
Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 10januari 2023

Aanwezig: M. Schrier, burgemeester
R. de Jong, wethouder
M.C.A. Vellinga — Beemsterboer, wethouder
L. van Randen, loco-secretaris

1. Agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten 20 december en 22 december 2022
• Conform vastgesteld.

3. 22dec22, kaderbrief 2024-2027; conceptbesluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 — 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân.
2. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen in te dienen over de Kaderbrief 2024- 2027 onder

voorwaarde dat scenario 3, zoals beschreven in de aanbiedingsbrief, in de begroting 2024 verder
wordt uitgewerkt.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslân stelt de raad in gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor de
Kaderbrief 2024-2027 ter voorbereiding op de begroting. In de kaderbrief worden zowel de
beleidsmatige als de autonome ontwikkelingen weergegeven. Zienswijzen worden verwerkt in een
voorstel aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. Het college stelt de raad voor
geen zienswijzen in te dienen onder voorwaarde dat scenario 3, zoals beschreven in de
aanbiedingsbrief, in de begroting 2024 verder wordt uitgewerkt.

4. 19dec22, Verwijderen miniwinkel Dorpsstraat3o; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Miniwinkel Dorpsstraat 30 (verwijderen huidige

locatie);
2. In te stemmen met het zes weken ter visie leggen van het ontwerp.

Besluit:
Conform vastgesteld.

Samenvatting
November2021 is de mogelijkheid van vestiging van een miniwinkel toegekend aan het perceel
Dorpsstraat 30. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. Initiatiefnemers hebben laten weten
dat ze geen gebruik meer van de mogelijkheid zullen maken. Vandaar dat de mogelijkheid nu weer
ingedaan kan worden gemaakt. Het college heeft hiermee ingestemd. Het ontwerpwijzigingsplan ligt
voor een ieder zes weken ter inzage.

5. 2jan23, Nieuwe vaststelling Herziening bestemmingsplan Buitengebied; conceptbesluit:
1. In te stemmen met bijgaande memo aan de gemeenteraad.
2. De raad voor te stellen:

• De vaststelling van het bestemmingsplan Vlieland — Partiele herziening Buitengebied
Vlieland in te trekken;

• Het amendement al dan niet tekstueel aan te passen;
• Het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen al dan niet met inachtneming van het

amendement.

Besluit:
• Conform vastgesteld
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Samenvatting
Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vlieland — Partiele herziening
Buitengebied Vlieland vastgesteld. Deze vaststelling is in juridische zin niet geheel juist gebeurd.
Vandaar dat het college de gemeenteraad voorstelt om het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen.

6. 13dec22, Verankering parasols Dorpsstraat 90; 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 toepassing geven aan de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 3, bijlage 2,

Bor.
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing (legalisatie) van verankeringen voor
parasols op een terras bij het perceel Dorpsstraat 90. De verankeringen in combinatie met de
parasols zijn vergunningsplichtige bouwwerken. De bouwwerken zijn in strijd met het
bestemmingsplan Vlieland Kom. Aangezien het terras is toegelaten, is het college bereid ten
behoeve van de parasols af te wijken van het bestemmingsplan. Tegen de afwijking en de verleende
omgevingsvergunning kan bezwaar worden aangetekend.

7. 14dec22, Afwijken bestemmingsplan zes infoborden; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning
2. In te stemmen met de strijdigheid met de bestemmingsplanregels
3. In te stemmen met toepassing geven aan de afwijkingsbevoegdheid van artikel 4, lid 3, bijlage 2,

Bor
4. In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van vier informatieborden op diverse
plekken in het dorp, één in de jachthaven en één op camping Stortemelk. De borden vervangen op
de meeste plaatsen de bestaande borden. De borden functioneren ten behoeve van het algemeen
belang en passen niet binnen de gegeven bestemmingen op de betreffende locaties. Het college ziet
het belang in van de borden en is bereid af te wijken van het bestemmingsplan. Tegen de afwijking
en de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

8. 14dec22, Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 108 en 110; conceptbesluit:
1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 108

en 110.

Besluit:
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland — Dorpsstraat 108 en 110 is in de inspraak en het
wettelijk vooroverleg gebracht. Belanghebbenden en vooroverlegpartners zijn in de gelegenheid
gesteld gedurende 6 weken op het plan te reageren. Dit heeft één vooroverlegreactie opgeleverd. De
reactie is beoordeeld en in de toelichting op het bestemmingsplan beschreven. Het college heeft met
deze reactie ingestemd. Daarnaast is het bestemmingsplan aangepast voor wat betreft de paragraaf
over stikstof. Het ontwerpbestemmingsplan gaat vervolgens opnieuw zes weken ter inzage.



