voor wegen binnen de kom en maximaal
éénmaal per jaar voor bermen buiten de kom.
Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven zijn belangrijk. We willen aansluiten bij de energie
in de samenleving en we nodigen daarom inwoners van harte uit om in overleg met de gemeente zelf
onderdelen van de groene openbare ruimte te onderhouden en dat faciliteren we dan ook.
15. PB, 15apr19, omgaan metwerkdruk; conceptbesluit:

gemee
Ga akkoord met een uitgave van € 7.480,-- ten laste van de post organisatieontwikkeling.
Besluit:
• Akkoord met onderdeel Fit’
• Aangehouden: onderdeel Fysergo: mening OR blijkt niet.

Samenvatting

16. PB, 4apr19, openstellen vacature RO/Omgevingswet; conceptbesluit:
1. Stem in met bijgaande functiebeschrijving beleidsmedewerker RO/Omgevingswet;
2. Stel de vacature Beleidsmedewerker RO/Omgevingswet open voor 20 uur per week;
3. Onderzoek of het mogelijk is deze vacature in combinatie met een ander wadden-eiland in te
vullen;
4. Lukt dit niet, ga dan zelf werven;
5. Informeer de OR over de gewijzigde functiebeschrijving.
Besluit:
• conform

Samenvatting

17. JK, 19apr19, voorontwerpbestemmingsplan Vlieland Oost-Zomerhuizenterrein Badweg;
conceptbesluit:
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland Oost Zomerhuizenterrein Badweg’ aan de raad
voorleggen met voorstel het in procedure te brengen.
Besluit:
• conform, benaming wordt: “Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland”
• In documenten benaming aanpassen.
—

Samenvatting

18. JS, 16apr19, Veteranendag Friesland; conceptbesluit:
1. De gevraagde bijdrage van per deelnemende veteraan uit de gemeente Vlieland aan de
Veteranendag Friesland te subsidiëren;
2. Jaarlijks de gevraagde bijdrage aan deze veteranendag toe te kennen;
3. Ambtelijke ondersteuning verlenen door de uitnodigingen via de gemeente te versturen
Besluit:
• conform

Samenvatting
Op 22 juni 2019 wordt voor de twaalfde keer een dag georganiseerd voor de Friese veteranen van
oorlogen en/of vredesmissies. Op een veteranendag tonen de samenleving en de Nederlandse
overheid hun erkenning en begrip voor het werk dat veteranen hebben gedaan. Daarnaast biedt deze
dag de veteranen de mogelijkheid (weer) met elkaar in contact te komen. De Organisatie Stichting
Veteranendag Friesland vraagt aan alle gemeenten een bijdrage van € 17,00 per persoon. 0p
Vlieland wonen op dit moment tien veteranen.

Vastgesteld op 6 mei 2019

0. Schokker-Strampel
burgemeester

lire cte u

