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Besluitenhijst college van burgemeester en wethouders 25 april 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
0. Visser, wethouder
E. de Ruijter, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 19 april 2022
• Conform vastgesteld.

3. JK, 12april22, afwijken welstandsadvies hydrofoorruimte; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met het afwijken van het welstandsadvies
3. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning onder voorwaarde van een ander

materiaal gebruik
Besluit:
• Conform vastgesteld. Concept beschikking is tekstueel aangepast.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd ter legalisatie van een hydrofoorruimte bij het
Strandhotel Seeduyn. De welstandscommissie is akkoord met de aanpassingen, mits er ander
materiaal wordt toegepast. Het college heeft besloten dit advies niet te volgen, maar aanvrager wel
een suggestie te doen voor een ander aangepast materiaal. Met die aanpassing kan vervolgens de
omgevingsvergunning worden verleend. Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden
gemaakt.

4. HN, 11april22, waterambassadeurs FBWK; conceptbesluit:
1. Akkoord te gaan met het openstellen van de vrijgevallen vacature waterambassadeur Friese

gemeenten voor 0.6 FTE
2. Akkoord te gaan met het verlengen van het lopende contract van de waterambassadeurs met vier

jaar tot 1januari 2028
3. Akkoord te gaan met het gevraagde budget van € 120.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met

2027 verdeeld naar rato van inwonertal per gemeente (peildatum 1 januari 2022) en ten behoeve
van een goede overdracht een bedrag van maximaal €10.000 ter beschikking te stellen uit de
voorziening Waterambassadeur’ waarin na onttrekking nog afgerond € 49.000 resteert.

4. Akkoord te gaan met de ontkoppeling van de functies Waterambassadeur en aanjager
Klimaatadaptatie FBWK

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De gemeenten in Friesland werken samen in het Fries bestuursakkoord water en Klimaat. Ze hebben
gezamenlijk twee zogenaamde waterambassadeurs’ aangesteld om zaken op dit gebied voor de
gemeenten te coördineren. Het is de bedoeling om dit werk in elk geval tot eind 2027 te continueren.

5. PJT, 11april22, jaarrekening 2021 eerste begrotingswijziging 2022 begroting 2023 Veiligheidsregio
Fryslan; conceptbesluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de

conceptbegroting 2023 Veiligheidsregio Fryslan
2. Raad voorstellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de financiële stukken van de

Veiligheidsregio Fryslan
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting



In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is in artikel 29 en 31 geregeld dat
de ontwerpbegroting en de jaarstukken worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende
gemeenten, twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt. De raden kunnen hun zienswijze over
deze stukken geven aan het dagelijks bestuur.
De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken
2021 en begroting 2023 alsmede tegen de eerste begrotingswijziging 2022 van de VRF.

6. MK, 19april22, ontheffingen Vliehorsexpres; conceptbesluit:
1. Een ontheffing te verlenen voor artikel 5.39 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland

2011 voor de Vliehorsexpres om te mogen rijden op het traject Pad van 20 tot Overgang Fortweg
in de periode 1 mei tot 1 oktober met uitzondering van de maanden Julie en augustus

2. Een ontheffing te verlenen voor artikel 61 b lid 1 Regelement verkeersregels en verkeersteken
1990 voor de Vliehorsexpres om personen te mogen vervoeren in de laadbak van een
vrachtwagen op de stranden van Vlieland en op Pad van 6

Besluit:
• Conform vastgesteld

Samenvatting
Omdat de Vliehorsexpres twee nieuwe wagens heeft aangeschaft, moeten er nieuwe ontheffingen
verleend worden. In totaal heeft de Vliehorsexpres drie ontheffingen nodig om te mogen rijden met
de voertuigen op de wegen en het strand Vlieland. Allereerst een standaard b-ontheffing om met de
wagens op de weg te mogen rijden. Deze ontheffing wordt apart behandeld. Verder vraagt de
Vliehorsexpres om ook tijdens de periode 1 mei tot 1 oktober op het strand tussen Pad van 20 en de
Fortweg te rijden. De Algemene plaatselijke verordening Vlieland 2011 geeft aan dat dit niet mag,
tenzij het college hiervoor een ontheffing verleend. Het college verleent deze ontheffing met
uitzondering van de maanden juli en augustus. Afsluitend heeft de Vliehorsexpres een ontheffing
nodig voor het vervoeren van personen in de bak van een vrachtwagen. Artikel 61 b lid 1 artikel 61b
lid 1 Regelement verkeersregels en verkeersteken 1990 geeft namelijk aan dat het vervoeren van
personen in een open of gesloten laadbak niet mag. Het college mag op grond van artikel 87 artikel
61b lid 1 Regelement verkeersregels en verkeersteken 1990 een ontheffing verlenen voor dit verbod.
Dit doet het college onder een aantal strikte voorwaarden die de veiligheid van inzittende waarborgt.

