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Besluitenlijst raadsvergadering maandag 10 oktober 2022 
Aanvang 19:30 uur  

 

voorzitter: 

De heer M. Schrier     burgemeester 

 

Aanwezig de leden: 

De heer H.C. Veerdig    Lijst Fier 

De heer R.A. Lanting    Lijst Fier 

Mevrouw I.M.D. Pieterse    Lijst Fier 

De heer P.D. Visser    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

Mevrouw K. Moust    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

Mevrouw P.A. Hopman    Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) 

De heer J.D. Tammes    Algemeen Belang Vlieland (ABV) 

Mevrouw H.E.H. de Lang-Rodenhuis  GroenWit 

 

 

Raadsgriffier:  

C.M.M. Hoogstraten  loco-griffier 

 

Op uitnodiging aanwezig: 

De heer A. Idema  gemeentesecretaris 

 

Afwezig met kennisgeving: 

De heer J.A. Stuivenga  Lijst Stuivenga 

Mevrouw M.G. Brinksma-Brandenburg  Griffier 

  

 

 

1. Opening en vaststellen agenda raadsvergadering 10 oktober 2022 

 De voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de raadsvergadering. 

De heer Stuivenga (Lijst Stuivenga) heeft zich afgemeld. 

 

Mevrouw De Lang, voorzitter van de selectiecommissie, krijgt het woord. Afgelopen 

week zijn er gesprekken geweest met een aantal sollicitanten en ze is verheugd om te 

melden dat er een nieuwe wethouder kandidaat is. De kandidaat wethouders kunnen 

voorafgaand aan de begrotingsvergadering geïnstalleerd worden. Het persbericht volgt 

morgen of overmorgen. 

 

Er zijn drie ingekomen moties die als agendapunten 10,11 en 12 worden toegevoegd, 

waarna de agenda gewijzigd wordt vastgesteld. 

  

2a. Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2022 

 De besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 september 2022 wordt vastgesteld. 

  

2b. Overzicht moties en toezeggingen per 12 september 2022 

 Burgemeester Schrier geeft een toelichting op de volgende punten: 

2022-3  Project Duinwijck Gasvrij 

2022-11 Parkeerplaatsen Berkenlaan/Dennenlaan 

2022-14 Vaarverbinding Vlieland-Terschelling 

2022-15 Armhuis 

2022-17 Vroegsignalering 

 

Er zijn geen vragen vanuit de raad. 
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Informeren 

  

3. Mededelingen college 

 Burgemeester Schrier doet een mededeling over: 

• Bestuurlijk afdelingsoverleg (BAO) 

  

4. Informatie van het college 

 De volgende raadsleden stellen vragen over de volgende documenten: 

R.A. Lanting (Lijst Fier): 

• 2022-061     Antwoord schriftelijke vragen Lijst Fier - fietspaaltjes 

• 2022-062     Antwoord schriftelijke vragen Lijst Fier – terrassen Havenplein 

• 2022-068     Antwoord schriftelijke vragen Lijst Fier – pilot Boa 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen en zegt toe de inventarisatielijst van de 

fietspaaltjes met de raad te delen. 

  

5. Ingekomen stukken 

 Er zijn geen vragen vanuit de raad. 

  

 De raad besluit: 

 De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel af te handelen. 

  

6. Vragenuurtje 

 De volgende raadsleden stellen een vraag aan het college: 

• De heer Tammes (ABV) over activiteiten Adviescommissie bezwaarschriften 

• De heer Tammes (ABV) over medewerking aan tijdelijke locatie Poiesz 

• De heer Veerdig (Lijst Fier) over het bereiken van optimale burgerinbreng 

 

Burgemeester Schrier beantwoordt de vragen. 

 

De heer Lanting (Lijst Fier) en de heer Visser reageren op de vraag over de tijdelijke 

locatie Poiesz. 

 

7. Spreekrecht voor burgers 

 Er heeft zich geen inspreker gemeld voor het spreekrecht. 

 

Besluiten 

  

8. Nota reserves en voorzieningen 2022 

 Burgemeester Schrier geeft aan dat dit onderwerp in de vorige raadsvergadering al 

uitgebreid is besproken. 

 

De heer Visser (NLV) en de heer Tammes (ABV) voeren het woord in eerste termijn. 

 

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

  

 De raad besluit: 

 1. De nota reserves en voorzieningen 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging vast 

te stellen. 

  

9. Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds 

 De heer Veerdig (Lijst Fier) leest een amendement voor. 

De heer Visser (NLV) heeft een interruptie waar de burgemeester antwoord op geeft. 

De heer Veerdig vervolgt het voorlezen en daarmee indienen van het amendement. 

 

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

een reactie.  
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Burgemeester Schrier geeft een reactie, waarna het amendement van Lijst Fier in 

behandeling wordt genomen. 

 

Lijst Fier vraagt een schorsing aan: 20.17 - 20.22 uur. 

 

De heer Veerdig geeft aan dat de uitleg van de heer Visser verduidelijking gaf. Het 

amendement wordt ingediend. 

 

De heer Visser (NLV), mevrouw De Lang (GroenWit) en burgemeester Schrier geven 

een reactie. 

 

Het amendement van Lijst Fier wordt in stemming gebracht. 

