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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 31 januari 2022 
Aanvang 19:30 uur Hotel Seeduyn 

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

Mevrouw N. Hopman    NLV 

De heer J.R. Witting    NLV 

De heer W.J.C. Joosse    NLV 

Mevrouw H. de Lang – Rodenhuis   GroenWit 

De heer G. Pelgrim    GroenWit 

De heer J. Stuivenga    ABV 

De heer J.D. Tammes    ABV 

De heer H.C. Veerdig    Lijst Fier 

 

Raadsgriffier:  

M.G. Brinksma-Brandenburg  griffier  

 

Op uitnodiging aanwezig: 

Mevrouw E. de Ruijter    wethouder 

De heer P.D. Visser    wethouder 

 

Afwezig met kennisgeving: 

De heer M. Figee     NLV 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De heer M. Figee (NLV) is met kennisgeving afwezig. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2021 

 De besluitenlijst van 20 december 2021 wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 20 december 2021 

 Wethouder De Ruijter geeft een toelichting op toezegging 38 en burgemeester Schrier 

op toezegging 34. 

 

De heer Pelgrim (GroenWit) stelt een vraag over toezegging 101. 

Wethouder Visser beantwoordt de vraag. 

 

De toelichtingen zijn opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen. 

  

Informeren 

  

3a. Mededelingen college 

 Wethouder De Ruijter heeft een mededeling over: 

a. Duinwijck 

b. Boswijk 

 

Mevrouw De Lang en de heer Pelgrim (GroenWit) hebben een vraag over de 

mededeling Boswijk. 
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4. Informatie van het college 

 Er zijn geen vragen over de informatie van het college. 

  

5. Ingekomen stukken 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) geeft een compliment aan de burgemeester over de brief 

richting het Ministerie over de gaswinning in het Waddengebied gezamenlijk met de 

Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. 

De heer Veerdig is tevens verheugd over de openstelling van 75 jaar gemeentearchief. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• W. Joosse (NLV) over het nieuwe fietspad; 

• J.D. Tammes (ABV) over: 

1. Vacature Jachthaven; 

2. Schade Hang-out 

3. Onderzoek Geothermie 

 

Burgemeester Schrier, wethouder Visser en wethouder De Ruijter beantwoorden de 

vragen. 

De burgemeester komt nog terug op de vraag van de heer Joosse hoe de begeleiding 

en oplevering is geregeld bij aanbestede werken. 

  

7. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 

  

Besluiten 

  

8. Uitvoeringsprogramma Programma Waddeneilanden 

 De heer Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Witting (NLV) en de 

heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste termijn. 

Burgemeester Schrier geeft namens het college een reactie in 1ste termijn. 

 

De heer Veerdig vraagt een schorsing aan, 

 

Schorsing: 20:16 – 20:22 uur 

 

De heer Veerdig heeft met de andere fracties overleg gehad en ziet af van het indienen 

van een zienswijze. 

Er is geen inbreng voor een 2de termijn. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van het Programma 

Waddeneilanden  

2. Geen zienswijze in te dienen bij de Stuurgroep Waddeneilanden. 

  

9. Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 

 De heer Tammes (ABV), mevrouw De Lang (GroenWIt), de heer Veerdig (Lijst Fier) 

voeren het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Visser voert het woord namens het college in 1ste termijn. 

 

De heer Tammes (ABV), de heer Witting (NLV) voeren het woord in 2de termijn. 

Wethouder De Ruijter geeft een nadere toelichting over de planning. 
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 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. De wens in te brengen tegen het concept Uitvoeringsprogramma Waddengebied 

2021 – 2026 dat voortdurend zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de integraliteit 

van en tussen alle deelprogramma’s. 

  

10. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en  

Willem de Vlaminghweg 11 

 De heer Pelgrim (GroenWit), de heer Tammes (ABV), de heer Joosse (NLV), de heer 

Veerdig (Lijst Fier) en de heer Witting (NLV) voeren het woord in 1ste termijn. 

 

Wethouder Visser voert het woord namens het college in 1ste termijn en geeft aan dat de 

categorieën nader besproken worden in de toezegging om het onderwerp 

Personeelshuisvesting / Wonen nader te bespreken met de raad. (Toezegging 37-2021) 

 

 

De heren Tammes (ABV), Witting (NLV), Stuivenga (ABV) en Pelgrim (GroenWit) 

voeren het woord in 2de termijn. 

Wethouder Visser beantwoordt de vragen. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de 

Vlaminghweg 11, bekend onder en geometrisch vastgelegd als 

NL.IMRO.0096.200201720-ON01, ongewijzigd vast te stellen. 

