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Leeswijzer 

 

Er zijn 403 zienswijzen ingediend. Daarvan zijn er 5 niet ontvankelijk. 4 omdat ze te laat zijn ingediend, 1 omdat deze geen betrekking heeft op gronden binnen het plangebied. Deze 5 personen krijgen hiervan 

afzonderlijk bericht. 

 

Daarna volgen de samenvattingen van de zienswijzen met daarnaast de reactie, waaruit blijkt of de zienswijze leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan of niet. (Op dit moment –april 2013- is deze reactie een 

advies van het college aan de raad, met een voorstel om een besluit te nemen over de zienswijze. Pas nadat de raad een besluit genomen heeft (naar verwachting 15 mei 2013) is er een definitieve reactie op de 

zienswijzen. 

 

De zienswijzen zijn onderverdeeld in de volgende thema’s 

 

• Algemeen 

• Agrarische bestemming 

• Bedrijfsbestemming 

• Recreatieve bestemming 

• Sportbestemming 

• Woonbestemming 

 

Hierbij is het nummer van de zienswijze, het nummer op volgorde van binnenkomst in het postsysteem. 

Verder zijn de zienswijzen ingedeeld naar thema. Voor de indeling naar thema is gekeken naar de bestemming van de gronden van de locatie waar de zienswijze over gaat, in het ontwerpbestemmingsplan. Als er 

bijvoorbeeld een zienswijze is over een recreatief opstal; bij een agrarisch bedrijf, dan is deze ingedeeld bij het thema “agrarisch”. 

 

Vaststelling 12 juni in de gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2013 een besluit genomen over het bestemmingsplan en over deze Nota van Beantwoording. 

Er zijn vanuit het college 8 aanvullingen geweest op de oorspronkelijke Nota van Beantwoording, en er zijn 22 amendementen aangenomen. 

Deze zijn allemaal verwerkt in de toelichting en de regels van het bestemmingsplan en in deze Nota van Beantwoording – geconsolideerde versie. 

Op de punten waar de Nota van Beantwoording is aangevuld of gewijzigd, is dat aangegeven onder vermelding van de betreffende wijziging (nummer vande  aanvulling en/of amendement).  

Als er bij een bepaalde zienswijze een amendement is aangenomen, is dat in de meest rechter kolom aangegeven. De volledige tekst van het amendement is achteraan deze Nota van 

Beantwoording te vinden. Het aangenomen amendement is leidend. Dat betekent dat de eerder in de Nota van Beantwoording opgenomen tekst met betrekking tot deze zienwijze niet van 

toepassing is. 

 

 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

1 Westerweg 50 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

2 Geen zienswijze 

 

 

3 Geen zienswijze 

 

 

4 Geen zienswijze 

 

 

5 Geen zienswijze 

 

 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

6 Westerweg 74 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

7 Pontweg 160 

De Koog 

Agrarische bestemming 

8 Pontweg 175 

De Koog 

Agrarische bestemming 

9 Lageveld 2 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

10 Pontweg (achter nr. 89a) 

Den Burg 

Sportbestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

11 Pontweg 77 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

12 Rozendijk 21 

Den Burg 

Woonbestemming 

13 Schorrenweg 11 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

14 Geen zienswijze 

 

 

15 Slufterweg 223 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

16 Postweg 145 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

17 Van der Sterrweg 4 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

18 Postweg 175 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

19 Westerweg 50 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

20 Nieuwlanderweg 36a 

De Waal 

Agrarische bestemming 

21 Nieuwlanderweg 36a 

De Waal 

Agrarische bestemming 

22 Postweg 175 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

23 Hoornderweg 42 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

24 Lageveld 2 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

25 Slufterweg 216 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

26 Rozendijk 5 

Den Burg 

Woonbestemming 

27 Hoofdweg 57 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

28 Oude Dijkje 14 

De Koog 

Recreatie bestemming 

29 De Grie 3 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

30 Pontweg 141 

De Koog 

Overige bestemmingen 

31 Ruigendijk 4 

De Koog 

Agrarische bestemming 

32 Burgerdijk 25 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

33 Ruigendijk 4 

De Koog 

Woonbestemming 

34 Ruigendijk 4 

De Koog 

Agrarische bestemming 

35 Niet ontvankelijk  

36 Hoornderweg 36 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

37 De Grie 5 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

38 Hemmerweg 21 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

39 Doolhof 6 

Den Burg 

Woonbestemming 

40 Burgerdijk 1 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

41 Postweg 134 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

42 Rommelpot - Mokweg  

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

43 Ruigendijk 20 

De Koog 

Woonbestemming 

44 Redoute 29 

Oudeschild 

Woonbestemming 

45 Koningsweg 6 

Oosterend 

Woonbestemming 

46 Ottersaat 1 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

47 Witteweg 25 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

48 Hoofdweg 80 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

49 Strand 

 

Overige bestemmingen 

50 Strandslag Paal 9 en Paal 12 

Den Hoorn 

Overige bestemmingen 

51 Strandslag Paal 12 

Den Hoorn 

Overige bestemmingen 

52 Lageveld 7 

Oosterend 

Woonbestemming 

53 Oude Dijkje 40 

De Koog 

Woonbestemming 

54 Schilderweg 179 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

55 Schorrenweg 12 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

56 Schorrenweg 39 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

57 Schorrenweg 39 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

58 Schorrenweg 12 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

59 Tempelierweg 40 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

60 Bakkeweg 1b 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

61 Oorsprongweg 82 Woonbestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

62 Laagwaalderweg 30 

De Waal 

Agrarische bestemming 

63 Hoofdweg 86 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

64 Jan Ayeweg 11 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

65 Redoute 21 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

66 Pontweg 151 

De Koog 

Agrarische bestemming 

67 Maaikeduinweg 7 

De Koog 

Agrarische bestemming 

68 Nieuwlanderweg 101 

De Waal 

Agrarische bestemming 

69 Postweg 128 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

70 Pelikaanweg 18 

De Koog 

Recreatie bestemming 

71 Schorrenweg 20 

Oosterend 

Bedrijfsbestemming 

72 Pontweg 217 

De Koog 

Recreatie bestemming 

73 Molenbuurt 3 

De Waal 

Agrarische bestemming 

74 Rozendijk 38 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

75 Gerritslanderdijkje 41 

Den Burg 

Woonbestemming 

76 Skillepaadje 18 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

77 Hoofdweg 30 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

78 Waalderweg 119 

Den Burg 

Woonbestemming 

79 Mienterglop 31 

De Koog 

Woonbestemming 

80 Provincie Noord-Holland Algemeen 

81 Fonteinsweg 9 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

82 Veenselangweg 10 

Den Burg 

Woonbestemming 

83 Nieuwlanderweg 4 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

84 Hoornderweg 18 Agrarische bestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

Den Burg 

85 Rozendijk 16 

Den Burg 

Woonbestemming 

86 Zanddijk 80 en 82 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

87 Schumakersweg 3 

De Koog 

Recreatie bestemming 

88 Pelikaanweg 11 

De Koog 

Recreatie bestemming 

89 Oorsprongweg 10 - 12 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

90 Schilderweg 200 -  202 

Oudeschild 

Woonbestemming 

91  Algemeen 

92 Meyertebos 3 

Den Burg 

Woonbestemming 

93 Hemmerkooi 2 

Den Burg 

Woonbestemming 

94 Oosterenderweg 36 

Oosterend 

Woonbestemming 

95 Krimweg 16 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

96 Luchtverkeersleiding 

Nederland 

Algemeen 

97 Agrarisch algemeen 

 

Agrarische bestemming 

98 Agrarisch algemeen 

 

Agrarische bestemming 

99 Oostkaap 7 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

100 Rozendijk 16 

Den Burg 

Woonbestemming 

101 Roggeslootweg 3 

De Cocksdorp 

Sportbestemming 

102 Postweg 120 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

103 Laagwaalderweg 26 

De Waal 

Agrarische bestemming 

104 Rommelpot 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

105 Badweg 

De Koog 

Recreatie bestemming 

106 Slufterweg 2b 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

107 Vuurtorenweg 58a t/m e Bedrijfsbestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

108 Witteweg 5b 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

109 Gerritslanderdijkje 8 

Den Burg 

Woonbestemming 

110 Hallerweg 51 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

111 Krimweg 26 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

112 Westergeest 7 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

113 Mienterglop 11C 

De Koog 

Agrarische bestemming 

114 Pontweg 26 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

115 Hemmerweg 22 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

116 Hoornderweg 21 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

117 Slufterweg 200 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

118 Hoefslag 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

119 Lageveld 4 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

120 Agrarische Jongeren Texel  Agrarische bestemming 

121 Koningsweg 32 

Oosterend 

Recreatie bestemming 

122 Schilderweg 167 

Den Burg 

Woonbestemming 

123 Marsweg 5 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

124 Marsweg 5 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

125 Oosterweg 5 - 9 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

126 Pontweg 153, 153a+b 

De Koog 

Recreatie bestemming 

127 Nieuwlanderweg 10 

De Waal 

Agrarische bestemming 

128 Nieuwlanderweg 10 

De Waal 

Agrarische bestemming 

129 Hemmerweg 3 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

130 Oosterweg 19 Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

Oosterend 

131 Molwerk 7 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

132 Schorrenweg 44 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

133 Schorrenweg 43 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

134 Pontweg 99 

Den Burg 

Woonbestemming 

135 Pontweg 146 

De Koog 

Agrarische bestemming 

136 Hoofdweg 86a 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

137 Marsweg 11 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

138 Schilderweg, naast 218 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

139 Westerboersweg/Waalenburg

, De Waal 

Overige bestemmingen 

140 Tempeliersweg 1 – 2 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

141 Kogerweg 149 

Den Burg 

Woonbestemming 

142 Diek 44 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

143 Rozendijk 31 - 37 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

144 Harkebuurt 4 

Oosterend 

Bedrijfsbestemming 

145 Watermolenweg / Stolpweg 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

146 Oosterweg 26 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

147 Postweg 42 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

148 Postweg 87 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

149 Rozendijk 3 / Zuid Haffel 40 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming/ 

Woonbestemming 

150 Amaliaweg 4 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

151 Hollandseweg 22 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

152 LTO Noord, vestiging 

Haarlem 

Agrarische bestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

 

153 

 

Hoofdweg 55 

De Cocksdorp 

 

Woonbestemming 

154  Algemeen 

155 Slufterweg 211 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

156 Ottersaat 1 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

157 Monnikenweg 5 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

158 Oosterenderweg 2 

De Waal 

Agrarische bestemming 

159 Marsweg 7 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming 

160 Mienterglop 5 

De Koog 

Recreatie bestemming 

161 Muyweg 3 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

162 Mieland 2 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

163 Zanddijk 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

164 Hoofdweg 50 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

165 Bargen 12 

De Waal 

Agrarische bestemming 

166 Middellandseweg 11 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

167 Zandbank Texel Algemeen 

168 Schilderweg 208 

Oudeschild 

Overige bestemmingen 

169 Nieuwlanderweg, nabij 72 

De Waal 

Overige bestemmingen 

170 Bosrandweg 300 

De Koog 

Recreatie bestemming 

171 Vuurtorenweg 120 t/m 142 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

172 Strandslag Paal 20 

De Koog 

Overige bestemmingen 

173 Pontweg 190 t/m 214 

De Koog 

Recreatie bestemming 

174 Vuurtorenweg 101 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

175 Vuurtorenweg 83 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

176 Coöperatie Texel Energie Algemeen 

177 Nieuwlanderweg 92 

De Waal 

Agrarische bestemming 

178 Bosrandweg 220 

De Koog 

Sportbestemming 

179 Mienterglop 51 t/m 81 

De Koog 

Recreatie bestemming 

180 Rozendijk 32 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

181 Rommelpot 15 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

182 Kogerweg 140 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming 

183 Kogerweg 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

184 Krimweg 22 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

185 Schilderweg 220 - 222 

Oudeschild 

Bedrijfsbestemming 

186 Nieuwlanderweg, achter 72  

De Waal 

Overige bestemmingen 

187 Oosterenderweg 2 

De Waal 

Agrarische bestemming 

188 Krimbos en uitgiftepunt bij 

Paal 21 

Overige bestemmingen 

189 Hoofdweg 132 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

190 Pelikaanweg 

De Koog 

Agrarische bestemming 

191 Laagwaalderweg 36 

De Waal 

Bedrijfsbestemming 

192 De Texelse Makelaars Algemeen 

193 Tienhoven 10 

De Waal 

Agrarische bestemming 

194 abc   Nesweg 39-41-43 / 

Spangerweg 25 

Agrarische bestemming 

195 Kleiweg 2 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

196 Hoofdweg 106 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

197 Pontweg 68 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

198 Nieuwlanderweg 12 - 22 

De Waal 

Recreatie bestemming 

199 Vuurtorenweg 54,58a t/m e Bedrijfsbestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

200 Harkebuurt 3 

Oosterend 

Bedrijfsbestemming 

201 Harkebuurt 5 

Oosterend 

Bedrijfsbestemming 

202 Oosterenderweg 47 

Oosterend 

Woonbestemming 

203 Postweg 193 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

204 Grensweg 400 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

205 Maaikeduinweg 15 

De Koog 

Agrarische bestemming 

206 Randweg 1 - 3 

De Koog 

Recreatie bestemming 

207 Zevenhuizen 11 

Oosterend 

Recreatie bestemming 

208 Rozendijk 37 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

209 Fonteinsweg/Rozendijk 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

210 Nesweg 27 

Oosterend 

Woonbestemming 

211 Vuurtorenweg 61 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

212 Vuurtorenweg 61 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

213 Krimweg 53 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

214 Oost 42a 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

215 Pontweg 183 

De Koog 

Recreatie bestemming 

216 Skillepaadje 8 

Den Burg 

Woonbestemming 

217 Laagwaalderweg 21 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

218 Hoofdweg 35 

De Cocksdorp 

Sportbestemming 

219 Laagwaalderweg 36 

De Waal 

Bedrijfsbestemming 

220 Pontweg 226 

De Koog 

Woonbestemming 

221 Postweg 191 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

222 Pontweg 34 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

223 Bijenkorfweg / Koningsweg 

Oosterend 

Recreatie bestemming 

224  Algemeen 

225 Waalderweg 104 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

226 Hoornderweg 29 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

227 Pontweg 123 

De Koog 

Agrarische bestemming 

228 Vuurtorenweg 71 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

229 Pontweg 127 

De Koog 

Bedrijfsbestemming 

230 Californiëweg 313 en 315 

De Koog 

Woonbestemming 

231 Bakkenweg 16 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

232 Zevenhuizen 1 / 3 - 5 

Oosterend 

Agrarische - 

/Woonbestemming 

233 Oorsprongweg 3 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

234 Witteweg 15 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

235 Zuid Haffel 5 

Den Burg 

Woonbestemming 

236 Pontweg 23 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

237 Bosrandweg 519 

De Koog 

Recreatie bestemming 

238  Recreatie bestemming 

239 Zanddijk 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

240 Postweg 101 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

241 Rozendijk 26 

Den Burg 

Woonbestemming 

242 Westerweg, naast 15 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

243 Oorsprongweg 1z 

De Cocksdorp 

Overige bestemmingen 

244 Waalderweg 104 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

245 Mieland 2 Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

Oudeschild 

246 Postweg 134 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

247 Skillepaadje 18 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

248 Californiëweg 29 

De Koog 

Recreatie bestemming 

249 Marsweg 3 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

250 Schansweg 12 

Oudeschild 

Recreatie bestemming 

251 Vuurtorenweg 5 - 23 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

252 Grensweg 106 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

253 Hoornderweg 6 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

254 Akenbuurt 12 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

255 Pelikaanweg 18 

De Koog 

Recreatie bestemming 

256 Gerritslanderdijkje 15 - 17 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming 

257 Rozendijk 14 

Den Burg 

Woonbestemming 

258 Ruijslaan 85 

De Koog 

Agrarische bestemming 

259 Vereniging tegen 

Windturbines 

Algemeen 

260 Achtertune 28 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

261 Mokweg 1 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

262 Middellandseweg 12 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

263 Postweg 175 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

264 Nieuweschild 13 

Oosterend 

Woonbestemming 

265 Hoofdweg 76 / 78 

De Cocksdorp 

Recreatie -

/Woonbestemming 

266 Postweg 125 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

267 Mokweg 10 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

268 Westerweg 28 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

269 Postweg 187 

De Cocksdorp 

Sportbestemming 

270 Akenbuurt 18 

Den Burg 

Sportbestemming 

271 Maaikeduinweg 10 

De Koog 

Agrarische bestemming 

272 Zanddijk 274 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

 

