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Mededelingen
Inloopavond op 17 juni gaat niet door
De inloopavond met de raadsfracties op woensdag
17 juni komt te vervallen. Wilt u één of meerdere fracties
spreken via telefoon (of e-mail)? Dan kunt u hiervoor een
afspraak maken via de griffier via jmetz@ameland.nl of
telefoonnummer (0519) 555 555.

Corona-aanpak: de volgende stap
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap
voor stap meer ruimte. Per 1 juni worden enkele
maatregelen versoepeld. Dat maakte premier Rutte
dinsdagavond 19 mei bekend. Het stappenplan vindt u
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Het blijft belangrijk om
goed de handen te wassen, anderhalve meter afstand te
houden, drukte te vermijden en thuis te blijven bij
verkoudheidsklachten. Heeft u vragen over het coronavirus?
Bel dan naar 0800-1351.

Anderhalvemeter-economie op Ameland
Amelander ondernemers worden bijzonder zwaar geraakt
door de landelijke corona-maatregelen. We zijn blij dat er
op Ameland nog géén uitbraak van het virus is geweest.
Maar de nood bij ondernemers is hoog. Het is in ieders
belang dat het toerisme en de economie op het eiland op
een veilige en verantwoorde manier weer op gang komen.
De economie gaat niet alleen over geld verdienen, maar
ook over het in stand houden van de voorzieningen op het
eiland. Waar mogelijk probeert de gemeente mee te denken
in oplossingen voor ondernemers in de anderhalvemetereconomie.
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Horecabedrijven zijn hier per brief over geïnformeerd.
Bedrijven kunnen plannen voor het verruimen van terrassen
indienen bij de gemeente via info@ameland.nl (o.v.v.
‘tijdelijke verruiming terrassen). Vragen? Neem dan contact
op met het Klant Contact Centrum via (0519) 555 555.
Binnenkort kunt u op www.ameland.nl de beleidsregel
vinden met de voorwaarden voor tijdelijke terrasverruiming.
Afst emming met d e omgeving
Voor alle maatwerk-maatregelen geldt dat de leefbaarheid
niet in het gedrang mag komen. Afstemming met de
(directe)omgeving is dan ook belangrijk. Dit is een
verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf.
Uitgangspunt bij alle maatregelen blijft dat de geldende
noodverordening, de brancheprotocollen en de RIVMrichtlijnen worden nageleefd en dat de veiligheid en
openbare orde gehandhaafd blijven.
Ac t ieplan anderhalvemeter-economie
De gemeente is in gesprek met veel verschillende partijen
om gezamenlijk tot een plan te komen voor de
anderhalvemeter-economie op Ameland. Per dorp of gebied
brengen ondernemers, maatschappelijke organisaties en de
gemeente de risico’s en knelpunten in kaart en worden
afspraken gemaakt over eventuele extra maatregelen om de
anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.
Ondernemers werken vaak met brancheprotocollen; waar
nodig worden deze specifiek gemaakt voor de Amelandse
situatie. Zo willen we samen de economische motor van het
eiland weer op gang brengen en tegelijk de verdere
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegengaan.
Heeft u ideeën voor het actieplan anderhalvemetereconomie? Neem dan contact op met Marijn Oud,
beleidsmedewerker economische zaken, via (0519) 555 555.

Ti jdelijk afwijkend gebruik groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties worden bijzonder zwaar getroffen.
Waar in andere sectoren enige versoepeling mogelijk is,
lijkt dat voor de groepsaccommodaties nog erg onzeker.
Het reizen in grote gezelschappen is voorlopig niet aan de
orde en reizen vanuit het buitenland, door bijvoorbeeld
Duitse jeugdgroepen, is extra gecompliceerd. Om die reden
heeft het college besloten tijdelijk afwijkend gebruik van
groepsaccommodaties onder voorwaarden toe te staan.
Verzoeken daarvoor kunnen worden ingediend via
info@ameland.nl, onder vermelding van ‘aanvraag tijdelijk
afwijkend gebruik groepsaccommodatie’. Voor vragen is het
Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland
bereikbaar via (0519) 555 555. Op www.ameland.nl is de
beleidsregel te vinden waarin de voorwaarden zijn
opgenomen.

Interesse in een nieuwbouwwoning?

Ti jdelijke verruiming t errassen en sluitingstijden horeca
De horeca heeft wekenlang de deuren moeten sluiten.
Daardoor hebben de bedrijven een belangrijke periode
gemist en een groot deel van hun omzet. Het ziet ernaar
uit dat cafés en restaurants op 1 juni de deuren onder
voorwaarden weer voorzichtig openen en dat terrassen weer
gebruikt kunnen worden. De voorwaarden hebben tot
gevolg dat de horeca maar met een beperkte capaciteit kan
draaien. Daarom heeft het college besloten om tijdelijke
verruiming van terrassen en sluitingstijden (van 01.00 naar
02.00 uur) van terrassen onder voorwaarden toe te staan.