9. 2jan23, Financiering Noordwester; conceptbesluit:
1. De intentie uitte spreken een incidentele subsidie van €150.000 euro beschikbaar te stellen aan

Stichting de Noordwester voor de vernieuwing van de Noordwester.
2. Aan de raad een voorstel voor te leggen om deze subsidie beschikbaar te stellen.
3. Tevens de intentie uit te spreken een lening beschikbaar te stellen voor de vernieuwing van ten

hoogte €400.000,- euro.
4. De voorwaarden van deze lening nader uit te werken in een leningsovereenkomst.

Besluit:
• Beslispunt 3 wijzigen in: Tevens de intentie uit te spreken een lening beschikbaar te stellen voor

de vernieuwing van ten hoogte €400.000,- euro”. Dit ook aanpassen in de brief.
• Na wijziging vastgesteld.

Samenvatting
De Noordwester is hoognodig aan vernieuwing toe. Van een verouderd, rommelig en wat stoffig
informatiecentrum wat het nu is, naar een eigentijds bezoekerscentrum waarin de beleving van het
eiland en Waddenzee Werelderfgoed centraal staan. Daarvoor is een complete upgrade en
herinrichting van het voormalige, beeldbepalende schoolgebouw nodig die tegelijkertijd past bij het
kleinschalige karakter van Vlieland. Om dit mogelijk te maken is er een aanvraag voor subsidie aan
het Waddenfonds gedaan van 1 miljoen euro. De totale benodigde financiering voor deze
vernieuwing bedraagt 1,8 miljoen euro. Andere financiers van dit project zijn de provincie Fryslân, het
Natuur & Recreatiefonds en de Noordwester zelf middels een lening. Met dit voorstel heeft de college
de intentie uitgesproken €150.000 subsidie beschikbaar te stellen en tevens de intentie uitgesproken
een lening beschikbaar te stellen.

10. 8dec22, Brief Lijst Stuivenga; conceptbesluit:
1. Akkoord op brief

Besluit:
• Conform vastgesteld.

11. 8jan22, Besluit uitstel betaling dwangsom Badhuys; conceptbesluit:
1. Het verzoek tot uitstel van betaling toe te wijzen.
2. De termijn van uitstel te stellen tot en met 28 februari 2023.

Besluit:
• Brief tekstueel aanpassen n.a.v. voorgestelde wijzigingen.
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
Op 10juli 2018 heeft het college het Badhuys een dwangsom opgelegd die gelastte tot verwijdering
van de terrasoverkapping. Vervolgens heeft het college per 31 augustus 2018 en 25juni 2019
besloten de verbeurde dwangsommen in te vorderen omdat niet was voldaan aan de last. Op 21
december 2022 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten dat de
dwangsommen rechtsgeldig zijn opgelegd en dat deze geïnd mogen worden. Het college heeft
daarom op 27 december 2022 een aanmaning van de invorderingsbeschikkingen gestuurd waarbij
naast de dwangsom ook de wettelijke rente wordt geïnd.

Naar aanleiding van deze brieven ontving het college het verzoek om 4 nieuwe besluiten te nemen:
een verzoek tot uitstel van betaling, een verzoek tot kwijtschelding, een verzoek tot intrekken van de
genomen besluiten en een bezwaar op het invorderen van de wettelijke rente. Voor het verzoek tot
intrekken van het besluit en het bezwaar lopen twee separate procedures. Het verzoek tot
kwijtschelding en het verzoek van uitstel van betaling hangen met elkaar samen. Om het verzoek tot
kwijtschelding inhoudelijk te kunnen beoordelen, wil het college de exploitant de mogelijkheid geven
om haar verzoek voldoende te kunnen onderbouwen. Met deze onderbouwing kan het college een
weloverwogen besluit nemen op het verzoek tot kwijtschelding. Het college verleent daarom uitstel
van betaling tot en met 28 februari 2023.



12. 2jan23, Startnotitie Toeristisch beleid; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de kaders en randvoorwaarden zoals vermeld in de startnotitie.
2. De startnotitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
3. Voor de externe begeleiding €30.000,- euro beschikbaar te stellen.
4. Dit te dekken uit het verwachte resultaat voor 2023.

Besluit:
• Tekstuele aanpassing in startnotitie en in raadsvoorstel.
• Na wijziging vastgesteld.