273 

 

De Rede 7 en 9 

Den Hoorn 

 

Agrarische bestemming 

274 Postweg 177 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

275 Middellandseweg 2 

Oudeschild 

Woonbestemming 

 

276 

 

Pelikaanweg 75 

De Koog 

 

Recreatie bestemming 

277 Pontweg 218 - 220 

De Koog 

Recreatie bestemming 

278 Oostkaap 6 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

279 Hoornderweg 32 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

280 Eendrachtweg 6 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

281 Oosterendweg 39 

Oosterend 

Woonbestemming 

282 Landschapszorg Texel 

 

Algemeen 

283 Ruijslaan 92 

De Koog 

Overige bestemmingen 

284 Vuurtoren 

De Cocksdorp 

Overige bestemmingen 

285 Westerweg 94 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

286 Postweg 154 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

287 Krimweg 44 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

288 Strandslag Paal 15 

Den Burg 

Overige bestemmingen 

289 Oosterenderweg 35 Agrarische bestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

Oosterend 

290 Kadijksweg 19 

De Waal 

Agrarische bestemming 

291 Stuifweg 22 

Oosterend 

Recreatie bestemming 

292 Kadijksweg 19 

De Waal 

Agrarische bestemming 

293 Lancasterdijk 3a 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

294 Agrarisch algemeen 

 

Agrarische bestemming 

295 Lancasterdijk 3 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

296 Lancasterdijk 3 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

297 De Rede 13 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

298 Pontweg 53 - 57 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

299 Nesweg 10 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

300 Pontweg 97 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

301 Akenbuurt 14 

Den Burg 

Sportbestemming 

302 Rozendijk 31 

Den Burg 

Woonbestemming 

303 Grensweg 388 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

304 Vuurtorenweg 146 

De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

305 Californiëweg 1 

De Koog 

Woonbestemming 

306 Vuurtorenweg 83 - 86 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

307 Grensweg 288 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

308 Grensweg 252 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

309 Pelikaanweg 73 

De Koog 

Recreatie bestemming 

310 Pontweg 155 

De Koog 

Recreatie bestemming 

311 Grensweg 18 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

312 Pontweg 133 

De Koog 

Recreatie bestemming 

313 Koningsweg 4 

Oosterend 

Bedrijfsbestemming 

314 Westerweg 80 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

315 Oostkaap 1 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

316 TOP Algemeen 

317 Bosrandweg 300 - 326 

De Koog 

Recreatie bestemming 

318 Waalderweg 115 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

319 Westerweg 80 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

320 Californiëweg 

De Koog 

Overige bestemmingen 

321 De Rede 13/v.d.Sterrweg 11 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

322 Stolpweg 35 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

323 Groepsverblijven Texel 

 

Recreatie bestemming 

324 Pijpersdijk 47 

De Koog 

Agrarische bestemming 

325 Oude dijkje 38 

De Koog 

Recreatie bestemming 

326 Ruigendijk 33 

De Koog 

Woonbestemming 

327 Ruijslaan 83 

De Koog 

Agrarische bestemming 

328 Schilderend 115a 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

329 Ruijslaan 83 

De Koog 

Agrarische bestemming 

330 Tien voor Texel Algemeen 

331 Eendrachtweg 8 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

332 Postweg 129 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

333 Westerweg 93 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

334 Westerweg 93 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

335 Vuurtorenweg 109 Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

336 Westergeest 2 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

337 Bijenkorfweg / Koningsweg 

Oosterend 

Recreatie bestemming 

338 Westerweg 88 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

339 Postweg 129 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

340 Vuurtorenweg 79 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

341 Zaandammerdijk 9 

De Waal 

Agrarische bestemming 

342 Spangerweg 32 

De Waal 

Agrarische bestemming 

343 Westerweg 42 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

344 Westerweg 44 

Den Hoorn 

Woonbestemming 

345 Genteweg 4 

Oosterend 

Woonbestemming 

346 Rozendijk 20 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

347 Bosrandweg 225 

De Koog 

Recreatie bestemming 

348abcd  Californiëweg / Pelikaanweg 

8/ Roggeslootweg 6 

De Koog/De Cocksdorp 

Recreatie bestemming 

349 Postweg 91 

De Cocksdorp 

Bedrijfsbestemming 

350 Westergeest 7 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

351 Pontweg 137 

De Koog 

Woonbestemming 

352 Werkgroep Kernwaarden 

Texel 

Algemeen 

353 Monumentencommissie Texel Algemeen 

 

354 Nieuwlanderweg 12 - 22 

De Waal 

Recreatie bestemming 

355 Schorrenweg 16 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

356 Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 

Algemeen 

357 Ottersaat 5 Agrarische bestemming 
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Nr. Locatie Categorie 

 

 

Oudeschild 

358 Middellandseweg 12 

Oudeschild 

Agrarische bestemming 

359 Waal en Burgerdijk 7 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

360 Eendenkooiweg 2 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

361 Meyertebos 19 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

362 Nieuwlanderweg 36 

De Waal 

Agrarische bestemming 

363 Rozendijk 16 - 16a 

Den Burg 

Woonbestemming 

364 Staatsbosbeheer Regio West Algemeen 

365 Ruijslaan 81 

De Koog 

Overige bestemmingen 

366 Recron Recreatie bestemming 

367 Schumakersweg 3 

De Koog 

Recreatie bestemming 

368 Oude dijkje 38 

De Koog 

Recreatie bestemming 

369 Schilderweg 160 

Den Burg 

Woonbestemming 

370 Nieuwlanderweg 6 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

371 Stengweg 17 Recreatie bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

372 Gerritslanderdijkje 15 - 17 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming 

373 Hoornderweg 10 

Den Burg 

Woonbestemming 

374 Nieuwlanderweg 53 

De Waal 

Recreatie bestemming 

375 Slufterweg 1 

De Cocksdorp 

Overige bestemmingen 

376 Schilderweg 212 - 214 

Oudeschild 

Bedrijfsbestemming 

377 Pontweg 17 

Den Hoorn 

Overige bestemmingen 

378 Schilderweg 208a 

Oudeschild 

Overige bestemmingen 

379 Rommelpot 

Den Hoorn 

Agrarische bestemming 

380 Achtertune 2 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

381 Pelikaanweg 1c 

De Koog 

Recreatie bestemming 

382 Pontweg 118 

De Koog 

Recreatie bestemming 

383 Gerritslanderdijkje 17 

Den Burg 

Bedrijfsbestemming 

384 Hoofdweg 1 Agrarische bestemming 

Nr. Locatie Categorie 

 

 

De Cocksdorp 

385 Tempelierweg 40 

Den Burg 

Recreatie bestemming 

386 SAB Texel Algemeen 

387 Krimweg 44 

De Cocksdorp 

Woonbestemming 

388 Westerweg 50 

Den Hoorn 

Recreatie bestemming 

389 Niet ontvankelijk 

 

 

390 Vuurtorenweg 71 

De Cocksdorp 

Agrarische bestemming 

391 Kogerweg 149 

Den Burg 

Woonbestemming 

392 Lageveld 5 

Oosterend 

Agrarische bestemming 

393 Niet ontvankelijk 

 

 

394 Hoornderweg 29 

Den Burg 

Agrarische bestemming 

395 Niet ontvankelijk 

 

 

396 Niet ontvankelijk 

 

 

 

 

De indieners van een zienswijze ontvangen na bespreking in het college, een brief over de verdere procedure. De raad besluit uiteindelijk over de zienswijze, gelijktijdig met de -gewijzigde- vaststelling van het plan. 

Daarna ontvangen de indieners het definitieve besluit op hun zienswijze, waarbij aangegeven zal worden wat de mogelijkheden zijn om eventueel beroep in te stellen bij de Raad van State. 

 

De zienswijzen zijn samengevat weergegeven. De ingediende zienswijzen zijn echter als geheel beoordeeld. 

 

Ambtshalve aanpassingen: 

In de bijlage “lijst van ambtelijke wijzigingen” staan aanpassingen van de regels, verbeelding en toelichting. Dit gaat over zaken die nog niet goed in het ontwerpplan verwerkt waren. Het gaat om het rechtzetten van 

vergissingen danwel naar aanleiding van gewijzigd inzicht. 

 

Vragen vanuit de raadscommissie en antwoorden: 

Het betreft vragen en antwoorden die niet direct betrekking hebben op een of meer specifieke zienswijzen, maar met een algemeen karakter. Deze zijn achter in het document toegevoegd. 
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Algemeen  

 

Digitaal plan 

Dit is het eerste digitale bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Texel. Er is nu veel meer digitaal kaartmateriaal en informatie beschikbaar dan bij het maken van het vorige plan. Zo kunnen bijvoorbeeld 

luchtfoto’s en kadastrale gegevens met een druk op de knop over elkaar heen geprojecteerd worden. Er is veel meer detailinformatie beschikbaar. Dat heeft geleid tot een andere manier van “tekenen” en denken.  

 

Meerdere zienswijzen gaan in op het punt van het digitaal aanbieden van het ontwerpplan, en de problemen die daarbij komen kijken. 

De landelijke voorziening, waarop de bestemmingsplannen van gemeenten verplicht aangeboden moeten worden, werkt niet altijd optimaal. Soms is het systeem traag, of even uit de lucht. Bovendien kan het lastig 

zijn voor mensen die er niet in thuis zijn, om de juiste “knoppen” te vinden. 

Daarom is via de website van de gemeente het eigen systeem van de gemeente Texel beschikbaar gesteld. Dit is gebruiksvriendelijker en minder complex. Beide systemen maken echter gebruik van een andere 

ondergrond, waardoor het er iets verschillend uitziet. De ondergrond maakt echter geen deel uit van het bestemmingsplan. De beide systemen putten uit dezelfde bron van gegevens, zodat het niet mogelijk is dat 

daar verschillen tussen zijn. 

Het plan was bij de balie van het gemeentehuis ook in papieren vorm in te zien, althans de regels en toelichting met bijlagen. Van de verbeelding zijn op verzoek delen uitgeprint. 

 

De ligging van bestemmings- en bouwvlakken. 

Er zijn veel zienswijzen binnengekomen over de ligging van de vlakken op de kaart, met wensen om de ligging te wijzigen. Soms kan daaraan meegewerkt worden en soms niet. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 

Bestemmingsvlak Wonen: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 2000 m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

 

Agrarische bouwvlakken: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de onderneming 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze uitgangspunten zijn rechtsreeks vertaald in de ligging van bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig het bestaande gebruik. 

 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 
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Eigendom 

Er is bij het tekenen rekening gehouden met eigendom, zodat er geen bouwmogelijkheden ontstaan waar de eigenaar van de locatie bij nader inzien niets aan heeft. Het is echter niet zo dat het eigendom altijd 

doorslaggevend is bij het tekenen. Als een stuk agrarische grond gekocht is, wordt dit bijvoorbeeld niet zomaar bij de tuin getrokken. Het uitgangspunt is: als het kan, is er rekening mee gehouden, maar als het in 

strijd komt met ruimtelijke uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld afstand tot de weg, behoud agrarisch areaal, behoud open landschap, clustering van bouwmogelijkheden etc), dan is eigendom niet leidend. 

 

Parkeren 

Parkeren is in algemene zin zo geregeld dat dit opgelost moet worden binnen het bestemmingsvlak waar het parkeren voor is bedoeld. Dus de auto’s van de zomerhuizen, moeten een parkeerplek hebben op het 

zomerhuizenterrein, enz. 

Het doet niet ter zake of dit een eigen terrein is , in de zin van eigendom.  

 

Bestemmingsvlak/bouwvlak. 

In de nieuwe systematiek zijn er bestemmingsvlakken ingetekend, met daarbinnen een bouwvlak. In het vigerende plan was dit onderscheid er niet bij alle bestemmingen. Er zijn veel reacties binnengekomen die 

aangeven het hier niet mee eens te zijn omdat dit bouwrechten zou afnemen. Dat is echter niet het geval. In het vigerende zit namelijk een aantal voorschriften die maken dat niet het gehele bouwvlak benut kan 

worden voor het bouwen: 

- verplichting om 5 meter afstand te houden tot de perceelsgrens, 

- verplichting om niet dichter tot de as van de weg te bouwen dan een bepaalde afstand; (ivm geluidsoverlast) 

- verplichting (bij recreatieterreinen) om een afschermende windsingel in stand te houden van 7 meter ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen bestemmingsvlak en bouwvlak) 

Deze voorschriften keren niet terug in de nieuwe regels. Het bouwvlak is zo ingetekend dat er al rekening is gehouden met deze aan te houden afstanden. Dit geeft meer duidelijkheid vanuit de verbeelding. Het nu 

getoonde bouwvlak mag ook echt benut worden voor bouwen. 

Sinds 1977 wordt door de gemeente Texel binnen haar ruimtelijke beleid een systeem gehanteerd voor de afstand van bebouwing tot aan wegen. Deze maatvoering werd in de bestemmingsplannen uit 1977 en 1996 

geregeld via de voorschriften van het plan. Dit wegens het ontbreken van bouwvlakken in de plankaart bij het merendeel van de bestemmingen. De toentertijd gebruikte kaartschaal maakte het technisch gezien niet 

mogelijk deze in te tekenen. 

 

De afstanden zijn mede afgestemd op de eiland gangbare praktijk en zijn gekoppeld aan de volgende wegclassificaties: 

 

Aanduiding Functie van de weg Klasse Afstand 

Rijksweg Nationaal/ 

internationaal 

a (komt hier 

niet voor) 

100 

Secundaire weg Regionaal (provinciaal) b 50 

Tertiaire weg Interlokaal c 40 

Quartaire weg Lokaal d 30 

Overige wegen (agrarische) ontsluiting e 15 

 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt bovengenoemde maatvoering nog steeds gebuikt. De maatvoering is echter niet langer beschreven in de regels van het plan maar direct in de verbeelding opgenomen in de 

vorm van een bouwvlak.  

Op Texel is één secundaire weg: de Pontweg. 