  

11. Voorontwerpbestemmingsplan Vlieland - Partiële herziening Buitengebied 

Vlieland 

 Mevrouw Hopman (NLV) en de heer Tammes (ABV) voeren het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Visser voert het woord in 1ste termijn. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier), de heer Tammes (ABV) en de heer Witting (NLV)  voeren 

het woord in 2de termijn. 

  

 Na de beraadslagging gaan we over tot stemming. 

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Vlieland - Partiële herziening 

Buitengebied Vlieland; 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan Vlieland - Partiële herziening Buitengebied 

Vlieland vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure. 

  

 Stemming: 6 stemmen voor (NLV 3x, GroenWit, Lijst Fier) en 2 stemmen tegen (ABV), 

daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

12. Vaststelling welstandsregels zonne-energiesystemen 

 De heer W. Joosse (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) voert het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Visser voert het woord in 1ste termijn. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 
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 De raad besluit: 

 1. de ontwerp welstandsregels voor zonne-energiesystemen in het beschermd 

dorpsgezicht en bij monumenten gelegen buiten het beschermd dorpsgezicht 

ongewijzigd vast te stellen. 

  

13. Ruimtelijke Adviescommissie 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) en de heer Witting (NLV) voeren het woord in 1ste termijn. 

Wethouder Visser voert het woord namens het college in 1ste termijn. 

 

De heer Witting (NLV) voert het woord in 2de termijn. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. In te stemmen met het verder werken aan een menukaart voor advisering over 

omgevingskwaliteit voor de Friese gemeenten; 

2. In te stemmen met het vooralsnog onder de Omgevingswet voortzetten van de 

huidige adviespraktijk met Hûs en Hiem, en daartoe de benodigde verordening en 

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling doen voorbereiden door de 

organisatie resp. Hûs en Hiem, en ter vaststelling aanbieden aan uw raad, voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

  

14. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022 

 Geen van de raadsleden voeren het woord bij dit agendapunt. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. De voorgedragen kandidaten voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te 

ontslaan en te (her)benoeming conform het voorstel van het Algemeen Bestuur van 

Hûs en Hiem van 10 december 2021. 

  

15. Kaderbrief 2023 – 2026 Veiligheidsregio Fryslân 

 De heer Pelgrim (GroenWit) en de heer Veerdig (Lijst Fier) voeren het woord in 1ste 

termijn. 

Burgemeester Schrier voert het woord in 1ste termijn. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Fryslân. 

2. Geen zienswijzen in te dienen over de Kaderbrief 2023- 2026. 

  

16. Evaluatie Dekkingsplan 2.0 en oprichting landelijke stichting voor risicobeheer en 

verzekeringen bij veiligheidsregio’s 

 Geen van de raadsleden voeren het woord bij dit agendapunt. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Kennis te nemen van zowel de evaluatie als herziene versie van het Dekkingsplan 

2.0 en hierop geen zienswijze in te dienen; 

2. kennis te nemen van het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en 

participeren in de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s en hierop geen wensen of bedenkingen te uiten. 
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17. Aanvullend krediet riool Willem de Vlaminghweg 

 Geen van de raadsleden voeren het woord over dit agendapunt. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 uit de voorziening 

riolering voor de vervanging van het riool in de Vlaminghweg. 

  

18. Noodreparaties wegkanten Kampweg 

 De heer Pelgrim (GroenWit), mevrouw Hopman (NLV) en de heer Tammes (ABV) 

voeren het woord in 1ste termijn. 

Burgemeester Schrier voert het woord in 1ste termijn. 

 

De burgemeester zegt toe de vraag van mevrouw Hopman over wanneer er een plan 

komt voor de toekomst van de Kampweg schriftelijk te beantwoorden. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. Een budget van € 30.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het uitvoeren 

van noodreparaties aan de wegkanten van de Kampweg, te dekken uit de reserve 

wegen. 

  

19. 1e Begrotingswijziging 2022 

 De heer Veerdig (Lijst Fier), de heer Witting (NLV), de heer Pelgrim (GroenWit), de heer 

Tammes (ABV), mevrouw Hopman (NLV) en mevrouw de Lang (GroenWit) voeren het 

woord in 1ste termijn.  

Burgemeester Schrier en Wethouder Visser beantwoorden de vragen in 1ste termijn. 

 

De heer Tammes voert het woord in 2de termijn. 

  

 De raad verlangt geen stemming, daarmee is het voorstel aangenomen. 

  

 De raad besluit: 

 1. De 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

  

20. Sluiting 

 De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21:45 

uur. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


