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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 28 juni
Op maandag 28 juni om 19.30 uur is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in
Ballum. In verband met de coronamaatregelen is er in de
raadzaal geen publieke tribune. Als u bij de vergadering
aanwezig wilt zijn, dan kunt u plaatsnemen in de hal van
het gemeentehuis.
De vergadering kunt u ook rechtsreeks volgen via de Lokale
Omroep Ameland en, onder voorbehoud en bij wijze van
proef, tevens via een video-uitzending. De berichtgeving
hierover gaat via de website van de gemeente Ameland. We
verzoeken u www.ameland.nl te raadplegen voor de actuele
informatie over deze vergadering.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 juni 2021
Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 mei 2021
Voorstel inzake verzoek vaststellen nieuw
bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes
7. Voorstel inzake (her-)vaststellen Nota Verblijfsrecreatief
beleid gemeente Ameland 2016-2020 partieel gewijzigd
8. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag gemeente
Ameland 2020
9. Sluiting

Wegafsluiting op 29 juni
Vanwege bouwwerkzaamheden is de Burgemeester
Waldastraat tijdelijk afgesloten voor verkeer op dinsdag
29 juni tussen 07.30 uur en 16.00 uur. Het verkeer wordt ter
plaatse omgeleid.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Burenlaan 16
te Hollum’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge
artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat het college bij besluit van 8 mei 2021 het
wijzigingsplan ‘Burenlaan 16 te Hollum’ ongewijzigd heeft
vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het
wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de
bestemming ‘Recreatie-verblijfsrecreatie-2’ naar de
bestemming ‘Wonen-1’ aan de Burenlaan 16 te Hollum,
kadastraal bekend gemeente Ballum, Sectie G, nummer 3511.

Van 1 tot en met 3 juli komt de GGD weer naar Ameland
voor de tweede Pfizer vaccinatie voor inwoners van 18 tot
60 jaar. Heeft u nog vragen? Het belteam van de GGD is
beschikbaar voor vragen. U kunt hen bereiken van woensdag
23 tot en met vrijdag 25 juni en van maandag 28 tot en met
vrijdag 2 juli via het nummer in de uitnodigingsbrief.
Als u – om welke reden dan ook – deze vaccinatie mist, dan
kunt u op vertoon van de uitnodigingsbrief op een andere
locatie in Friesland uw tweede prik halen.

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de
hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet.

Tweede vaccinatie inwoners 18 tot 60 jaar

Het is mogelijk om een stempel in uw gele boekje te
ontvangen. Vergeet uw boekje dan niet mee te nemen.

Tweede vaccinatie inwoners 60 tot 65 jaar
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Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, rijbewijs of om
een andere reden? Maak dan van tevoren een online
afspraak op www.ameland.nl bij ‘Direct regelen’ of bel met
het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555
555. Kom op tijd, houd 1,5 meter afstand en draag een
mondkapje bij uw bezoek aan het gemeentehuis. Vriendelijk
dank voor uw medewerking!

Het wijzigingsplan ‘Burenlaan 16 te Hollum’ en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24 juni 2021 tot
en met het einde van de beroepstermijn ter inzage op het
gemeentehuis in Ballum. Het wijzigingsplan met bijlagen
kunt u ook vinden op www.ameland.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. Een belanghebbende die tijdig
zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht,
kan vanaf 24 juni 2021 gedurende zes weken beroep
instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe 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.

De actuele agenda en vergaderstukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier,
Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.
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Afspraak maken kan ook online

Op 29 juni ontvangen de inwoners van 60 tot 65 jaar hun
tweede vaccinatie van Astra Zenica. Deze wordt gegeven
door de huisartsen in de sporthal in Hollum. Wilt u een
stempel in uw gele boekje? Neem deze dan mee naar de
vaccinatielocatie, dan wordt dat voor u in orde gemaakt.

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

activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening’.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg 23a, 9163 GA: verbouwen van de schuur
03-06-2021

Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: plaatsen van een tweede
terrasscherm 07-06-201
Hollum: Burenlaan 18, 9161 AK: vernieuwen van de
voorgevel 10-06-2021
Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: kappen van een dennenboom
11-06-2021

Nes: Burgemeester Waldastraat 30 en 30a, 9163 JC: plaatsen
van twee dakkapellen op een dubbele woning
15-06-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvragen zijn ontvangen op de data die erbij staan.

Buiten behandeling gelaten
Hollum: Jacob Visserpad 13, 9161 CS: bouwen van een
garage 28-07-2021
Nes: Schoolstraat, gemeente Nes, sectie A, nummers 4270,
4795 en 4796: bouwen van een praktijk voor fysio- en
manuele therapie 28-07-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oranjeweg, gemeente Ballum, sectie B, nummer
9908: bouwen van een uitkijkplateau bij bunker Donax
29-07-2021

Buren: Foppedunenweg 4, 9164 LZ: bouwen van een woning
28-07-2021

Nes: Zuiderspruit 14, 9163 ED: bouwen van een woning met
appartement 28-07-2021
Hollum: Jan Jacobsweg 1, 9161 BW: verplaatsen van een
kozijn 28-07-2021

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.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure bouw appartementen Strandweg 2a Nes
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het onderstaande project:
▪ Nieuwbouw van een viertal woonappartementen aan de
Strandweg 2a in Nes. De aanvraag omgevingsvergunning
is binnengekomen op 17 december 2020 en betreft de
23
juni
2021
Week 25

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

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief de
bijbehorende stukken) én de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen welke de raad op 29 maart 2021 heeft
afgegeven kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen
indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de
bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 24 juni tot
en met woensdag 4 augustus 2021. In die periode kunt u
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u
daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt de
stukken inzien op www.ameland.nl of op afspraak in het
gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het
indienen van een mondelinge zienswijze neemt u op met
team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure aanleg middenspanningskabels tussen
Holwerd en Ameland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het onderstaande project:
▪ Aanleg van twee middenspanningskabels tussen het
schakelstation aan de Grândyk in Holwerd en het nieuwe
schakelstation aan de Oude Grazingweg in Buren
(Ameland). De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 16 november 2020 en betreft de
activiteiten ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Het project valt binnen het grondgebied van de gemeente
Ameland én de gemeente Noardeast-Fryslân. Omdat het
grootste deel van het projectgebied binnen het grondgebied
van de gemeente Ameland valt, is het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
bevoegd gezag voor deze aanvraag. De ontwerpvergunning
is in beide gemeentes in te zien en zienswijzen kunnen bij
beide gemeentes worden ingediend.

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief de
bijbehorende stukken) én de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen welke de gemeenteraad van Ameland op 25
januari 2021 heeft afgegeven kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Het ontwerpbesluit ligt
samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf
donderdag 24 juni tot en met woensdag 4 augustus 2021.
Graag duidelijk aangeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft. U kunt de
stukken inzien op www.ameland.nl of op afspraak in het
gemeentehuis in Ballum. Een deel van de stukken kunt u,
vanwege de omvang, opvragen bij team Vergunningen. Voor
meer informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze neemt u contact op via tel. (0519) 555 555.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