 

Archeologie 

Er zijn vele zienswijzen ingediend over het onderwerp archeologie. De regeling werd te strikt geacht, of geheel overbodig. 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met het 

behoud van belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De monumenten wet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens van 100 m2. Voor alle 

bodemingrepen daarboven zou de gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. Om dit in de praktijk te 

vereenvoudigen heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

 

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden 

verwerkt voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen archeologisch onderzoek nodig. 

Deze werkzaamheden mogen dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  11 

 

 

Windturbines 

In de tussentijd is het provinciale beleid voor wind op land vastgesteld. Het is nog iets gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, waardoor er toch nog een mogelijkheid is om heel kleine windturbines mogelijk te maken 

(ashoogte maximaal 7 meter en rotordiameter maximaal 5 meter). Deze worden nu mogelijk gemaakt op de meeste bouwvlakken. Gezien de geringe hoogte wordt de  impact op de landschappelijke en natuurlijke 

waarden verwaarloosbaar geacht, de bebouwing op deze vlakken is veelal hoger, zodat een overig bouwwerk zoals een windturbine, hiertegen weg zal vallen. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines niet mogelijk maken.) 

 

 

Thema Agrarisch 

 

(Verbod op) toevoegen van dierverblijven 

Er is veel geprotesteerd tegen het bouwverbod op veestallen. Hier is in nauw overleg met LTO aan gewerkt, om een oplossing te vinden. Die leek gevonden te zijn. Gewerkt is aan een regeling voor een maximaal op 

geheel Texel toe te voegen aantal vierkante meters veestallen, met een maximum per bedrijf. 

Kort daarna echter werd duidelijk dat er een wetswijziging in de Eerste Kamer is aangenomen op dinsdag 26 maart jl. Onderdeel hiervan is een wijziging van de Natuurbeschermingswet, artikel 19kd nieuw. 

Deze wetswijziging wordt door deskundigen van bureau Tauw, dat de gemeente hierover adviseert, zo uitgelegd dat de ruimte uit het vigerende plan, weer mag worden opgenomen in het nieuwe plan, zonder dat deze 

ruimte behoeft te worden meegerekend in de Passende Beoordeling. 

Het bouwverbod kan er dus weer uitgehaald, en de bouw van veestallen binnen de bouwvlakken van 1 hectare kan “bij recht” worden toegestaan voor wat betreft de omgevingsvergunning activiteit bouwen. Voor wat 

betreft de vergroting van bouwvlakken naar maximaal 1,5 hectare is de volgende regeling bedacht: 

 

In het vigerende plan zaten 320 agrarische bouwvlakken. Dat waren er 46 meer dan in het nieuwe plan (nieuwe aantal = 274). Deze ruimte uit het vigerende plan, kan worden ingezet voor de vergroting van agrarische 

bouwvlakken. 

Deze ruimte mag niet overschreden worden. Om ook tegemoet te komen aan de belangen van de natuur, zal de helft van de bpuwvlakken van gestopte agrarische bedirjven, worden ingezet voor uitgifte van grotere 

agrarische bouwvlakken. 

 

 

Stolpenregeling (uitplaatsen stolp uit agrarisch bouwvlak, om er een woning van te maken) 

In het vigerende plan zit een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid om een agrarische stolp(schuur) die in een agrarische bouwvlak staat, eruit te kunnen halen en er een woning van te kunnen maken (moet wel gaan om 

monumentale stolp). Deze regeling is onder de looptijd van het vigerende plan niet veel gebruikt, reden waarom deze eerst niet was opgenomen in het nieuwe plan. Gezien het aantal zienswijzen dat hierover is 

ingediend, is er voor gekozen deze regeling toch weer op te nemen. Wellicht kan het bijdragen aan het behoud van stolpen op Texel. 

 

Begrenzing Hoge Berg 

Voor de begrenzing van het Hoge Berggebied, is de begrenzing uit de Welstandsnota aangehouden. Hierdoor is de bestemming Agrarisch - Hoge Berg iets groter geworden dan Agrarisch categorie 4 in het vigerende 

plan. Dit kaartbeeld zal in de toelichting worden opgenomen, zie bijlage bij de lijst van ambtelijke wijzigingen. 

 

Thema Bedrijven 

 

Vliegveld 

In de zienswijze is gevraagd om een klein deel van de eerder in de inspraak gevraagde bouwstrook te bestemmen. Dat is gehonoreerd, omdat er gegevens zijn aangeleverd over een concreet plan, en het nu om een 

ondergeschikte uitbreiding (25%) gaat. 

 

Wijzigingsbevoegdheid naar Bedrijf – agrarisch hulp en toeleveringsbedrijf 

De mogelijkheid voor nieuwe agrarische hulp- en toeleveringsbedrijven is geschrapt, omdat dit in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. Voor wat betreft de mogelijkheid om bij niet-

agrarische bedrijven seizoenspersoneel te huisvesten, loopt nog een zienswijze bij de provincie. 

 

 



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  12 

Thema Recreatie  

 

Wijziging van aantal slaapplaatsen 

Er is veel geageerd tegen de regeling om via een binnenplanse wijziging, de slaapplaatsen op een locatie te verminderen.  

Waarschijnlijk gaat het hier om een misverstand. 

Dat is namelijk niet de strekking van dit artikellid. Het is opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De 

plaatsingsdichtheid van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. Ondernemers hebben geageerd 

tegen dergelijke planologische procedures, die vertragend werken op de uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit achteraf zal plaatsvinden. In de regels is opgenomen dat de ondernemer dit wel zelf 

dient te melden bij de gemeente (artikel 37 lid 4 sub e). Het artikellid zal niet gebruikt worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-intensieve 

vorm van verblijfsrecreatie. 

 

Centrale voorzieningen bij verblijfsrecreatieve gebouwen 

In het vigerende plan staat een regeling om bij afwijking, ten behoeve van kwaliteitsverbeterende voorzieningen, extra vierkante meters te mogen bouwen (max 250 m2) voor centrale voorzieningen. Deze regeling was 

niet opgenomen in het nieuwe plan. Hier zijn zienswijzen op ingediend, met als motivering dat hiervan in de toekomst nog gebruik van gemaakt moet kunnen worden. In het kader van de kwaliteitsverbetering is het 

wenselijk deze bedrijven hiervoor nog wat ruimte te geven. Daarom is deze regeling weer opgenomen. 

 

Eerste dienstwoning bij verblijfsrecreatieve gebouwen en terreinen 

In het vigerende plan staat een regeling om in aanmerking te komen voor een eerste dienstwoning bij recreatiebedrijven. Nog niet alle bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. Omwille van kwaliteit en veiligheid 

bij deze bedrijven wordt het weer mogelijk gemaakt om een eerste dienstwoning te verkrijgen. 

 

Thema Sport 

 

Geen bijzonderheden. 

 

Thema Wonen  

Splitsing monumentale boerderijen, anders dan stolpen 

De stolp is karakteristiek voor de Texelse bouwcultuur, dat rechtvaardigt extra inspanning ter behoud van dit cultuurbeeld. Voor wat betreft monumentale boerderijen, anders dan stolpen, binnen een 

woonbestemming, geldt ook dat deze behoudenswaardig zijn. Daarom wordt het een goed idee gevonden om ook hier onder voorwaarden splitsing in 2 wooneenheden toe te staan. De regels zullen hierop worden 

aangepast. (artikel 51 2n 52 lid 5a) 
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Algemeen 

Nr. Naam Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

80 Provincie Noord-

Holland 

 

 

(1) Huisvesting seizoenarbeiders 

Pro forma zienswijze tegen de regeling huisvesting 

seizoensarbeiders bij agrarische bedrijven, aangezien 

het provinciale beleid nog niet vastgesteld is door 

Provinciale Staten. 

Zienswijze tegen de regeling voor het huisvesten van 

seizoensarbeiders bij andere bedrijven in het 

buitengebied. Provincie is van mening dat deze 

huisvesting binnen bestaand bebouwd gebied moet 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Verstedelijking bedrijf 

Zienswijze tegen de regeling van de binnenplanse 

wijziging om agrarische bedrijven te wijzigen in 

bedrijf – agrarisch hulp en toeleveringsbedrijf, en de 

wijziging van agrarisch bedrijf in Wonen – 

Vrijkomende agrarische bebouwing. Vooralsnog merkt 

de provincie dit aan als verstedelijking, omdat niet in 

het plan inzichtelijk is gemaakt dat voldaan wordt 

aan de afwijkingsregels van artikel 14 van de 

provinciale verordening en de regel van artikel 17 van 

de provinciale verordening (functiewijziging). 

 

 

 

 

(3) Verstedelijking Zonneakkers 

De zienswijze stelt dat het plaatsen van zonneakkers 

geen agrarische activiteit kan zijn, en valt onder 

verstedelijking, hetgeen niet is toegestaan op grond 

van de provinciale verordening. Zonneakkers kunnen 

ten koste gaan van het landschap. Verder is niet 

(1) Huisvesting seizoenarbeiders 

Aangezien onze regeling past binnen de regeling die de 

provincie in ontwerp heeft, is aanpassing niet nodig. De 

verwachting is immers dat deze provinciale regeling 

vastgesteld wordt voordat het bestemmingsplan zal worden 

vastgesteld. Daarmee is het bestemmingsplan in 

overeenstemming met het provinciale beleid. 

Voor wat betreft het huisvesten van seizoensarbeiders op 

andere bedrijven dan agrarische bedrijven: de regeling wordt 

niet gewijzigd, aangezien de gemeente een zienswijze heeft 

ingediend die ertoe strekt het provinciale beleid aan te 

passen in die zin dat ook huisvesting van seizoenarbeiders bij 

andere bedrijven dan agrarische bedrijven wordt toegestaan. 

Wij verwachten dat de provincie hieraan gehoor zal geven, 

zodat het bestemmingsplan uiteindelijk in overeenstemming 

zal zijn met het provinciale beleid. 

Donderdag 21 maart heeft wethouder Hercules dit 

element aangeroerd in bestuurlijk overleg “De Kop 

Werkt”. Gedeputeerde Talsma kon niet direct een 

antwoord geven, maar dacht dat het verzoek van Texel 

wel reëel was. 

 

(2) Verstedelijking bedrijf 

Voor wat betreft de functiewijziging van agrarisch bedrijf 

naar Bedrijf – vab, zal de toelichting worden aangepast in die 

zin dat uiteengezet wordt dat deze regeling voldoet aan de 

provinciale afwijkingsregels uit art 14 PRVS en art. 17 PRVS. 

Het gaat hier immers altijd om kleinschalige vormen van 

werken, doordat de maximale oppervlakte is afgeperkt op 

650m². 

Voor wat betreft de wijziging van een agrarisch bedrijf naar 

een bedrijf- agrarisch hulp- en toeleveringsbedrijf, is dit niet 

het geval. Deze wijziging wordt geschrapt uit het 

bestemmingsplan, omdat deze regeling niet kan voldoen 

aan artikel 17 van de provinciale verordening 

(functiewijziging), aangezien dit geen kleinschalige 

activiteit betreft..  

(3) Verstedelijking zonneakkers 

Wij zijn van mening dat het plaatsen van zonneakkers wel 

een agrarische (neven)activiteit betreft. In bestaand 

bebouwd gebied is duidelijk geen ruimte voor dergelijke 

voorzieningen. Bovendien blijft de ondergrond geschikt voor 

agrarisch gebruik, zoals het weiden van schapen of grasland. 

* In hoofdstuk 2 van de Toelichting onder 2.7 Gemeentelijk 

Beleid/beleid agrarische nevenfuncties en vrijkomende 

agrarische bebouwing zal worden toegevoegd: 

De wijzigingsmogelijkheid van agrarisch naar Bedrijf – Vab dat 

in het plan is opgenomen voldoet aan de provinciale 

afwijkingsregels uit artikel 14 PRVS(overige vormen van 

verstedelijking) en artikel 17 PRVS (verbrede landbouwfuncties 

op of functiewijzigingen van agrarische bouwpercelen): het 

betreft kleinschalige vormen van bedrijven met een maximale 

bedrijfsoppervlakte van 650 m2.  

 

* In de regels zullen de volgende artikelen worden geschrapt: 

Artikel 3.7 sub d (Agrarisch – 

Binnenduinrand/Wijzigingsbevoegdheid/agrarisch loonbedrijf) 

Artikel 5.7 sub d (Agrarisch – Oude 

land/Wijzigingsbevoegdheid/agrarisch loonbedrijf) 

Artikel 6.7 sub d (Agrarisch – 

Strandpolders/Wijzigingsbevoegdheid/agrarisch loonbedrijf) 

Artikel 7.7 sub d (Agrarisch – 

Zeepolders/Wijzigingsbevoegdheid/agrarisch loonbedrijf) 

 

* Artikel 48.4 wijzigingsbevoegdheid van de bestemming 

Verkeer – Luchtverkeer wordt geschrapt. 

 

* Op de locatie van het Vliegveld op de Postweg wordt in de 

verbeelding het bouwvlak aangepast in noordelijke richting met 

een lengte van 60 meter en een breedte van 50 meter. 

Conform bijgevoegde tekening 

* In de begripsbepalingen van artikel 1 wordt opgenomen: 

Een kleine windturbine is een door de wind aangedreven 

bouwwerk met een rotordiameter kleiner dan 5 meter en een 

ashoogte kleiner dan 7 meter, waarmee energie wordt 

opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk behorende 

infrastructurele voorzieningen, met uitzondering van 

traditionele windmolens of replica’s hiervan. 

 

In de bestemmingen Agrarisch – Binnenduinrand, Agrarisch – 

Oude land, Agrarisch – Strandpolders . Agrarisch – Zeepolders, 

Bedrijf, Bedrijf – Brandweerkazerne, Bedrijf – Gemaal, Bedrijf – 

Informatiecentrum, Bedrijf – Nutsvoorziening, Bedrijf – Vab, 

Bedrijf – Waterzuiveringsinstallatie, Maatschappelijk – Kazerne, 

Maatschappelijk – Zorginstelling, Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen zal de volgende regeling worden 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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aangegeven waaruit de noodzaak bestaat om 

zonneakkers te faciliteren, en is niet aangegeven hoe 

gewaarborgd is dat de zonneakkers voldoen aan 

artikel 15 van de PRVS. (ruimtelijke kwaliteitseis bij 

verstedelijking in landelijk gebied). 

 

 

 

 

 

 

(4) Verstedelijking Vliegveld Texel 

De wijzigingsmogelijkheid om de 

bebouwingsmogelijkheden op het Vliegveld te 

verruimen tot 10.000m² is een vorm van 

verstedelijking. De locatie is gelegen in landelijk 

gebied. Dit is daarom niet toegestaan. Uit het plan 

blijkt niet dat voldaan is aan artikel 14 van de PRVS 

(afwijkingsregels voor verstedelijking). Ook is de 

noodzaak voor deze uitbreiding niet aangetoond, nu 

eveneens niet is aangegeven dat de beoogde 

verstedelijking niet kan worden gerealiseerd door 

herstructurering, intensivering, combinatie of 

transformatie binnen het bestaande bebouwde 

gebied. Ook is niet gewaarborgd dat voldaan wordt 

aan artikel 15 van de PRVS (ruimtelijke kwaliteitseis 

bij verstedelijking) 

 

(5) Windenergie 

Aub planregels en toelichting in overeenstemming 

te brengen met de vastgestelde regels van de 

provincie over windenergie van 17 december 2012, 

welke op 9 januari in werking zijn getreden. 

