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Mededelingen
Extra openbare raadsvergadering op
17 april
U bent van harte welkom bij de extra openbare
raadsvergadering op woensdag 17 april om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering
kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda
1. Opening
2. Overleg Gemeenteraad van Ameland met Commissaris
der Koning dhr. drs. A.A.M. Brok
3. Sluiting
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
tijdens Pasen
Het gemeentehuis in Ballum is gesloten op vrijdag
19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede
Paasdag). Voor het melden van een overlijden of een
geboorte in het Paasweekend kunt u uitsluitend op
maandag 22 april tussen 10.00 en 11.00 uur contact
opnemen via telefoonnummer 06-29575765.

Kalender
Woensdag 17 april

Voorontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied Ameland
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Ameland en
bijbehorende documenten voor iedereen ter inzage ligt.
Het bestemmingsplan Buitengebied Ameland voorziet in
een herziene en geactualiseerde planologisch-juridische
regeling voor het buitengebied.

Milieueffectrapport (planMER)
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied is het opstellen van een planMER verplicht.
Op grond van het Besluit milieueffectrapportage leiden de
bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan
veehouderijen tot een planMER-plicht. Daarnaast is
vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000 een
passende beoordeling noodzakelijk. In het planMER is voor
de verschillende relevante milieuthema's ingegaan op de
mogelijke milieugevolgen van de ontwikkelingsruimte in
het bestemmingsplan Buitengebied.
Een nadere toelichting op het milieueffectrapport, de
inhoud ervan en de uitgangspunten voor het
bestemmingsplan zijn verder beschreven in hoofdstuk 4
van de toelichting van het bestemmingsplan. De
(voorontwerp)planMER is een bijlage behorende bij het
voorontwerp-bestemmingsplan.

Inloopavond

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)

Gemeentehuis en milieustraat gesloten

Op woensdag 24 april van 19.30 tot 21.00 uur is er een
inloopavond over het voorontwerp-bestemmingsplan in het
gemeentehuis in Ballum. U kunt tijdens deze avond het
voorontwerp-bestemmingsplan inzien en er zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig om u nader te
informeren. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Woensdag 24 april

Inspraak

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Inloopavond voorontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied

Donderdag 25 april
Streekarchivaris

Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking in Nes en Hollum

Maandag 6 mei
Openbare raadscommissievergadering

Woensdag 15 mei
Inloopavond raadsfracties

Week 16

De milieustraat is gesloten op maandag 22 april
(Tweede Paasdag).

Extra openbare raadsvergadering
Gemeentehuis gesloten
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Gewijzigde openingstijden milieustraat
tijdens Pasen

Vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei
Waddentoernooi 2019 op Ameland
Hardlopers voor 10 km gezocht: opgave bij de buurtsportcoach
(esther.renes@sportfryslan.nl)

Op grond van de Inspraakverordening 2005 van de
gemeente Ameland wordt voor het voorontwerpbestemmingsplan inspraak verleend aan ingezetenen en
belanghebbenden. De betreffende stukken liggen met
ingang van 18 april tot en met 29 mei 2019 voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. U kunt het plan
ook vinden op www.ameland.nl. Gedurende de genoemde
termijn van zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of
mondeling uw reactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke
inspraakreactie kunt u richten aan: Burgemeester en
wethouders van de gemeente Ameland, Postbus 22, 9160
AA Hollum. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze of eventuele vragen kunt u contact opnemen
met het cluster Regelgeving via telefoonnummer (0519)
555 555. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail
is niet mogelijk.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 25 april aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Reeweg 4, 9162 ED: Opslaan van roerende zaken
04-04-2019

Nes: Kolkweg 5, 9163 HK: Vergroten van de woning
04-04-2019

Hollum: Oranjeweg 42b, 9161 CC: Tijdelijk afwijken van
bestemmingsplan voor volledige horeca 08-04-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 38, 9161 AL: Uitbreiden van de
woning 18-05-2019
Nes: Van Heeckerenstraat 10, 9163 GZ: Plaatsen van
terrasoverkappende zonwering 18-05-2019
Hollum: Kêkelburen 7, 9161 DS: Bouwen van aanbouw
tussen woning en schuur + wijzigen van het gebruik van
de schuur 18-05-2019
Hollum: De Blieke 21, 9161 CW: Uitbreiden van de
recreatiewoning 21-05-2019
Hollum: De Blieke 23, 9161 CW: Uitbreiden van de
recreatiewoning 21-05-2019
Hollum: Fenneweg 1, 9161 DB: Plaatsen van een dakkapel
en wijzigen gevels 22-05-2019

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar
mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus
22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de
bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar
aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de
datum, een omschrijving en de motivering van uw
bezwaar.

Omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
 Bouw van een woning aan de Jan Jacobsweg in Hollum.
De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen
op 18 mei 2018 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en
‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis vanaf 18 april
2019. Tot uiterlijk 29 mei 2019 kan door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U
kunt de vergunning met bijlagen ook vinden op
www.ameland.nl. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Evenementenvergunning
Hollum: Dorpsbelang Hollum, vergunning voor het
organiseren van een aantal activiteiten in en rond het
centrum van Hollum op Ameland: 18-05-2019
1. Een optocht voor feestwagens en lopers op zaterdag
27 april 2019 (Koningsdag).
2. Een spelletjesmiddag voor de jeugd op zaterdag
27 april 2019 (Koningsdag).
3. Een braderie op woensdag 17 juli 2019.
4. Een braderie op woensdag 31 juli 2019.
5. Een braderie op woensdag 14 augustus 2019.
6. Een lampionoptocht op woensdag 23 oktober 2019.
7. Een sfeermarkt op zaterdag 28 december 2019.
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
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Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum-Ameland
Postbus 22, 9160 AA, Hollum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

