
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 22 november 2022

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
R. de Jong, wethouder
M.C.A. Vellinga — Beemsterboer, wethouder
A. Idema, secretaris-directeur

Agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 15november2022
• Conform vastgesteld.

3. 15nov22, Schriftelijke vragen Lijst Stuivenga; conceptbesluit:
1. Instemmen met de concept antwoordbrief op de schriftelijke vragen van de Lijst Stuivenga.
Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Lijst Stuivenga heeft een tweetal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de Jutter. Met dit
besluit stemt het college in met de antwoordbrief.

4. 17nov22, Programma Aardgasvrije Wijken; conceptbesluit:
1. Voorliggende vraag is dan ook of gemeente Vlieland als PAW-gemeente deze brief mee wil

ondertekenen.
Besluit:
• Het college stemt in met mede ondertekening van deze brief.

Samenvatting
De kosten voor het aardgasvrij maken van de wijken schieten omhoog door de recente
kostenverhogingen. De PAW-bijdrage van het rijk blijkt voor veel gemeenten onvoldoende te zijn om
het programma te kunnen uitvoeren. Een aantal gemeenten is een initiatief gestart om daar het rijk
van bewust te maken. Bijgaand de brief in wording richting ministerie van BZK. Een groot aantal
PAW-gemeenten hebben aangegeven deze brief te gaan ondertekenen.
Het is een snelle actie van een aantal gemeenten geweest. Doel is om al volgende week
duidelijkheid te hebben van alle PAW-gemeenten of zij mee willen tekenen.

5. 15nov22, Startnotitie programma biodiversiteit bebouwde omgeving; conceptbesluit:
1. In te stemmen met bijgaande startnotitie programma biodiversiteit bebouwde omgeving.
2. In te stemmen met het aan de raad voorleggen en om instemming vragen van de startnotitie.
Besluit:
• Wordt aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

Samenvatting
In de Omgevingsvisie is biodiversiteit een belangrijk thema. Bij vele beschreven toekomstige
ontwikkelingen is versterken van biodiversiteit telkens een randvoorwaarde. In de visie staat dat de
gemeente een programma biodiversiteit voor de bebouwde omgeving gaat opstellen. Ook in het
raadsbreed akkoord 2022 is gezegd dat de raad het college zal vragen om het programma op te
stellen. In de startnotitie is omschreven op welke wijze het opstellen van het programma wordt
voorgesteld.

6. 10nov22, Vaststelling bestemmingsplan Vlieland conceptbesluit:
1. Vaststellen dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie heeft gelegen en dat er twee

zienswijzen zijn ingediend.
2. Vaststellen dan de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond en deels ongegrond zijn.
3. De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan Vlieland — Partiele herziening Buitengebied

Vlieland gewijzigd vast te stellen.
Besluit:
• Conform vastgesteld.



gemeente

Samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan Vlieland — Partiele herziening Buitengebied Vlieland heeft zes weken
ter visie gelegen. Dit bestemmingsplan ziet op het vertalen van de strandnotitie en het
evenementenbeleid in het bestemmingsplan. Binnen de zes weken zijn twee zienswijzen tegen het
plan ingediend. De zienswijzen geven op onderdelen aanleiding tot aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan kan gewijzigd door de gemeenteraad
worden vastgesteld.

7. 15nov22, Tijdelijke supermarkt Westerse Veld; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning.
2. In te stemmen met de strijdigheid met het bestemmingsplan Vlieland Kom.
3. In te stemmen met de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 11, bijlage 2

Bor.
4. In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om de gevoelens en overwegingen mee te

geven omtrent de aanvaardbaarheid van de tijdelijke supermarkt.
Besluit:
• Raadsvoorstel tekstueel aanpassen. Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van een tijdelijke supermarkt op het
Westerse Veld voor de duur van negen maanden. De tijdelijke supermarkt wordt geplaatst vanwege
de nieuwbouw van een supermarkt op de percelen Dorpsstraat 110 en 112. Voor Westerse Veld is
een vergunning verleend voor de aanleg van een speel- en beleettuin. Deze kan grotendeels worden
gerealiseerd en na verwijdering van het tijdelijk bouwwerk worden afgerond. De plaatsing van de
tijdelijke bouwwerken is in strijd met het bestemmingsplan Vlieland Kom. Op grond van artikel 4, lid
11, bijlage 2 Bor kan het college afwijken van het bestemmingsplan voor een tijdelijk gebruik van
gronden. Het college wil gebruik maken van deze afwijkingsbevoegdheid, maar wil daarvoor ook de
mening van de gemeenteraad weten. Het college stelt de raad daarom voor om een standpunt in te
nemen omtrent de aanvaardbaarheid van de tijdelijke plaatsing van de supermarkt.

8. Map “ter kennisname”

9. Map “ter bespreking”

10. Map “uitnodigingen”

11. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

12. Overzicht afhandeling onderwerpen inloopspreekuren en verslagen

13. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

14. “Keekopdeweek”

Vastgesteld op 29 november 2022
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