(wijziging PRVS) 

De noodzaak bestaat daarin , dat Texel de ambitie heeft om 

in 2020 zelfvoorzienend te zijn met duurzame energie. Om 

deze ambitie waar te maken, is het nodig zoveel mogelijk 

vormen van duurzame energie een plek te geven op Texel. 

Zonneakkers is er daar een van. Temeer daar door 

provinciale regelgeving andere vormen van duurzame 

energieopwekking ernstig belemmerd worden, zoals 

windenergie (beleid wind op land) en bodemenergie 

(aardkundig monument op grote delen van Texel). Inpassing 

is geregeld via het Beeldkwaliteitsplan, dat onlosmakelijk 

onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. 

(4) Verstedelijking Vliegveld Texel 

Er is in de tussentijd een Ruimtelijke Onderbouwing 

opgesteld door de aanvrager van de bouwmogelijkheid, 

deze zal worden toegevoegd aan de toelichting van het 

plan. Hieruit blijkt de noodzaak tot uitbreiding, voor een 

ondergeschikte uitbreiding van de bouwstrook met 60 

meter en de tweede dienstwoning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Windenergie 

Aangezien de regels van de PRVS op dit punt in werking 

zijn getreden, zullen wij de regels en toelichting van het 

plan hierop aanpassen. 

 

 

Deze zienswijze leidt tot de volgende wijzigingen in het 

plan: 

- aanpassen regeling en toelichting aan nieuwe 

provinciale regelgeving inzake windturbines 

- toevoegen Ruimtelijke onderbouwing vliegveld. 

- Verwijderen van de wijzigingsbevoegdheid van 

agrarisch naar bedrijf – agrarisch hulp en 

toeleveringsbedrijf 

- Opnemen stukje in de Toelichting over de 

wijzigingsbevoegdheid van de bestemming 

Agrarisch naar de bestemming Bedrijf – Vab. 

- Verwijderen van de wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen: 

 

Overige bouwwerken 

 

Voor kleine windturbines gelden de volgende regels: 

1. de kleine windturbine mogen uitsluitend worden 

gebouwd in een bouwvlak; 

2. de bouwhoogte van de kleine windturbine is 

maximaal 7 meter en de rotordiameter is maximaal 5 

meter, inclusief de bij het bouwwerk behorende 

(infrastructurele voorzieningen) 

3. de kleine windturbine wordt op een goede wijze 

ruimtelijk ingepast; 

4. er is geen sprake van plaatsing in of nabij bossen, 

duinen, natuurgebieden of waardevolle 

dorpsrandzones; 

5. de windmolen is functioneel verbonden aan het 

gebouw ( de opgewekte energie mag het verbruik van 

het gebouw niet overtreffen) en/of de bestemming; 

6. vanuit veiligheidsoverwegingen wordt voldoende 

afstand tot aan de weg aangehouden. 

7. De bestemming mag niet gelegen zijn in het Hoge 

Berg gebied. 

8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 

van de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en mag de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven en de woonfunctie van 

omliggende woningen niet beperken. 

Het mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor 

de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de 

milieuaspecten 

 

 

* De ruimtelijke onderbouwing van het vliegveld: Het uitbreiden 

van het bouwblok van Texel International Airport’ zal als 

Bijlage 6 in het plan worden opgenomen. Hoofdstuk 1.5 ‘De bij 

het plan behorende stukken’ zal worden aangevuld met : 6. ‘e 

ruimtelijke onderbouwing van het vliegveld Texel ‘Het 

uitbreiden van het bouwblok van Texel International Airport’ 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 
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artikel 48.4 uit de bestemming Verkeer - 

Luchtverkeer 

 

91 Algemeen 

 

 

(1) Geen verdere  “aantasting” van het landschap 

door windmolens, zonneakkers en dergelijke, mede 

in verband met aantrekkelijkheid voor anderen (o.a. 

toerisme). 

In het bestemmingsplan wordt redelijk veel “in 

principe goed geregeld” echter via afwijken van 

bouwregels, van gebruiksregels, via 

wijzigingsbevoegdheid en omgevingsvergunningen 

wordt “de achterdeur weer opengezet” om eventueel 

toe te kunnen laten wat eigenlijk niet gewenst is. 

Bovendien blijkt dat het beoordelen/goedkeuren van 

aanvragen wel eens tot verbazingwekkende 

resultaten kunnen leiden.  

De komende jaren zal blijken dat de druk op de 

procedures zal toenemen door  de doelstelling 

duurzame energie 2020, door de lobby toeristische 

sector/bouwsector/agrarische sector/etc. En onder 

(hevige) druk wordt alles “vloeibaar”. 

Volgens verzoeker niet gewenst: Windmolens; 

Zonneakkers; Megastallen 

Volgens verzoeker niet gewenst of slechts op zeer 

beperkte schaal/afmeting: 

 Windmolentjes (mini);  zonnepanelen (geen akkers); 

biovergistersinstallaties; glaskassen; 

stallen etc/overige bedrijfsgebouwen; folietunnels; 

mestopslag; verlichting (anders dan 

“verkeerstechnisch”; Parkeer-

voorzieningen/terreinen. 

Volgens verzoeker niet toelaten of meer dan 

buitengewoon terughoudend mee omgaan: wijzigen 

van erven/bouwvlakken, inclusief 

vergroten/verschuiven; recreatief gebruik (mede in 

verband met limiet aantal slaapplaatsen); wijzigingen 

t.b.v. recreatief gebruik; kamperen bij de boer, 

inclusief (sanitaire gebouwen); bezoekboerderijen; 

huisvesting (tijdelijk) personeel; wijzigingen t.b.v. 

bedrijven  o.a. loonbedrijven, detailhandel etc. 

Betreffende ganzenopvang: hoogstens bestaande 

voorzieningen handhaven: niet wijzigen/uitbreiden. 

Duurzame energie (anders dan windmolens, 

zonneakkers),: energie nul bouwen en verbouwen; 

(1)* De Texelse kernwaarden worden beschermd in dit 

bestemmingsplan d.m.v. de regels en het 

Beeldkwaliteitsplan. Juist bij de afwijkingen en wijzigingen 

wordt getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan. 

* Texel heeft een duurzaamheidsdoelsteling om in 2020 

zelfvoorzienend te zijn. Deze doelstelling wordt in dit plan 

zoveel mogelijk planlogisch mogelijk gemaakt.  

* Windmolens groter dan 7 meter en een rotordiameter 

groter dan 5 meter zijn vanuit de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie niet toegestaan. Deze worden in 

dit plan dan ook niet mogelijk gemaakt.  

* Zonneakkers zijn onder voorwaarden in bepaalde gebieden 

en bij bepaalde bestemmingen mogelijk. Er is een maximum 

oppervlakte aangegeven. Dat kan ook een optelling zijn van 

kleinschalige projecten. 

* We hebben op Texel ook met een agrarische economische 

pijler te maken, die zich blijft ontwikkelen. Daar moeten we 

ook passende ontwikkelingsmogelijkheden toestaan. Wij 

weten niet goed wat u onder  megastallen’ verstaat. 

Intensieve veehouderij is slechts op één locatie toegestaan 

en de agrarische bouwblokken zijn – voor zover er geen 

procedure in het verleden is gevoerd voor een groter 

bouwvlak – op 1 hectare gebleven. Bouwblokken kunnen, 

onder voorwaarden, uitbreiden tot maximaal 1,5 hectare. 

Biovergistingsinstallaties zijn op maximaal 3 locaties op Texel 

toegestaan en glaskassen zijn bij afwijking mogelijk binnen 

een agrarisch bouwblok waar al bouwmogelijkheden zijn. 

Folietunnels en mestopslag zijn mogelijk gemaakt en zijn 

nodig voor de agrarische bedrijfsvoering. Verlichting wordt in 

dit plan niet geregeld. Alleen verlichting bij paardenbakken 

is niet toegestaan. In de regels is opgenomen dat er 

voldoende parkeervoorzieningen aanwezig moeten zijn. 

Uitgangspunt bij parkeren is parkeren op eigen terrein 

conform de parkeernomen van Texel.  

Een afwijkingsmogelijkheid of een wijzigingsbevoegdheid zijn 

mogelijkheden in het plan en zijn gebonden aan 

toetsingscriteria en/of voorwaarden. Daaruit blijkt al dat er 

zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat het niet bij ‘recht’ 

wordt toegestaan. Ook worden alle afwijkingen en 

wijzigingen getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan. 

De functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.)  

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Glaskassen: verbod op 

lichtverstrooiing) 
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zonnedaken; zee-energie (getijden, golfslag, evt. 

wind?!); energie uit afvalwater; kleinschalige bio-

energie; kleinschalige w.k.energie; eventueel overige 

kleinschalige alternatieven. 

 

ganzenopvang’ is alleen op de aangegeven locatie 

opgenomen. Er is geen mogelijkheid opgenomen in het plan 

om het ook elders op te nemen. 

Voor wat betreft de duurzame energie worden een aantal 

vormen mogelijk gemaakt in het plan. Echter niet alle 

mogelijkheden uit de energievisie van de gemeente kunnen 

gerealiseerd worden in verband met provinciale regelgeving 

of de planMER. De gemeente Texel blijft zich ontwikkelen en 

alle mogelijkheden onderzoeken. Wij willen u bedanken voor 

uw suggesties in deze. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

96 Luchtverkeersleid

ing Nederland  

In het plangebied staat een VDF (VHF Directional 

Finder) opgesteld. Dat is een onderdeel van de 

navigatie infrastructuur van Luchtverkeersleiding 

Nederland (LVNL). Daarnaast bevindt het plangebied 

zich in diverse andere toetsingsvlakken van elders 

gelegen apparatuur van LVNL. 

Objecten die het toetsingsvlak doorsnijden kunnen 

verstoring veroorzaken. In dit kader beoordeelt LVNL 

of de uitvoering van voorgenomen (bouw)plannen 

inderdaad van invloed zijn op de correcte werking 

van de apparatuur. De beoordeling vindt plaats aan 

de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria 

(ICAO). 

In een bijlage is het toetsingsvlak aangegeven 

behorende bij de VDF Texel die in het plangebied 

staat opgesteld. Bovendien kent het toetsingsvlak een 

apart windturbinevlak.  

Verzoekt de opname van de 600 meter vrije straal 

van het toetsingsvlak van de VDF in de regels alsmede 

in de verbeelding. 

Verzoekt de volgende tekstvoorstellen te verwerken 

in de regels: 

In artikel 61.2 (luchtvaartverkeerszone – 1) van de 

regels van het ontwerpplan wordt verwezen naar de 

VDF.  

- De VDF opnemen als: “voorziening ten behoeve van 

de luchtvaart en de luchtverkeersveiligheid”. 

- lid 1 en lid 2 van artikel 61.2.2 (Afwijken van de 

bouwregels) vervangen door: 

“Ingeval de beoogde maximale hoogte van een 

(bouw)plan een toetsingsvlak van de communicatie-, 

navigatie- of surveillanceapparatuur van 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doorsnijdt 

* De 500 meter vrije straal van het toetsingsvlak van de 

VDF zal worden verwerkt in de verbeelding. Er worden 3 

zones opgenomen. Een afbeelding van alle zones is 

opgenomen in hoofdstuk 4.5 van de Toelichting op het 

bestemmingsplan. 

* In artikel 61.2 zal ‘luchtvaartbaken worden vervangen 

door ‘voorziening ten behoeve van de luchtvaart en de 

verkeersveiligheid’ 

* artikel 61.2.1 bouwregels zal worden gewijzigd in: 

Het is verboden gebouwen en overige bouwwerken op te 

richten hoger dan : 

1. . 0 meter, ter plaatse van de aanduiding 

‘Luchtverkeerszone – 1a’ 

2. 10 meter oplopend tot 20 meter, waarvan blijkt 

dat het bouwwerk  hoger is dan de door middel 

van het toetsingsvlak aangeduide oplopende 

bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 

‘Luchtvaartverkeerzone 1b’ 

3. 20 meter oplopend tot 30 meter, waarvan blijkt 

dat het bouwwerk  hoger is dan de door middel  

van het toetsingsvlak aangeduide oplopende 

bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 

‘Luchtvaartverkeerzone 1c’. 

* Artikel 61.2.2 de eerste zin zal worden gewijzigd in: 

Van het in artikel 61 lid 2.1 bepaalde kan afgeweken 

worden voor het oprichten van gebouwen en overige 

bouwwerken hoger dan 0, respectievelijk 10-20 en 20-30 

meter ; 

* In artikel 61.2.2 zal lid 1 en lid 2 vervallen en worden 

vervangen door; 

“Ingeval de beoogde maximale hoogte van een (bouw)plan 

een toetsingsvlak van de communicatie-, navigatie- of 

surveillanceapparatuur van Luchtverkeersleiding 

* De 500 meter vrije straal van het toetsingsvlak van de VDF zal 

worden verwerkt in de verbeelding. Er worden 3 zones 

opgenomen. Een afbeelding van alle zones is opgenomen in 

hoofdstuk 4.5 van de Toelichting op het bestemmingsplan. 

* In artikel 61.2 zal ‘luchtvaartbaken worden vervangen door 

‘voorziening ten behoeve van de luchtvaart en de 

verkeersveiligheid’ 

* artikel 61.2.1 bouwregels zal worden gewijzigd in: 

Het is verboden gebouwen en overige bouwwerken op te 

richten hoger dan : 

1. . 0 meter, ter plaatse van de aanduiding 

‘Luchtverkeerszone – 1a’ 

2. 10 meter oplopend tot 20 meter, waarvan blijkt dat 

het bouwwerk  hoger is dan de door middel van het 

toetsingsvlak aangeduide oplopende bouwhoogte ter 

plaatse van de aanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone 

1b’ 

3. 20 meter oplopend tot 30 meter, waarvan blijkt dat 

het bouwwerk  hoger is dan de door middel  van het 

toetsingsvlak aangeduide oplopende bouwhoogte ter 

plaatse van de aanduiding ‘Luchtvaartverkeerzone 

1c’. 

* Artikel 61.2.2 de eerste zin zal worden gewijzigd in: 

Van het in artikel 61 lid 2.1 bepaalde kan afgeweken worden 

voor het oprichten van gebouwen en overige bouwwerken hoger 

dan 0, respectievelijk 10-20 en 20-30 meter ; 

* In artikel 61.2.2 zal lid 1 en lid 2 vervallen en worden 

vervangen door; 

“Ingeval de beoogde maximale hoogte van een (bouw)plan een 

toetsingsvlak van de communicatie-, navigatie- of 

surveillanceapparatuur van Luchtverkeersleiding Nederland 

(LVNL) doorsnijdt dient advies te worden ingewonnen bij LVNL 

(of diens rechtsopvolger) over het effect hiervan op de goede 
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dient advies te worden ingewonnen bij LVNL (of diens 

rechtsopvolger) over het effect hiervan op de goede 

werking van betreffende apparatuur”. 

Deze zienswijze is aangevuld; 600 m vrije straal moet 

zijn 500 m vrije straal. 

Nederland (LVNL) doorsnijdt dient advies te worden 

ingewonnen bij LVNL (of diens rechtsopvolger) over het 

effect hiervan op de goede werking van betreffende 

apparatuur”. 