Stemming: 4 stemmen voor (Lijst Fier en ABV) en 4 stemmen tegen (NLV en 

GroenWit). De stemmen staken. 

 

Vanwege de afwezigheid van één van de raadsleden moet het voorstel op grond van 

artikel 32 lid 4 van de gemeentewet doorgeschoven worden naar de volgende 

vergadering. 

 

Agendapunt 9: Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds 

wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 

 

10. Motie vreemd aan orde van de dag van GroenWit: Verlichting 

 Mevrouw De Lang (GroenWit) dient namens GroenWit een motie in over Verlichting  

  

De heer Visser (NLV), de heer Tammes (ABV) en de heer Veerdig (Lijst Fier) geven 

een reactie in 1ste termijn. 

 

Mevrouw De Lang (GroenWit) vraagt een schorsing aan: 20.38 – 20.43 uur. 

 

De motie van GroenWit wordt op enkele details aangepast. 

 

Er zijn geen sprekers voor de 2de termijn. 

 

 De motie wordt in stemming gebracht:  

  

Verzoekt het college om:  

• Het plan ‘De donkerte van het Waddengebied’ waar mogelijk in het toeristisch 
beleid te implementeren daarbij ondernemers en inwoners te betrekken; 

• Actief mee te doen aan de Nacht van de nacht; 

• Als gemeente het goede voorbeeld te geven en in de geest van de motie te 
handelen daar waar het doven van verlichting mogelijk is; 

• De ontwikkelingen van slimme verlichting in de gaten te houden en bij vervanging 

indien mogelijk toe te passen 

• Daarbij de veiligheid in acht nemend. 

. 

 Stemming: unaniem aangenomen met 8 stemmen voor (GroenWit, Lijst Fier, NLV, 

ABV) en geen stemmen tegen. 

  

11.  Motie vreemd aan orde van de dag van Lijst Fier: Brandstoftoeslag Rederij 

Doeksen 

 Mevrouw Pieterse (Lijst Fier) dient namens Lijst Fier een motie in over de 

Brandstoftoeslag van rederij Doeksen. 

 

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

een reactie in 1ste termijn. 
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Burgemeester Schrier geeft een reactie. 

 

De heer Veerdig (Lijst Fier) refereert in 2e termijn aan een opmerking van de heer 

Visser (NLV). Mevrouw Pieterse (Lijst Fier) vraagt een schorsing aan: 20.59-21.04 

uur. 

 

De motie van Lijst Fier wordt op twee punten aangepast. 

 De motie wordt in stemming gebracht: 

  

Roept het college op; 

• gezamenlijk met de gemeente Terschelling en Rederij Doeksen bij het Rijk (de 

concessieverlener) aan te dringen op compensatie zodat de brandstoftoeslag niet 

hoeft worden ingevoerd; 

• aan te dringen bij de Rederij op het niet invoeren van de brandstoftoeslag voor het 

vrachtvervoer; 

• gezamenlijk met de gemeente Terschelling en Rederij Doeksen bij het Rijk 

nogmaals duidelijk maken dat eilanders afhankelijk zijn van de veerverbinding, dus 

voor ons openbaar vervoer.; 

• dat bij normalisatie van de olie- en gasprijs een eventuele brandstoftoeslag 

verdwijnt. Dit geldt dan dus voor alle passagiers; 

• dit alles op zeer korte termijn in gang te zetten, zodat de invoering per 1 januari 

2023 niet doorgaat. 

 

 Stemming: unaniem aangenomen met 8 stemmen voor (Lijst Fier, GroenWit, NLV, 

ABV) en geen stemmen tegen. 

  

12. Motie vreemd aan orde van de dag van Lijst Fier en GroenWit: Voor veilige 

Wadden 

 De heer Lanting (Lijst Fier) dient namens Lijst Fier en GroenWit een motie in Voor 

Veilige Wadden. 

 

Mevrouw De Lang (GroenWit), de heer Tammes (ABV), de heer Visser (NLV) en 

mevrouw Hopman (NLV) geven een reactie in 1ste termijn. 

 

Burgemeester Schrier geeft aan dat het college de motie ondersteund. 

 

In 2de termijn bedankt de heer Lanting (Lijst Fier) voor de toegezegde steun. 

 

 De motie wordt in stemming gebracht. 

  

De raad van de Gemeente Vlieland  

1. spreekt zich uit tegen alle nieuwe vergunningen voor gasboringen en gaswinning in 

het kwetsbare Waddengebied en vindt dat het voorzorgsprincipe moet worden 

gehanteerd: zolang er onzekerheid bestaat over mogelijke schade en effecten op 

de Waddeneilanden en hun directe omgeving, mogen er geen nieuwe vergunningen 

worden afgegeven 

2. roept het College op alle andere Waddeneilanden van Nederland, Duitsland en 

Denemarken te vragen zich uit te spreken tegen het toekomstig boren naar en 

winnen van aardgas in het Waddengebied en dit breed kenbaar te maken. 

 

 Stemming: 6 stemmen voor (Veerdig, Lanting en Pieterse van Lijst Fier, De Lang van 

GroenWit, Hopman en Moust van NLV) en 2 stemmen tegen (Visser van NLV en 

Tammes van ABV) waarmee de motie is aangenomen. 

  

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur.  



 

Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 10 oktober 2022  5 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2022 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg  M. Schrier 