7. PvdW, 20april22, regels zelf aangebrachte voorzieningen; conceptbesluit:
1. In stemmen met de regels voor Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) inclusief ZAV-wijzer
Besluit:

Gewijzigd vastgesteld (besluitenlijst 3 mei 2022). De wijziging betreft agendapunt 7 inzake regels
zelf aangebrachte voorzieningen. In de bijlage dient het kruisje bij verharding tuin geplaatst te
worden bij toestemming nodig”.

Samenvatting
Huurders in Boswijk zullen zelf veranderingen willen aanbrengen in hun woning. Om er voor te
zorgen dat alleen de veranderingen worden doorgevoerd die de verhuurbaarheid verbeteren of in
ieder geval niet verslechteren zijn een aantal regels opgesteld.

8. EvdK, 20april2022, syteemstudie Fryslan; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande informatie van de RES Fryslan over een uitgevoerde

systeemstudie Friesland
2. De bijgaande informatie ter kennisgeving door te sturen aan de raad
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Door provincie Fryslân is een systeemstudie van het electriciteitsnetwerk uitgevoerd met mogelijke
toekomstige scenario’s in de Energietransitie voor Friesland. Dit onderzoek is onder regie van het
samenwerkingsverband RES Fryslân uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen



op de impact op het electriciteitsnetwerk tijdens de energietransitie. Doel is om een zo stabiel en
toekomstbestendig electriciteitsnetwerk te hebben en te houden.

9. HN, 11 april 2022, meerjaren onderhoudsplan Waterstaatswerken; conceptbesluit:
1. De meerjaren onderhoudsplanning waterstaatswerken 2023-2032 vast te stellen en ter

vaststelling voor te leggen aan de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het college stelt jaarlijks een meerjaren onderhoudsplanning waterstaatswerken vast. De
meerjarenplanning wordt ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden.
In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen
en onderhoudswerkzaamheden aan de waterstaatswerken (glooiing Zuiderstrand, damwanden
jachthaven) in de komende tien jaar.

10. StV, 20april22, raadsvragen polikliniek MCL; conceptbesluit:
1. Instemmen met de schriftelijke reactie op de door Groen Wit ingediende vragen
2. Raad informeren overeenkomstig de afgesproken werkwijze via de griffier
Besluit:
• Conform vastgesteld, met één aanpassing in de brief.

Samenvatting
Door de fractie van Groen Wit zijn schriftelijke vragen ingediend over het mogelijk verdwijnen van
een onderdelen in de polikliniek van het MCL in Harlingen. Deze vragen worden door het college
schriftelijk beantwoord. De griffier zal de leden van de raad op de gebruikelijke wijze informeren over
het antwoord van het college.

11. PK, 5april22, beweeglus; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de uitgave van € 15.000,- ten behoeve van de Beweeglus’
2. Dit te dekken uit het Lokaal Sportakkoord — EP366/4483000
3. Kennis te nemen van het projectplan (bijlage 1)
Besluit:
• Conform vastgesteld. Uitbetaling in twee termijnen.

Samenvatting
De gemeente Vlieland moedigt sport en bewegen aan. Om sport en bewegen ook in de openbare
ruimte aan te moedigen is de Beweeglus tot stand gekomen. De Beweeglus wordt gevormd door een
viertal toestellen rondom het sportveld waar krachtoefeningen gedaan kunnen worden op basis van
lichaamsgewicht. Een wensen- en behoeftenonderzoek uit 2020/2021 ligt aan dit initiatief ten
grondslag. Alle toestellen zijn gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen. Ook is de Beweeglus
het sport- en beweegonderdeel van de Waterroute.

12. EvdK, 20april22, overeenkomst beheer en onderhoud laadpaal Boereglop; conceptbesluit:
1. Aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met EVNETNL B.V. voor 10 jaar voor de

openbare laadpaal aan de Boereglop
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Sinds 2016 is een openbare laadpaal aanwezig op de Boereglop. Hiervoor is destijds een beheer en
onderhoudovereenkomst afgesloten voor 5 jaren en deze is inmiddels verlopen. De betreffende
laadpaal wordt veelvuldig gebruikt. Voorgesteld wordt voor beheer en onderhoud een contract aan te
gaan met EVNETNL B.V. voor de komende 10 jaar zodat een goed werkende Iaadpaal aanwezig
blijft.



13. Map “ter kennisname”

14. Map “ter bespreking”

15. Map “uitnodigingen”

16. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

17. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

18. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 3 mei 2022
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