 

Deze zienswijze leidt op alle punten tot wijzigingen in het 

bestemmingsplan. 

werking van betreffende apparatuur”. 

 

Tevens zal de afbeelding ‘VDF Texel’ in de Toelichting wordt 

aangepast.  Conform bijgevoegde tekening 

 

154 Algemeen  (1) Bezwaar wordt gemaakt tegen het opnemen van 

zoekgebieden voor windmolens. Windenergie lost het 

energieprobleem niet op. De netto-opbrengst weegt 

niet op tegen de subsidiekosten van 

windmolenparken. Energiecentrales blijven nodig en 

windmolens verpesten het landschap. Ze werpen een 

irritante schaduw in hun omgeving en doordat ze in 

beweging zijn, verdwijnt de rust uit het landschap. 

De eilanden zijn de enige plaatsen die nog een klein 

beetje de natuur in standhouden. Neem de 

verantwoordelijkheid en haal de zoekcirkels uit het 

bestemmingsplan. De provincie heeft dit ook gedaan. 

(2) Texelenergie is een kortzichtige hobby. Het is een 

nationalistische gedachte om het energieprobleem als 

eiland te willen oplossen. Koop energie aan de 

overkant en houdt de horizon schoon.  

(3) Eierland is een bijzonder slechte plaats voor 

windmolens. Te dicht bij het vliegveld en het is 

horizonvervuiling. 

 

(1) In het bestemmingsplan wordt de regelgeving vanuit de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie in het kader van wind 

op land gevolgd. Hierdoor zijn windturbines met een 

ashoogte hoger dan 7 meter en een rotordiameter van groter 

dan 5 meter niet toegestaan. Er zijn geen zoekgebieden 

opgenomen. 

(2) Uw opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

(3) Zie beantwoording onder (1) 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

167 

 

Zandbank De genoemde 90m² bouwruimte per strandslag voor 

watersportaccommodaties is niet toereikend. De 

professionalisering van de commerciële water- en 

buitensportbranche heeft te weinig aandacht 

gekregen in de diverse nota’s en plannen. Te denken 

is aan faciliteiten als ontvangst- en instructieruimte, 

personeelsruimte, kleedruimte en opslag. 

Verzoekt om per watersportaccommodatie minimaal 

110m² tijdelijke seizoensbebouwing op te nemen per 

strandslag noordzijde en per strandslag zuidzijde. 

De vastgestelde strandnota uit 2009 geeft aan dat er 90m² 

aan bebouwing voor watersportrecreatie mag komen. Dit 

wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan. De strandnota 

is nog niet geëvalueerd of aangepast, zodat er geen basis is 

om hiervan af te wijken. 

De bouwmogelijkheden zijn bewust zeer beperkt gehouden, 

om het natuurlijke landschap en de rust op het strand zo min 

mogelijk te verstoren. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

176 Coöperatie Texel 

Energie 

 

Bij het duurzaam opwekken van energie gaat het 

concreet om windenergie, zonne- energie, bio-

vergisting en aardwarmte.  

 

(1) Reclamant constateert dat het duurzaam 

opwekken van energie op een schaal waardoor de 

ambitie van de gemeente kan worden gehaald om 

energie-zelfvoorzienend te worden, in het ontwerp 

(1) Wij delen uw zorg om onze gemeenschappelijke ambitie: 

het zelfvoorzienend maken van Texel met duurzame energie 

in 2020. Om de ambitie, zoals ook opgenomen in de 

energievisie van de gemeente Texel, te kunnen realiseren, 

moet niet alleen naar het bestemmingsplan gekeken worden. 

Omdat nog niet concreet bekend is hoe de ambitie 

gerealiseerd zal worden, is het niet mogelijk dit nu concreet 

in het plan op te nemen. Zodra er wel concrete plannen zijn, 

Regels: 

* Artikel 1.68 Kleinschalige duurzame energieopwekking:  

geschrapt wordt het woord “bio-energie”. 

 

* Biovergisting 

In artikel 3 Agrarisch – Binnenduinrand, artikel 5 Agrarisch - 

Oude Land, artikel 6 Agrarisch – Strandpolders, en artikel 7 

Agrarisch – Zeepolders in lid 1 Bestemmingsomschrijving, wordt 
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bestemmingsplan vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. 

De doelstellingen zullen niet gehaald worden en doet 

afbreuk aan de uitstraling van het bestemmingsplan 

‘Ruimte voor Ontwikkeling’ 

 

(2) Het ontwerp bestemmingsplan is lastig te lezen. 

Voorgesteld wordt een hoofdstuk waarin staat wat 

generiek is en wat verschillend is in de verschillende  

agrarische bestemmingen. 

 

In alle bestemmingsomschrijvingen is ‘kleinschalige 

duurzame energieopwekking’ benoemd als 

ondergeschikt. Bij nadere beschouwing blijkt dit voor 

alle gevallen een lege huls te zijn, omdat  

a. windenergie is geschrapt 

b. zonne-energie zijn bij wijziging mogelijk, maar 

niet in weidevogelleefgebieden 

c. bio-energie wordt consequent uitgesloten als 

‘strijdig gebruik’ en bio-energie kan nergens op Texel 

met uitsluitend perceelsgebonden bronnen 

plaatsvinden. 

d. aard- en omgevingswarmte zijn vrijwel nooit 

geheel perceelsgebonden. In het bestemmingsplan en 

de toelichting wordt op dit aspect niet ingegaan 

 

(3) Ten aanzien van biovergisting wordt voorgesteld: 

a. Duidelijk onder de agrarische bestemming van 

artikel 3,5, 6 en 7 vermelden dat ‘mede plaatsing en 

exploitatie van een bio-vergistingsinstallatie  als een 

specifieke vorm van agrarische bestemming’ valt;  

b. Op de verbeelding de aanduiding ‘specifieke vorm 

van agrarisch – biovergister’ op te nemen; 

c. In de bestemmingsomschrijving – 3.1, 6.1 en 7.1 – 

toevoegen: biovergistingsinstallatie ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 

biovergister met een capaciteit kleiner dan 100 

ton/per dag’; 

d. verwijder ‘bio-energie’ uit de definitie uit artikel 

1.68; 

e. verwijder ‘niet zijnde bio-energie’ uit de 

ondergeschikte bestemming ‘verwerking van 

agrarische producten, niet zijnde bio-energie’ 

f. verwijder onder strijdig gebruik ‘ het gebruik van 

gronden en bouwwerken voor bio-energie’ 

g. Afhankelijk voor de gekozen optie zoals 

aangegeven door het Agentschap NL (er zijn 3 opties 

kan hiervoor een buitenplanse planologische procedure 

worden gevoerd. Wat in de regels opgenomen kon worden, is 

nu ook opgenomen. Regels van andere overheden beperken 

de gemeente in de mogelijkheden op dit moment. 

 

(2) Uw suggestie wordt voor kennisgeving aangenomen. Het 

ontbreekt ons op dit moment aan tijd om een dergelijk 

schema te laten opstellen. 

 

(3) De gemeenteraad heeft op 14 december 2011 een 

paragraaf ‘biovergisting’ vastgesteld als aanvulling van de 

Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. Dit 

vastgestelde beleid wordt verwerkt in het bestemmingsplan. 

In dit nieuwe bestemmingsplan wordt geen nieuw beleid 

voorgesteld. Indien op elk agrarisch bouwvlak een 

biovergistingsinstallatie zou worden toegestaan, behoeft dat 

ook nader onderzoek naar de milieueffecten, door middel 

van een planMER en/of een Passende Beoordeling. 

De suggesties ter verbetering van de regeling worden 

overgenomen, waarbij gekozen wordt voor de 

aangedragen optie 4 uit de brochure “Vergunningverlening 

vergistingsinstallatie op agrarisch perceel”uitgebracht 

door het Agentschap NL van het ministerie van EZ, omdat 

deze het beste past bij de Nota van Uitgangspunten, die de 

raad heeft vastgesteld. Het aantal blijft, conform de Nota 

van Uitgangspunten, afgeperkt op maximaal 3. 

Ook zal altijd eerst de raad om toestemming gevraagd 

worden. 

 

(4) Er is geen nadere analyse gedaan naar de potentiële 

risico’s van kleine windturbines op het weidevogelleefgebied. 

Er zijn geen onderzoeken bekend naar de (nadelige) effecten 

van kleine windturbines. Daarom is niet uitgesloten dat deze 

risico’s er  zijn.  De Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie is gewijzigd in december 2012 inzake wind op 

land. De provincie staat geen windturbines met een ashoogte 

hoger dan 7 m en een rotordiameter groter dan 5 m toe. De 

Texelse regeling zal aangepast worden aan de Provinciale 

regeling. Dit gaat om dermate kleine windturbines dat dit op 

Texel verantwoord wordt geacht. 

In de Toelichting zal worden vermeld op welke manier in 

het plan het vastgestelde beleid inzake kleine windmolens 

is vertaald. 

 

(5) Het plaatsen van Grote Windmolens is nog in discussie op 

Texel. In de nota van Uitgangspunten is opgenomen dit nu 

toegevoegd 

Een nieuw sublid onder het kopje “alsmede”  

“x. plaatsing en exploitatie van een bio-vergistingsinstallatie 

ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch – 

biovergistingsinstallatie’, met een capaciteit kleiner dan 100 

ton/per dag .” 

 

* In artikel 3 Agrarisch – Binnenduinrand, artikel 5 Agrarisch - 

Oude Land, artikel 6 Agrarisch – Strandpolders, en artikel 7 

Agrarisch – Zeepolders in lid 1 Bestemmingsomschrijving, wordt 

verwijderd onder het kopje “met daaraan ondergeschikt”  

x. verwerking van agrarische producten, niet zijnde bio-

energie.” 

“niet zijn de bio-energie” wordt dus geschrapt. 

 

* In artikel 3 Agrarisch – Binnenduinrand, artikel 5 Agrarisch - 

Oude Land, artikel 6 Agrarisch – Strandpolders, en artikel 7 

Agrarisch – Zeepolders, wordt bij lid 4.4 “Strijdig gebruik” 

geschrapt 

“x. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bio-energie” 

 

* In artikel 3 Agrarisch – Binnenduinrand, artikel 5 Agrarisch - 

Oude Land, artikel 6 Agrarisch – Strandpolders, en artikel 7 

Agrarisch – Zeepolders, wordt onder lid 5 “afwijken van de 

gebruiksregels” verwijderd het gehele sublid “Bio-energie”. 

 

* In artikel 3 Agrarisch – Binnenduinrand, artikel 5 Agrarisch - 

Oude Land, artikel 6 Agrarisch – Strandpolders, en artikel 7 

Agrarisch – Zeepolders, wordt toegevoegd aan lid 7 

“wijzigingsbevoegdheid” een geheel nieuw sublid, luidende: 

“x.  een aanduiding “Specifieke vorm van agrarisch – 

biovergistingsinstallatie” wordt opgenomen, 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. De te vergisten co-substraten zijn afkomstig van Texel. In 

principe komen hiervoor alle mogelijk te vergisten producten in 

aanmerking, behalve speciaal daarvoor geproduceerde 

gewassen. Het digestaat wordt, uiteraard voor zover mogelijk, 

binnen de vigerende wet- en regelgeving op Texel toegepast; 

2. de exploitatie van biovergisters mag niet leiden tot toename 

van de aanvoer van mest/co-substraten naar Texel ten opzichte 

van de situatie bij het van kracht worden van dit 

bestemmingsplan; 

3. de benodigde installaties voor de opwekking van bio-energie 

moeten worden geplaatst binnen het bouwblok; 

4. de verlening van de omgevingsvergunning doet geen 

onevenredige afbreuk aan de verkeerssituatie, de 
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benoemd, waarvan optie 1 de voorkeur heeft van de 

reclamant: verwijder onder de paragrafen ‘.Afwijking 

van de gebruiksregels ’het stuk over bio-energie en 

verplaats dit naar de paragraaf over 

wijzigingsbevoegdheid. 

 

En als voorwaarden voor de bio-vergisting opnemen: 

1. De te vergisten co-substraten zijn afkomstig van 

Texel. In principe komen hiervoor alle mogelijk te 

vergisten producten in aanmerking, behalve speciaal 

daarvoor geproduceerde gewassen. Het digestaat 

wordt, uiteraard voor zover mogelijk, binnen de 

vigerende wet- en regelgeving op Texel toegepast; 

2. de exploitatie van biovergisters mag niet leiden tot 

toename van de aanvoer van mest/co-substraten naar 

Texel ten opzichte van de situatie bij het van kracht 

worden van dit bestemmingsplan; 

3. de benodigde installaties voor de opwekking van 

bio-energie moeten worden geplaatst binnen het 

bouwblok; 

4. de verlening van de omgevingsvergunning doet 

geen onevenredige afbreuk aan de verkeerssituatie, 

de landschappelijke situatie en de natuurwaarden; 

5. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 

van de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en de opwekking van de bio-

energie mag de bedrijfsvoering en de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende 

(agrarische) bedrijven en de woonfunctie van de 

omliggende woningen niet beperken. 

 

(4) De regeling voor kleine windturbines is geheel 

verwijderd, omdat het een negatief effect zou 

kunnen hebben op de Weidevogelleefgebieden. 

Reclamant stelt dat dit in de PlanMER onvoldoende is 

onderbouwd en te gemakkelijk het ‘voorzorg 

principe’ is gevolgd.  Tevens stelt reclamant dat de 

Toelichting nog niet is aangepast aan de verwijdering 

van de regeling kleine windmolens. 

 

(5) Het plaatsen van grote windmolens is uitgesloten 

omdat het niet past in provinciaal beleid. Reclamant 

verzoekt in de Toelichting op te nemen dat de 

gemeente het plaatsen van windmolens niet expliciet 

uitsluit in verband met de Texelse energieambitie, 

maar dat het huidige provinciale beleid dit 

niet mee te nemen in het bestemmingsplan. 

 

(6) Er is geen nadere analyse gedaan naar de potentiële 

risico’s van zonneakkers op het weidevogelleefgebied. 

Daarom is niet uitgesloten dat deze risico’s er zijn. De 

wijzigingsbevoegdheid voor zonneakkers blijft wel in het plan 

opgenomen. Uw suggestie om een pilot te maken van dit 

onderwerp zal de gemeente ondersteunen. 

 

(7) Een groot deel van Texel is aangewezen als aardkundig 

monument. Dit valt onder de provinciale regelgeving, de 

Provinciale Milieu Verordening, en wordt derhalve niet 

geregeld in dit bestemmingsplan. In hoofdstuk 6 van deze 

Verordening staan de regels hieromtrent. In het geval 

archeologische waarden dan wel archeologische 

verwachtingsgebieden bedoeld worden, zijn dat delen van 

Texel. Echter daar is diepte ook gekoppeld aan een bepaald 

vrijgesteld oppervlakte en is derhalve minder stringent. Door 

het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100m². Voor alle bodemingrepen-  op 

heel Texel - daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën. De archeologische 

beleidskaart en de Toelichting zijn in 2012 geactualiseerd en 

zullen in dit bestemmingsplan worden verwerkt. Dit geeft 

een wat groter vrijstellingsoppervlakte voor categorie 2. Dit 

was 0m² en wordt 40m². U geeft niet aan hoe groot de 

oppervlakte van  de ingreep zal zijn in de bodem, dus daar 

kan niet op worden ingegaan. 