Gewijzigde openingstijden Pinksteren

Ameland heeft een ambitieus woningbouwprogramma. De
gemeente gaat de komende jaren onder meer 40 tot 50
nieuwe huurwoningen bouwen. Ook is er ruimte voor een
aantal nieuwe koopwoningen. Om het aanbod goed af te
stemmen op de vraag, wil de gemeente graag weten welke
wensen en behoeften Amelanders hebben als het gaat om
betaalbare nieuwbouwwoningen. Daarom wordt iedereen
die geïnteresseerd is in een nieuwbouwwoning of een
bouwkavel gevraagd om een eenvoudige online vragenlijst
in te vullen. U vindt de vragenlijst op www.menti.com.
Voer de cijfercode 8 4 1 1 52 in en u wordt vanzelf door de
vragen geleid. De vragenlijst is geen inschrijving maar een
anonieme interessepeiling. De gemeente wil zich hiermee
een beeld vormen van de vraag naar koopwoningen. Wacht
niet te lang; de vragenlijst staat open tot en met 31 mei.
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn gesloten op
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag).

Deel uw ervaring met de Wmo of Jeugdwet
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert namens de gemeente
Ameland onderzoek uit naar ervaringen van inwoners die
hulp en ondersteuning ontvangen op grond van de Wmo of
de Jeugdwet. De vragenlijst kunt u nog tot en met 29 mei
retourneren. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Dank voor uw medewerking!

Bodemkwaliteitskaart PFAS in Friesland
PFAS (Poly- en perFluorAlkylstoffen) zijn chemische stoffen
die al decennia worden gebruikt in industriële processen en
in vele producten. Omdat deze stoffen vrijwel
onverwoestbaar zijn, is dit een probleem voor het milieu en
moet in kaart worden gebracht waar in Nederland PFAS in
de grond zit. Het Rijk heeft daarom het ‘Tijdelijk
handelingskader PFAS’ opgesteld, waarin (landelijke)
toepassingsnormen voor het gebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie staan beschreven.
In opdracht van de achttien Friese gemeenten en de
provincie Fryslân heeft de FUMO onderzoek uit laten voeren
naar het voorkomen van PFAS in de Friese bodem. Voor de
onderzoekopzet is uitgegaan van één beheersgebied voor
de gehele provincie Friesland. Uit de resultaten van het
onderzoek blijkt dat de gemiddelde waarde in de boven- en
ondergrond voldoen aan de landelijke geactualiseerde
tijdelijke achtergrondwaarden. Voor het grondverzet in
Friesland houdt dit in dat niet meer apart op PFAS
bemonsterd hoeft te worden.
De bodemkwaliteitskaart PFAS, voor het grondgebied van
Ameland, is op 31 maart 2020 vastgesteld door het college
van burgemeester en wethouders en is daarmee
rechtsgeldig. Het betreft een interactieve kaart die is
toegevoegd aan de bestaande bodemkwaliteitskaarten in de
Grondverzetviewer Fryslân. Meer info: www.fumo.nl.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken,
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro),
bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van
23 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Recreatieterrein NesBuren 2019’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied
beslaat een terrein met recreatiewoningen dat noordelijk
van de kernen Nes en Buren is gelegen. Tijdens de periode
van ter inzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend. De
zienswijzen en de ambtshalve voorstellen het
bestemmingsplan aan te passen, hebben geleid tot
wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan. Het
betreft enkele wijzigingen in de regels en een aanpassing
van de verbeelding.
Het bestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’,
met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181634VG01, ligt vanaf 28 mei 2020 tot het einde van de
beroepstermijn ter inzage in het gemeentehuis in Ballum.
Het bestemmingsplan vindt u ook op www.ameland.nl.
Bero epstermijn
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan
vanaf 28 mei tot en met 8 juli 2020 (zes weken) beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan. Gelijke bevoegdheid komt toe aan
een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe
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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

redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u
richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de
werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft
ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met
het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te
treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de
Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de
beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Nes: Noorderweg 4 -6, 9163 HR: Wijzigen gebruik in terras
en parkeerterrein 1 5-05-2020
Nes: Achterdijken 30d, 9163 JV: Vergroten van de
verdieping 1 8-05-2020
Nes: Kerkplein 1, 9163 HB: Onderhoud van het dak
1 8-05-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ho llum: Fabrieksweg, 9161 CG: Bouwen van een
bedrijfsloods 3 0 -06-2020
Bu ren: Bosrand 74, 9164 LE: Verbouwen van de
recreatiewoning 0 1 -07-2020

Sloopmeldingen

Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk. De
melding is geaccepteerd op de datum die erbij staat:
Nes: Van der Stratenweg 13a, 9163 HS: Slopen van een
schoorsteen met asbest 1 4-05-2020
Ho llum: Eeuwe de Vriesstraat 12, 9161 CE: Verwijderen van
asbest 1 8 -05-2020
Ho llum: Badweg 4, 6, 8 en 10, 9161 AV: Slopen van vier
woningen 1 8 -05-2020

Aanleg kabel
Nes: KPN B.V.: Instemming voor het aanleggen van een
kabel voor een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk langs tracé aan de Achterdijken in Nes 2 6-06-2020
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 erbij vermeld
staat. Geef aan: uw naam, adres, woonplaats en
handtekening, de datum, omschrijving en motivering
van uw bezwaar.
Op eningstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