Samenvatting
Toerisme is de belangrijkste economische pijler van het eiland. Het is van belang dat deze sector ook
in de toekomst vitaal blijft en dat dat gebeurt in een goede balans met de inwoners en de natuur op
het eiland. In de afgelopen jaren is het aantal toeristen dat ons eiland bezoekt gegroeid. Dit heeft op
het gebied van werkgelegenheid en voorzieningen positieve effecten. Tegelijkertijd is het van groot
belang om een goede balans te behouden tussen de leefbaarheid voor de inwoners enerzijds en de
recreatiedruk anderzijds. Om dit in goede banen te leiden is het belangrijk om het huidige toeristische
beleid te actualiseren en te herijken waar dit nodig is. In deze visie zal het niet gaan om enkel de
promotie van het eiland maar gaat het over bestemmingsmanagement. Toerisme als middel om bij te
dragen aan de brede welvaart op het eiland, waarbij elke eilander profijt heeft van het toerisme.

13. 3jan23, Aanpak alcohol- en drugsgebruik; conceptbesluit:
1. In te stemmen met de offerte van het Trimbos Instituut voor het uitvoeren van de zogenoemde

Scanner in de gemeente Vlieland.
2. Een voorstel hiervoor aan de gemeenteraad voor te leggen.
3. Hiervoor €1 8.500,00 (mci. reis- en verblijfskosten) beschikbaar te stellen.
4. Dit te dekken uit EP000367

Besluit:
• Besluitpunt 2 moet eruit en vervangen door: Een voorstel hiervoor aan de gemeenteraad voor te

leggen.
• Na wijziging vastgesteld.

Samenvatting
De gemeente Vlieland wil in 2023 een meerjarige aanpak op het gebied van alcohol- en drugsgebruik
ontwikkelen. Wij hebben het Trimbos-instituut gevraagd om onderzoek te doen naar het alcohol- en
drugsgebruik op het eiland en om aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek een advies af te
leveren voor de aanpak van het middelen gebruik.

14. 4jan23, Zienswijze ontwerpprogramma van eisen concessie openbaar vervoer Fryslan;
conceptbesluit:
1. Kennis nemen van het ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busconcessie Fryslân 2024-

2034;
2. Instemmen met de voorgestelde reactie aan GS van Frysln

Besluit:
• Conform vastgesteld.



Samenvatting
Het Programme van Eisen (PvE) beschrijft welke minimumeisen de provincie Fryslân stelt aan hetaanbod van de nieuwe Concessiehouder en de uitvoering van de Concessie. De reacties op hetontwerp PvE en de antwoorden van de provincie Fryslân worden vastgelegd in de reactienota. Opbasis hiervan wordt het definitieve PvE opgesteld. Het definitieve PvE maakt onderdeel uit van hetbestek. De vaststelling van het bestek (inclusief het definitieve PvE) is voorzien in het voorjaar van2023. Vervolgens wordt het bestek op de markt gebracht. De planning is erop gericht datgedeputeerde staten van Fryslân december 2023 de concessie gunnen. Als het gunningsbesluit isgenomen kan de concessiehouder starten met de voorbereidingen voor de nieuwe concessie dieingaat op 15december2024.

15. Map “terkennisname”

16. Map ter bespreking’

17. Map “uitnodigingen”

18. Overzicht afhandeling overige agendapunten collegevergaderingen

19. Overzicht afhandeling moties, toezeggingen en vragen gemeenteraad

20. “Keekopdeweek”

21. 8jan22, Beantwoording brief inwonen n.a.v. aanmaning Badhuys; conceptbesluit:
1. De bijgevoegde reactie te versturen naar de verzender van de brief en een afschrift aan de raadte sturen.

Besluit:
• Tekstuele opmerkingen verwerken.
• Conform vastgesteld.

Samenvatting
0p 10juli 2018 heeft het college het Badhuys een dwangsom opgelegd die gelastte tot verwijderingvan de terrasoverkapping. Vervolgens heeft het college per 31 augustus 2018 en 25juni 2019besloten de dwangsom in te vorderen omdat niet was voldaan aan de last. Op 21 december 2022heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten dat de dwangsommenrechtsgeldig zijn opgelegd en dat deze geïnd mogen worden. Het college heeft daarom op 27december 2022 een aanmaning van de invorderingsbeschikkingen gestuurd waarbij naast dedwangsom ook de wettelijke rente wordt geïnd.

Naar aanleiding van deze brieven ontvingen het college en de gemeenteraad een brief van eeninwoner van de gemeente. De antwoordbrief is vastgesteld en zal ook in afschrift aan de raad wordenverzonden.

gemeente
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L. van Randen
loco-secretaris