 

(8) 

a) In dit document zet Noord-Holland biomassavergassing 

neer als een speerpunt. Echter zet de provincie in op de 

ontwikkeling van een biomassavergassingscluster. Dit is niet 

conform de paragraaf uit de Nota van Uitgangspunten. De 

verwijzing in de Toelichting zal niet worden opgenomen. 

landschappelijke situatie en de natuurwaarden; 

5. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de 

belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden 

en de opwekking van de bio-energie mag de bedrijfsvoering en 

de ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) 

bedrijven en de woonfunctie van de omliggende woningen niet 

beperken; 

6. het aantal aanduidingen binnen het plangebied mag niet 

meer bedragen dan 3; 

7. de procedure wordt niet eerder gestart dan nadat de raad 

daarvoor toestemming heeft gegeven.” 

 

 

 

* In de begripsbepalingen van artikel 1 wordt opgenomen: 

Een kleine windturbine is een door de wind aangedreven 

bouwwerk met een rotordiameter kleiner dan 5 meter en een 

ashoogte kleiner dan 7 meter, waarmee energie wordt 

opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk behorende 

infrastructurele voorzieningen, met uitzondering van 

traditionele windmolens of replica’s hiervan. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

 

* In de bestemmingen Agrarisch – Binnenduinrand, Agrarisch – 

Oude land, Agrarisch – Strandpolders . Agrarisch – Zeepolders, 

Bedrijf, Bedrijf – Brandweerkazerne, Bedrijf – Gemaal, Bedrijf – 

Informatiecentrum, Bedrijf – Nutsvoorziening, Bedrijf – Vab, 

Bedrijf – Waterzuiveringsinstallatie, Maatschappelijk – Kazerne, 

Maatschappelijk – Zorginstelling, Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen zal de volgende regeling worden 

opgenomen: 

 

Overige bouwwerken 

 

Voor kleine windturbines gelden de volgende regels: 

1. de kleine windturbine mogen uitsluitend worden 

gebouwd in een bouwvlak; 

2. de bouwhoogte van de kleine windturbine is 

maximaal 7 meter en de rotordiameter is maximaal 5 

meter, inclusief de bij het bouwwerk behorende 

(infrastructurele voorzieningen) 

3. de kleine windturbine wordt op een goede wijze 

ruimtelijk ingepast; 
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onmogelijk maakt. En dat de gemeente dit betreurt 

omdat op deze manier de doelstellingen van op het 

gebied van duurzame energieopwekking worden 

gedwarsboomd, evenals het imago van Texel als 

duurzaam eiland 

 

(6) Zonneakkers zijn binnen de agrarische 

bestemmingen (behalve Hoge berg) toegestaan na 

wijziging, echter alleen buiten 

weidevogelleefgebieden. Reclamant vindt het in de 

PlanMER onvoldoende aangetoond dat zonneakkers 

een negatief effect kunnen hebben op 

weidevogelleefgebieden en pleit voor een pilot om dit 

aan te tonen en hierover in overleg te treden met de 

provincie. Op deze manier kan ook invulling gegeven 

worden aan de ‘Proeftuin functie’ 

 

(7) Texel is grotendeels archeologisch monument, 

waardoor grondwerkzaamheden slechts na diepgaand 

en kostbaar onderzoek kunnen worden uitgevoerd. 

Hierdoor wordt het gebruik van aardwarmte vrijwel 

onmogelijk en onrendabel. Reclamant pleit ervoor om 

in het bestemmingsplan expliciet op te nemen dat de 

aanleg van een bodemwarmtewisselaar systeem niet 

wordt beschouwd als graafwerkzaamheden, zoals 

bedoeld in artikel 55.2, 56.2, 57.2, 55.3.1 sub 6, 

56.3.1 sub 7 en 57.3.1 sub 6. 

 

(8) Ten aanzien van de Toelichting verzoek 

reclamant: 

a. in de Toelichting een verwijzing opnemen naar het 

beleid van de provincie Noord- Holland inzake de 

wenselijkheid van het toepassen van bio-vergisting 

(Koersdocument Duurzame Energie) 

b. Op pagina 48 onder punt 3 staat een stuk over bio-

energie, Als de regels van het bestemmingsplan 

worden aangepast moet dit ook worden doorgevoerd 

in de Toelichting. 

c. Op pagina 48 staat aangegeven wat wordt verstaan 

onder de ondergeschikte nevenfunctie ten aanzien 

van een bio-vergister. Echter de Raad van State 

interpreteert het begrip nevenfunctie op een andere 

wijze en kijkt naar het gegenereerde inkomen ten 

opzichte van het inkomen uit de‘normale’ agrarische 

bedrijfsvoering. Bio-vergisting is niet van 

ondergeschikt belang, maar kan een substantieel 

b. Conform punt 2 van deze zienswijze zal de toelichting 

ook worden aangepast. 

c. Dit zal worden aangepast  

d. Dit zal worden aangepast 

 

(9) zie de reactie hierboven. 

 

(10) De gemeente heeft deze doelstellingen op het gebied 

van duurzaamheid en energie in haar beleid opgenomen. 

Reclamant en de gemeente delen dezelfde ambitie. Echter 

planologische (on)mogelijkheden, wet- en regelgeving 

werken beperkend op de mogelijkheden om zaken op 

voorhand in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

De punten 3, 4 en 8 geven aanleiding het bestemmingsplan 

te wijzigen. De overige punten geven geen aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen. 

4. er is geen sprake van plaatsing in of nabij bossen, 

duinen, natuurgebieden of waardevolle 

dorpsrandzones; 

5. de windmolen is functioneel verbonden aan het 

gebouw ( de opgewekte energie mag het verbruik van 

het gebouw niet overtreffen) en/of de bestemming; 

6. vanuit veiligheidsoverwegingen wordt voldoende 

afstand tot aan de weg aangehouden. 

7. De bestemming mag niet gelegen zijn in het Hoge 

Berg gebied. 

8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 

van de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en mag de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven en de woonfunctie van 

omliggende woningen niet beperken. 

Het mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor 

de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de 

milieuaspecten 

 

Toelichting: 

Op pagina 48 onder punt 3 staat een stuk over bio-energie, Dit 

wordt vervangen door: 

“ Het kunnen plaatsen van Biovergistings-installaties op 

agrarische bouwvlakken binnen de agrarische bestemmingen  

Binnenduinrand, Oude Land, Strand- en Zeepolders, als 

specifieke vorm van agrarisch gebruik. Het aantal is afgeperkt 

op 3 stuks voor Texel. Via een binnenplanse wijziging kan dit 

aangevraagd worden. Hierbij worden voorwaarden gesteld aan 

de maximale omvang en input van materialen, 

verkeersbewegingen , landschappelijke inpasbaarheid, etc. De 

gemeenteraad wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.” 

 

Toegevoegd wordt eveneens op pagina 48 van de 

plantoelichting onder het tekstblok van punt 3.: 

“4. Het plaatsen van kleine windturbines op bouwvlakken in het 

plangebied, passend binnen het nieuwe beleid van de provincie 

‘wind op Land” zoals vastgesteld in december 2012. De 

maximale hoogte is 7 meter ashoogte en maximaal 5 meter 

rotordiameter. Vanwege de geringe hoogte van deze andere 

bouwwerken, zal dit landschappelijk gezien wegvallen tegen de 

bebouwing en beplanting, die veelal hoger is. 

 

* Op pagina 26 van de toelichting bij paragraaf 2.7 onder het 

kopje “beleid kleine windmolens op Texel” 

wordt het laatste tekstblokje geschrapt en vervangen door: 
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onderdeel zijn van het bedrijfsinkomen. De Raad van 

State oordeelde dat de wijziging van het agrarische 

bouwvlak niet binnen de wijzigingsbevoegdheid paste 

in het bestemmingsplan. Daarom moet duidelijk 

vermeld worden dat onder de agrarische bestemming 

‘mede plaatsing van een bio-vergistingsinstallatie als 

specifieke vorm van agrarische bestemming’ valt. 

d. De Toelichting inzake de verwijdering van de 

regeling kleine windmolens is nog niet aangepast 

 

(9) Volgens reclamant wordt in de PlanMER 

onvoldoende aangetoond dat: 

a. kleine windmolens een negatieve invloed kunnen 

hebben op weidevogelleefgebied. De regeling voor 

urban windmills is niet doorgevoerd in de PlanMER, 

want daarin staat dat op bijna alle bouwvlakken en 

binnen de verkeersbestemming mogelijk zijn. Ook in 

de Samenvatting is het niet genoemd. 

b. Zonneakkers negatieve invloed hebben op het 

weidevogelleefgebied. 

 

(10) In opdracht van VNG is in januari 2013 een 

rapport opgesteld met de resultaten van een 

Maatschapelijke KostenBatenAnalyse. Dit rapport is 

aan de Tweede kamer aangeboden. Texel Energie 

wordt daarin genoemd en dat lokale energie 

initiatieven een positieve bijdrage leveren aan de 

voorzieningszekerheid en het algemene 

welvaartniveau.  

 Zonder aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan 

wordt deze ontwikkeling feitelijk onmogelijk gemaakt 

en zullen de doelstellingen op het gebied van 

duurzaamheid en energie niet worden verwezenlijkt 

en is alle moeite voor niets geweest. Alle studies, 

nota’s en rapporten kunnen dan in de 

papiervernietiger en worden kansen op een positieve 

economische ontwikkeling gemist. Reclamant erkent 

dat het beleid van hogere overheden van invloed zijn 

op de mogelijkheden binnen de gemeente, echter is 

reclamant ook van mening dat de gemeente nu 

kansen laat liggen en haar ambities niet waarmaakt. 

“Dit beleid is niet geheel verwerkt in het bestemmingsplan, 

aangezien het provinciale beleid “Wind op Land” dit doorkruist 

heeft. Ook de bevindingen vanuit de planMER wezen uit dat 

voor het plaatsen van kleine windmolens met een hoogte van 

17,5 meter (tiphoogte) niet gewaarborgd kon worden dat dit 

geen effect zou hebben op de natuurwaarden zoals het 

weidevogelleefgebied. 

Enkel voor zover kleine windturbines in het nieuwe provinciale 

beleid passen, zijn ze nu mogelijk gemaakt in het 

bestemmingsplan. Dat betekent: tot een maximale ashoogte 

van 7 meter en een maximale rotordiameter van 5 meter. Ze 

kunnen geplaatst worden in de meeste bouwvlakken binnen het 

plangebied. Voor wat betreft de waarden van natuur en 

landschap worden dergelijke zeer kleine windturbines qua 

effect verwaarloosbaar geacht, aangezien zij zullen wegvallen 

tegen de bebouwing en beplanting, die veelal reeds hoger is.” 

192 

 

De Texelse 

Makelaars 

 

 

 

(1) Verzoeker geeft aan dat voor hun relevant is om 

te weten hoeveel slaapplaatsen er op dit moment 

daadwerkelijk zijn volgens de gemeentelijke 

slaapplaatsentelling. Pas dan kan worden beoordeeld 

of het toekennen van extra slaapplaatsen haalbaar 

(1) Het slaapplaatsenbestand is een dynamisch systeem. 

Daarom zal het niet als bijlage bij dit plan worden 

toegevoegd. De telling van recreatieve slaapplaatsen staat 

op circa 42.000 (maart 2013). 

(2) Dat is niet de strekking van dit artikellid. Het is 

De nummering op de bijlagen wordt aangepast: VNG 

Bedrijvenlijst krijgt nummer 3 op de eerste pagina van het 

document, Lijst beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis krijgt 

nummer 4 en Beeldkwaliteitsplan krijgt nummer 5.  

De Bijlagen bij de Toelichting zullen ook een nummer op de 
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(bijvoorbeeld bij kamperen bij de boer) is of dat 

sprake is van regelgeving die achteraf een dode letter 

blijkt te zijn. De gemeentelijke slaapplaatsentelling 

had als een bij het bestemmingsplan behorend stuk te 

worden aangehecht.  

(2) Verzoeker kan zich niet vinden in de 

wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om het 

zich binnen het bestemmingsvlak toegestaan aantal 

recreatieve slaapplaatsen te kunnen verminderen om 

het in overeenstemming te brengen met het 

daadwerkelijk gebruik. Aan deze 

wijzigingsbevoegdheid ligt geen enkele nadere 

onderbouwing ten grondslag voor de planperiode van 

10 jaar. De nut en noodzaak voor het opnemen van 

deze regeling is ook niet onderbouwd.  Ook is 

onvoldoende toetsingskader opgenomen om de 

bevoegdheid toe te passen. Verder brengt deze 

regeling veel onzekerheid met zich mee en is deze bij 

transacties van cruciaal belang. Deze onzekerheid 

heeft negatieve invloed op de marktwaarde. Verzocht 

wordt dan ook de wijzigingsbevoegdheid te 

schrappen. 

(3) Verzoeker vraagt zich af hoe de gemeente omgaat 

met eigenaren die een 

recreatiebungalow/appartement of tweede woning 

hebben en deze slechts voor eigen gebruik benutten. 

Indien de eigenaren deze woningen niet beschikbaar 

stellen voor verhuur of gebruik door derden wordt 

gehandeld in strijd met ongeoorloofde 

eigendomsplanologie. 

(4) Volgens verzoeker ontstaat verwarring, 

onduidelijkheid en rechtsongelijkheid nu de 

wijzigingsbevoegdheid niet voor alle recreatieve 

bestemmingen geldt. Een onderlinge uitruil of 

verplaatsing is dan ook bij voorbaat uitgesloten.  

(5) Omdat het beleid is gericht op uniforme 

bestemmingsplannen is de verwachting dat in 

komende nieuwe bestemmingsplannen eveneens een 

dergelijke beperkende bepaling wordt opgenomen. 

Dit komt in conflict met de eerder door de gemeente, 

op straffe van een boete, opgelegde 

privaatrechtelijke verplichting (kettingbeding) 

waarbij voor een aantal bestaande 

verblijfsrecreatieve terreinen de verplichting is 

opgelegd om een x aantal weken – verplicht –te 

verhuren aan vakantiegangers. 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(3) Als een tweede woning niet permanent door de eigenaar 

wordt gebruikt, is het geen probleem als hij de enige is die 

het recreatief gebruikt. Bij zomerhuizen op 

Verblijfsrecreatieve terreinen is het verplicht de 

zomerhuizen te gebruiken voor een bedrijfsmatige 

exploitatie. 

(4) Deze bepaling is alleen opgenomen bij de bestemmingen 

waarbij de verandermogelijkheid aanwezig is (zie onder 2). 

Binnen de bestemming ‘Recreatie – Kampeerterrein’ is geen 

uitbreiding van recreatie mogelijk. De kampeerterreinen 

liggen in kwetsbare natuurgebieden. Verplaatsing, en dus 

uitruil, van slaapplaatsen is niet mogelijk. In de startnotitie 

‘Mooi Texel, meer toekomst, staat een visie op de 

verplaatsing van slaapplaatsen, onder voorwaarden. Deze 

startnotitie is de leidraad voor de actualisatie van de Nota 

Toerisme en Recreatie. 

(5) Zie beantwoording onder 2 en 3 inzake de ‘beperkingen’. 

Deze bepaling wordt in alle bestemmingsplannen van de 

kernen opgenomen. 

(6) De huidige systematiek van normtelling werkt en wordt 

niet gewijzigd. 

(7) Niemand is juridische eigenaar van ‘bedrechten’. Er is 

geen sprake van ‘eigendom’. Het is een planologische 

aanduiding waaraan rechten kunnen worden ontleend, die op 

een bepaalde locatie geldt en bij de bestemming op die 

locatie hoort.  

Indien privaatrechtelijk een locatie wordt overgedragen door 

middel van vervreemding, dan dient de nieuwe eigenaar de 

locatie te gebruiken conform de bestemming op deze locatie 

met de daarbij behorende rechten. Slaapplaatsen behoren 

tot die rechten.  

Slaapplaatsen zijn rechten op een bepaalde locatie en deze 

kunnen niet verhandeld worden om op een andere locatie te 

eerste pagina van het document krijgen, zodat dit duidelijker is 

voor de lezer. De Nota van Uitgangspunten krijgt nummer 1 en 

de PlanMER nummer 2 en de ruimtelijke onderbouwing van het 

vliegveld nummer 6. 

 

 

In de regels wordt toegevoegd Veiligheidszone artikel  61, 

algemene aanduidingsregels. De tekst zal worden: 

 

61.8 Veiligheidszone 

Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone’ zijn de gronden 

tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoog 

veiligheidsrisico van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 

objecten. In afwijking tot het bepaalde in de bouwregels mogen 

in of op deze gronden geen kwetsbare objecten of beperkt 

kwetsbare objecten worden gebouwd. 
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(6) Indien nu geen sluitende controle is op de 

naleving van de toeristenbelasting omdat niet 

duidelijk is hoeveel bedden daadwerkelijk recreatief 

worden beslapen, vraagt verzoeker zich af hoe de 

gemeente het daadwerkelijk gebruik kan vaststellen, 

controleren en handhaven. 

(7) Verzoeker vraagt wie thans de juridische eigenaar 

is van een bedrecht en op basis van welk recht de 

gemeente meent zich de eigendom van deze 

bedrechten te kunnen toe eigenen? Verder wordt 

afgevraagd of deze bedrechten kunnen worden 

verhuurd/verkocht en of een overdracht met 

overdracht met overdrachtsbelasting of BTW is 

belast. Of kunnen deze vrij worden verhandeld? 

(8) De regeling is opgenomen in de plannen De Koog 

en buitengebied, gaan deze ook gelden voor andere 

plannen en is uitruil tussen genoemde 

bestemmingsplannen mogelijk.  

(9) Is het bedrecht gekoppeld aan een bepaalde vorm 

van een verblijfsrecreatieve bestemming of mag je 

deze ook verwerven en als zodanig benutten op  een 

andere bestemming, zoals A, W, C of M bestemming. 

Aan welk criteria moet worden voldaan om een 

toeristisch bed te mogen verplaatsen, te verkopen of 

te verhuren.  

(10) Afgevraagd wordt of ook andere rechten, zoals 

voor een tweede woning ook verhandelbaar zijn? 

(11) In artikel 35 Recreatief opstal is geen regeling 

opgenomen voor het bouwen van een overig 

bouwwerk (bijv. een fietsenschuurtje). Verzocht 

wordt om dezelfde regeling als in artikel 37.3.7 op te 

nemen. 

(12) De regelgeving wat betreft archeologie maakt 

het welhaast onmogelijk om zonder dure 

onderzoeksrapporten onderhoud te verrichten aan de 

in de gronden aanwezig drainage. Een vrijstelling voor 

het uitvoeren van onderhoud of vervanging kan een 

oplossing zijn. 

(13) Een maximale hoogte van een erfafscheiding van 

één meter komt laag over en beperkt de 

belanghebbende om de nodige privacy te 

bewerkstelligen of dieren binnen de afrastering te 

houden. Verzocht wordt om het maximum aan te 

passen zodat geen onnodige procedures hoeven te 

worden gevoerd. 

(14) Verzoeker geeft aan dat het college verwarring 

gebruiken. 

(8) De regeling wordt in alle bestemmingsplannen opgenomen 

en uitwisseling is op geen enkele wijze  mogelijk, conform de 

Nota van Uitgangspunten komplannen.  

Slaapplaatsen zijn gebonden aan de locatie en de 

bestemming waarop de slaapplaatsen rusten. 

(9) De slaapplaatsen kunnen naast de reguliere 

verblijfsrecreatieve bestemmingen ook voorkomen bij andere 

bestemmingen, zoals bijvoorbeeld Wonen (recreatief opstal 

in de tuin) of Agrarisch (appartementen in monumentale 

stolp). 

Voor het verplaatsen van slaapplaatsen gelden voorwaarden 

(zie 4) en geldt maatwerk. Dit gaat altijd buitenplans. 

(10) De gemeente is niet voornemens een planlogisch recht 

verhandelbaar te maken. Een locatie waar sprake van een 

tweede woning conform de bijalge van de 

Huisvestingsverordening Texel 1994 heeft een aparte 

bestemming, dan wel een functieaanduiding gekregen in het 

bestemmingsplan Buitengebied. 

Deze is dan ook gebonden aan deze specifieke locatie. 

(11) Deze mogelijkheid zal niet aan het plan worden 

toegevoegd. De maximale oppervlakte van recreatieve 

opstallen is vergroot van 55m² naar 70m² conform de Nota 

van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. Dit biedt 

de mogelijkheid tot een inpandige berging. 

(12) De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

(13) De maatvoering van 1,0 meter is overgenomen uit het 

vigerende plan en een hekwerk van 1,0 meter is 

vergunningvrij. Voor een hoger hekwerk moet een 

omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze regeling 

voldoet tot op heden en er is geen reden om dit aan te 

passen. In een aantal bestemmingen is een erf- of 

terreinafscheiding mogelijk van maximaal 2,0 achter de naar 

de weg gekeerde gevel van het woonhuis. 

(14) Het is juist dat ingevolge de Algemene Termijnenwet 

een termijn die op zaterdag, zondag of een algemeen 

erkende feestdag eindigt wordt verlengd tot en met de eerst 
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heeft gezaaid door aan te geven dat de 

terinzagelegging duurt tot maandag 25 februari 2013. 

Op grond van de algemene termijnenwet geldt dat 

een terinzagelegging die eindigt op zondag wordt 

verlengd tot maandag. 

(15) Verzoeker merkt op dat het analoge exemplaar 

dat terinzage heeft gelegen op het gemeentehuis 

afwijkt van de versie op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Iemand die dus geen computer heeft en de versie op 

het gemeentehuis inleest, heeft dus niet te maken 

met de juiste regels. 

(16) Bijvoorbeeld artikel 1.23 van de 

begripsbepalingen verwijst naar een ander 

bestemmingsplan dan nu terinzage ligt.  

(17) Artikel 3.4.4 heeft een afwijkende nummering 

ten opzichte van de digitale versie. 

(18) Onder de bedrijf-VAB wijzigingsbevoegdheden in 

de diverse Agrarische bestemmingen ziet verzoeker 

een tekstueel verschil onder lid 6: “als…” in de pdf-

versie en “indien…” in de digitale versie. 

(19) Daarnaast is de verwijzing naar de bijlagen ook 

niet juist geregeld. Bijlage 2 wordt helemaal niet 

genoemd en de verwijzing naar andere bijlagen is 

niet duidelijk of klopt niet. 

(20) De op de kaart aangegeven codering 

‘veiligheidszone’ verwijst weliswaar naar artikel 61 

Algemene aanduidingsregels, maar hierin staat niets 

beschreven over de ‘veiligheidszone’. 

(21) Op grond van de Abw geldt dat een 

ontwerpbestemmingsplan met alle daarop betrekking 

hebbende stukken ter inzage moet worden gelegd. Dit 

is niet gebeurd. Verzocht wordt om deze omissie te 

herstellen.  

 

volgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag is. Om deze reden heeft het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen 

tot en met maandag 25 februari 2013. Zienswijzen die op 25 

februari 2013 zijn ingediend, zijn om deze reden ontvankelijk 

en zijn meegenomen in de procedure. Ook was maandag het 

plan in te zien op het gemeentehuis en langs digitale weg. 

(15) het analoge exemplaar week op zeer ondergeschikte 

punten af van de digitale versie, ontstaan door toepassing 

van de huisstijl van de gemeente. De digitale versie is de 

juiste versie. 

(16) in de digitale versie was het juiste GML-bestand 

opgenomen. Dit is automatisch gewijzigd toen de versie 

begin dit jaar is omgezet van 2012 naar 2013. Het bestand 

was toen al omgezet in een Word en PDF versie in de huisstijl 

en is verzuimd dit te vermelden door middel van een 

addendum.  

(17) 3.4.4 e 6 t/m 11 zijn in de Word/PDF versie per abuis 

omgezet in nummers. Dat hadden sub e tot en met j moeten 

zijn. 

(18) het analoge exemplaar week op zeer ondergeschikte 

punten af van de digitale versie, ontstaan door toepassing 

van de huisstijl van de gemeente. De digitale versie was de 

juiste versie. 

(19) De Bijlagen bij de regels zijn onduidelijk of onjuist 

genummerd op het document. Dit zal worden aangepast: 

VNG Bedrijvenlijst krijgt nummer 3 op de eerste pagina 

van het document, Lijst beroeps- en bedrijfsactiviteiten 

aan huis krijgt nummer 4 en Beeldkwaliteitsplan krijgt 

nummer 5. 

De Bijlagen bij de Toelichting zullen ook een nummer op 

de eerste pagina van het document krijgen, zodat dit 

duidelijker is voor de lezer. De Nota van Uitgangspunten 

krijgt nummer 1 en de PlanMER nummer 2 en de 

ruimtelijke onderbouwing van het vliegveld nummer 6. 

(20) In de Toelichting is de Veiligheidszone inzake Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) niet opgenomen onder 

hoofdstuk 4.5. Deze zal onderaan de opsomming van de 

andere 7 gebiedsaanduidingen worden toegevoegd. 

 

In de regels dient de Veiligheidszone en de daarbij 

behorende regelgeving te worden opgenomen in artikel 

61, algemene aanduidingsregels. De tekst zal worden: 

 

61.X Veiligheidszone 

Ter plaatse van de aanduiding ‘veiligheidszone’ zijn de 
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gronden tevens bestemd voor het tegengaan van een te 

hoog veiligheidsrisico van kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten. In afwijking tot het bepaalde in de 

bouwregels mogen in of op deze gronden geen kwetsbare 

objecten of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd. 

 

(21) Het plan (toelichting. Regels, planMER, 

Beeldkwaliteitsplan, bijlagen bij de regels en bijlagen bij de 

toelichting) heeft zowel digitaal als fysiek document ter 

inzage gelegen. Het was niet mogelijk de verbeelding op een 

fysiek document ter inzage te leggen. In de centrale hal van 

het gemeentehuis waren twee computers beschikbaar voor 

de burgers om het plan digitaal te kunnen raadplegen. Via de 

publieksbalie zijn tientallen mensen geholpen met het 

raadplegen van het plan. Op verzoek zijn gedeeltes van de 

verbeelding uitgeprint. Ook telefonisch zijn veel mensen 

geholpen met het raadplegen van het plan. Er bestond de 

mogelijkheid om kopieën van (delen) van het plan te kopen. 

Onduidelijk is wat u precies bedoelt. Aan alle gestelde 

voorwaarden is voldaan conform paragraaf 1.2. Bro (Besluit 

ruimtelijke ordening), artikel 3.7 Wro (Wet ruimtelijke 

ordening)  en artikel 3.11 Awb (Algemene wet 

bestuursrecht). 

 

De punten 19 en 20 leiden tot wijziging van het 

bestemmingsplan. De overige punten leiden niet tot 

wijziging van het bestemmingsplan. 

224 Algemeen (1) Op een aantal punten houdt het bestemmingsplan 

geen rekening met de kernkwaliteiten. De nachtelijke 

duisternis is een speerpunt van de provincie en dat is 

uiteraard ook voor de gemeente Texel ook zo. Toch is 

de constatering dat steeds meer verlichte stallen in 

het buitengebied komen. In het nieuwe 

bestemmingsplan moet worden aangegeven waarom 

het zo belangrijk is de nachtelijke duisternis te 

houden. 

(2) Verzocht wordt om in het bestemmingsplann op te 

nemen dat bij ontwikkelingen de aardkundige 

waarden in de 63 aardkundig waardevolle gebieden zo 

goed mogelijk worden beschermd. 

(3) In de Wet Geluidhinder staat dat een herziening 

van het  bestemmingsplan gepaard dient te gaan met 

een akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai. 

Verzocht wordt dit over te nemen. 

(4) Bij de Milieudienst is de vraag gesteld of er een 

verplichting geldt voor het opnemen van geuroverlast 

(1) Het behoud van de kernwaarden is in het 

bestemmingsplan opgenomen via het Beeld Kwaliteits Plan, 

dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. 

(2) In de toelichting is aangegeven hoe de gemeente Texel 

omgaat met de bescherming van de aardkundig waardevolle 

gebieden, hiermee wordt voldaan aan de Provinciale Milieu 

Verordening. 

(3) In dit bestemmingsplan zijn geen bouwmogelijkheden 

opgenomen die dichter naar de weg komen dan nu het geval, 

om die reden is een akoestisch onderzoek niet vereist. Dit is 

verwoord in de toelichting. 

(4) Het aspect geur is verwoord in de toelichting. Deze beide 

aspecten (geluid en geur) komen ook aan bod in het plan-

MER. 

(5) De planning is zodanig dat het nieuwe archeologiebeleid 

wordt vastgesteld voor de vaststelling van het 

bestemmingsplan, zodat dit erin verwerkt kan worden. 

(6) Daarom staan er juist criteria waaraan voldaan moet 

worden om te zorgen dat dit geen onevenredige afbreuk gaat 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Glaskassen: verbod op 

lichtverstrooiing) 
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in een bestemmingsplan. In reactie hierop is 

aangegeven dat wanneer sprake is van activiteiten, 

zoals een veehouderijbedrijf of een baggerdepot, 

waar geuroverlast aannemelijk is, wordt getoetst aan 

regelgeving, richtlijnen en beleid. Verzocht wordt dit 

te verwerken in het bestemmingsplan. 

(5) Vanaf 15-02-2013 ligt de nieuwe Archeologische 

beleidsadvieskaart Texel ter inzage. Deze wordt 

verwerkt in de nieuwe bestemmingsplannen. 

Eventuele zienswijzen op dit nieuwe beleid kunnen 

niet meer in het bestemmingsplan worden verwerkt. 

Daarbij geldt in het ontwerpbestemmingsplan een 

beleidsadvieskaart uit 2007 wordt gebruikt. Hiermee 

geeft de gemeente aan dat dat het vastgestelde 

beleid is. Terwijl een nieuw bestemmingsplan toch 

zal worden gecombineerd met de meest actuele 

kaartondergrond. 

(6) De gemeente geeft aan dat de functies binnen de 

bestemming Bedrijf-VAB geen onevenredige afbreuk 

mogen doen aan ontwikkelingsmogelijkheden, 

milieusituaties, woonsituaties, verkeerfuncties en 

natuurwaarden. Daarnaast geeft de gemeente echter 

aan het agrarische buitengebied te ontwikkelingen in 

kleinschalige geïndustrialiseerde gebieden. Deze 

kleinschalige ontwikkelingen zijn de ruimtelijke 

ontwikkelingen die negatieve effecten hebben op de 

gebieden waarover de provincie het ook heeft. 

(7) Binnen de bestemming Maatschappelijk-VAB is 

productiegebonden detailhandel mogelijk. Afgevraagd 

wordt of dit ondergeschikte detailhandel is en of deze 

ontwikkeling overeen komt met de PRVS Noord-

Holland, artikel 17 en de artikelen 26 tot en met 30 

van het bestemmingsplan. 

(8) De uitleg van de gemeente over een toegespitste 

bestemming is curieus, deze bestemmingen zijn niet 

onderling uitwisselbaar. Een vuurtoren is 

maatschappelijk en een zorginstelling ook. Verzocht 

wordt duidelijk aan te geven wat het aspect 

maatschappelijk inhoudt. Een bij voorbaat 

vaststelling dat in een vuurtoren als nevengebruik een 

museum is toegestaan kan niet, want dit is niet 

aangegeven in de maatschappelijke voorzieningen. De 

gemeente geeft toepassing van wat de gemeente 

aanneemt dat het maatschappelijk is en maakt dat 

ook nog onderling uitwisselbaar. Verzocht wordt de 

bestemming maatschappelijk nog eens toetsen aan 

doen. Ook het provinciale belei laat nieuwe functies in 

vrijkomende agrarische bebouwing toe, sterker nog, op basis 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(PRVS) is de gemeente verplicht om in het bestemmingsplan 

een regeling op te nemen voor nieuwe functies, omdat Texel 

aangewezen is als gebied voor gecombineerde landbouw. 

(7) De bestemming Maatschappelijk – VAB komt biet voor in 

het Ontwerp Bestemmingsplan. 

(8) Bedoeld wordt aan te geven dat de functies niet 

uitwisselbaar zijn. indiener van de zienswijze is dezelfde 

mening toegedaan. Punt 1.72 betreft een begripsbepaling, en 

geen bestemmingsregeling. In de bestemming staat per 

locatie precies wat is toegelaten op welke plek, en hoe groot 

dat mag zijn etc. 

(9) Flexibilteitsbepalingen worden opgenomen om 

ontwikkelingen gedurende de looptijd van het plan mogelijk 

te maken. Dit is een gangbare manier om ontwikkelingen in 

een plangebied te sturen. 

(10) Dit blijkt uit de verdere regels. Het erf behoort bij het 

agrarische bedrijf en kan benut worden voor agrarische 

(neven)functies waarvoor niet gebouwd hoeft te worden, 

zoals kamperen bij de boer, of opslag van materiaal en 

producten. 

(11) ja, dit is een vorm van ondergeschikte detailhandel. 

(12) Om de agrarische sector gezond te houden zijn ook 

agrarische loonwerkzaamheden nodig. 

(13 t/m 26) Voor deze punten wordt verwezen naar de 

beantwoording van de zienswijze van Tien voor Texel, nr. 

330. 

Indiener van de zienswijze heeft zelf aangegeven dat zijn 

punten zullen worden ingepast in de zienswijze van Tien voor 

Texel. 

 

 

De hierboven genoemde punten geven geen aanleiding tot 

wijziging van het bestemmingsplan. 
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punt 1.72 en een combinatie zoals in dat artikel is 

opgenomen, uit te sluiten. 

(9) In de vijf gebieden, zoals benoemd in de artikel 3 

tot en met 7 is soms sprake van: ‘doet de gevraagde 

ontwikkeling geen afbreuk aan de kernkwaliteiten en 

aan het beeldkwaliteitsplan dan zijn ontwikkelingen 

mogelijk via een flexibele bepaling. De 

kernkwaliteiten en het beeldkwaliteitsplan geven 

juist houvast aan hoe men om dient te gaan met 

ontwikkeling. Vervolgens gaat de gemeente een 

ontwikkeling mogelijk maken met een flexibele 

bepaling. De ontwikkelingen van de gemeente zijn 

dan wel erg flexibel.  

(10) In de artikelen 3 t/m 7 zijn verschillende 

agrarische bestemmingen opgenomen, zoals 

specifieke vorm van agrarisch-erf. Niet omschreven 

wordt wat deze specifieke vorm inhoudt. 

(11) Is productie en branche gerichte detailhandel 

een vorm van ondergeschikte detailhandel die 

mogelijk moet worden? Als voorbeeld van 

ondergeschikte detailhandel noemt de gemeente een 

tuincentrum. De provincie beschouwt deze echter als 

volumineuze detailhandel. Deze zijn ook zeker niet 

als ondergeschikt te beschouwen. 

(12) Een agrarisch loonbedrijf heeft niets te maken 

met agrarische grondgebonden bezigheden en dient 

te worden geweerd in het buitengebied. Het aspect 

van ondergeschikt is niet te controleren en dus ook 

niet te handhaven. 

(13) Met verwijzing naar artikel 1.68 (kleinschalige 

duurzame energieopwekking uit kleinschalige 

perceelsgebonden bronnen) geldt dat de vorm die de 

gemeente wil toepassen eerder grootschalig is, te 

weten het plaatsen van drie biomassa 

vergistinginstallaties. En niet perceelsgebonden zoals 

wordt beweerd. Daarnaast valt het opwekken van 

energie onder hetgeen de provincie heeft verboden. 

(14) Volgens de gemeente zijn er twee vormen van 

duurzame energieopwekking, passende en 

kleinschalige. Afgevraagd wordt of deze vormen wel 

passend, toepasbaar, kleinschalig en noodzakelijk 

zijn. Zijn deze installaties niet in strijd met het 

beeldkwaliteitsplan? 

(15) Wat betreft artikel 1.78 Nevenactiviteiten geldt 

dat vastgesteld moet worden dat het gaat om 

activiteiten die een relatie met agrarisch hebben. Het 
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moet niet gaan niet-agrarische nevenactiviteiten. 

(16) Wat betreft artikel 116 Veldschuur geldt dat de 

nu opgenomen definitie hetzelfde is als een gewone 

schuur. Hier moet gewoon de benaming uit het 

geldende bestemmingsplan worden overgenomen. 

(17) Met betrekking tot artikel 1.124 

voorkeursgrenswaarde wordt afgevraagd waar de 

stiltegebieden zijn gebleven? 

(18) Met verwijzing naar artikel 5 Agrarisch - Oude 

land wordt afgevraagd of bij loonwerk wordt bedoeld 

een agrarisch loonbedrijf? 

(19) Met betrekking tot hetzelfde artikel, hoe 

kleinschalig zijn deze perceelsgebonden bronnen? 

(20) Artikel 5: Het begrip extensief recreatief 

medegebruik lijkt hier niet gelukkig gekozen. Alle 

zaken, genoemd in artikel 1.49 vinden nu al plaats. 

Extensief maken is niet verstandig. 

(21) Artikel 5: Wat betreft paardenhouderij, 

paardenhokken moeten worden verwijderd uit het 

buitengebied. 

(22) Wat betreft artikel 25 wordt afgevraagd waar in 

het ontwerp wordt aangegeven of en hoe rekening is 

gehouden met weidevogelleefgebieden. 

(23) Met verwijzing naar artikel 5.3 afwijken van 

bouwregels geldt dat de gemeente de mogelijkheid 

biedt om glaskassen met een bouwhoogte van 10 

meter te realiseren. Afgevraagd wordt of de 

gemeente hiermee een vorm van landschappelijk 

verwoesting gaat invoeren en de provinciale 

structuurvisie negeert. 

(24) Op grond van artikel 5.2.3 Overige bouwwerken 

geldt dat buiten het bouwvlak binnen de aanduiding 

‘Specifieke vorm van agrarisch-erf’ de hoogte van 

overige bouwwerken maximaal 1 meter mag zijn. In 

uitzondering hierop mag de hoogte van het 

afschermende hekwerk zoals genoemd in artikel 5, lid 

5 sub b maximaal 1,80m zijn. Hiermee maakt de 

gemeente de opslag van mest buiten het bouwvlak 

binnen genoemde aanduiding mogelijk. Het opslaan 

van mest buiten het bebouwingsvlak is echter niet 

toegestaan. Hier is sprake van een verandering van 

een grondgebonden bedrijf naar een niet 

grondgebonden bedrijf. Afgevraagd wordt of de 

gemeente een ruimtelijke beoordeling heeft bij het 

beoordelen van mestopslag in het landschap. 

Verwezen wordt naar de omgevingsvergunning 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Naam                |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Naam                |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  29 

Groningen 2009 waarin juist is opgenomen dat het 

plaatsen van mestbassins buiten het bouwvlak niet is 

toegestaan. 

(25) Noordelijk van de Bijenkorfweg tot aan de 

Koningsweg is een projectbesluit De Verrassing te 

Oosterend ingetekend. De plan is ingetrokken door de 

heer Ploeg zelf. 

(26) Bij Doolhof 9 Oudeschild staat dat hier alles is 

vastgesteld. Deze omgevingsvergunning is echter nog 

in behandeling bij de rechtbank Alkmaar. 

(27) Bij de Zeshonderd in Oudeschild is een verzoek 

tot schorsing ingediend bij de rechtbank Alkmaar. 

(28) Op de kaart zijn verschillende punten 

aangegeven op de kaart: aanduiding specifieke vorm 

van agrarisch erf. Met inachtneming van deze 

zienswijze wordt verzocht deze zaken van de kaart te 

verwijderen. 

(29) Het is de bedoeling dat de digitale kaart 

duidelijkheid verschaft. Wat betreft bedrijven is hier 

slechts sprake van halve informatie. Over welke vorm 

van een bedrijf gaat het hier en in welke categorie 

valt dit bedrijf. De gemeente gaat hier zaken legaal 

maken waarover geen zienswijzen konden worden 

ingediend. 

(30) De gemeente geeft aan in een eerder stadium 

dat zienswijzen konden worden. Als hiermee wordt 

bedoeld de nota inspraak is dat vreemd aangezien dat 

niet ter inzage heeft gelegen. Daarnaast wordt 

afgevraagd waarop de organisatie hebben 

gereageerd. Het gaat hier meer om een wensenlijstje 

dan inhoudelijk commentaar. De (normale) burger  

kon net zo min zijn oordeel vellen en is niet in de 

gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken. 

Dit is een vorm van rechtsongelijkheid. 

259 Vereniging tegen 

windenergie 

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als de 

Raad van State hebben zich  uitgesproken tegen 

plaatsing van windturbines op Texel. Dit in 

tegenstelling tot het windturbinebeleid en de wel-

mogelijkheid tot plaatsing en in werking hebben 

ervan. Het mogelijk maken van windturbines is 

ongewenst i.v.m. aantasting van het karakter van het 

eiland (rust, ruimte en vergezichten). 

In december 2012 is naar aanleiding van nieuw provinciaal 

beleid “wind op land” de Provinciale verordening 

Structuurvisie van de provincie Noord-Holland aangepast. Dit 

heeft tot gevolg dat windturbines met een ashoogte groter 

dan 7 m en een rotordiameter van groter dan 5 m niet 

mogelijk zijn. Grotere windturbines dan dat worden dan ook 

niet mogelijk gemaakt in het plan. In het kader van de 

gemeentelijke ambitie om duurzaam zelf te voorzien in de 

Texelse energiebehoefte, worden deze kleine windturbines 

wel toegestaan.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 
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bestemmingsplan. 

282 Landschapszorg (1) De digitale kaart op ‘raadpleegomgeving Texel in 

kaart’ en ‘ruimtelijke plannen’ zijn niet goed 

raadpleegbaar; totaal overzicht ontbreekt, de 

grenzen zijn niet goed zichtbaar tussen bijvoorbeeld 

de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Natuur-Kuststrook’. De 

grenzen tussen verschillende agrarische 

bestemmingen en de locatie van ‘specifieke vorm van 

agrarisch –erf’ is niet duidelijk. Een legenda 

ontbreekt en op de papieren kaart staan ook geen 

duidelijke grenzen. 

Verzocht wordt het plan opnieuw ter visie te leggen, 

met duidelijk kaartmateriaal, zoals bijvoorbeeld het 

vigerende bestemmingsplan Buitengebied. 

(2) Maximaal een kwart van Texel bestaat uit 

natuurreservaten en het bos- en duingebied. Om dit 

te beschermen zijn een aantal positieve regelingen 

opgenomen: waarden Hoge berg, 1 hectare bij erf, 

buitenplanse procedure voor veestallen, toetsing aan 

Beeldkwaliteitsplan (BKP) bij afwegingen. Echter het 

ruimte geven aan agrarische bedrijfsvoering en niet- 

agrarische nevenactiviteiten en tegelijkertijd 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden en ruimtelijke kernwaarden te behouden of 

versterken, zijn tegengestelde belangen. Zijn 

diversiteit en levendigheid kernwaarden? 

(3) Het is niet duidelijk wat de begrenzing is van het 

Hoge berg gebied. Als dit gebied kleiner is geworden 

dan in het huidige plan, dan is dat ernstig bezwarend. 

(4) De Hoornderpolders en Waalenburg vallen onder 

de bestemming ‘Agrarisch – Zeepolders’ echter de 

toegestane bouwhoogten vallen onder ‘Agrarisch – 

Binnenduinrand’. Verzocht wordt de Buitenpolder, De 

Grie, De Kuil en Hoornder Nieuwland in de 

bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand te situeren’ 

(5) In de Toelichting wordt polder De Naal genoemd 

als liggend in ‘Agrarisch – Zeepolders’, echter deze 

ligt (noordelijk van camping Loodsmansduin) al in de 

bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’. De Kuil 

(ten zuiden van de camping) zal worden bedoeld. 

(6) Zonneakkers geven een industriële blik in een 

agrarisch landschap. Dat is ongewenst en er bestaan 

(1) Conform artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

dient het bestemmingsplan elektronisch beschikbaar te 

worden gesteld door publicatie op de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierop staan digitale plannen 

van alle gemeenten in Nederland. Deze wordt centraal 

beheerd en ingericht. Suggesties voor verbetering kunnen via 

deze site worden doorgegeven. Het ontwerp plan zal niet 

opnieuw ter visie worden gelegd, omdat de gemeente Texel 

heeft voldaan aan de wettelijke vereisten. De gemeente 

Texel heeft als extra service de ‘Texel in kaart’ –server op 

haar website geplaatst, die gebruiksvriendelijker is. 

(2) Het vitaal houden van de landbouw door verbreding in de 

vorm van nevenfuncties en ruimte voor ontwikkeling zijn 

opgenomen in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan Buitengebied. Juist door de aanwezigheid 

van de vitale landbouw is er een afwisseling in landschappen 

en gebruiksvormen, hetgeen tot de Texelse kernwaarden 

behoort. Bij ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden 

door de flexibele bepalingen in het plan, wordt getoetst aan 

het Beeldkwaliteitsplan om de kernwaarden te beschermen. 

(3) Voor de begrenzing van het Hoge Berggebied, is de 

begrenzing uit de Welstandsnota aangehouden. Hierdoor is 

de bestemming Agrarisch - Hoge Berg iets groter geworden 

dan Agrarisch categorie 4 in het vigerende plan. 

(4) Vanuit de ruimtelijke kenmerken is in het ‘Beeld van 

Texel’ een indeling gemaakt in identiteit van de 

verschillende landschappen. Dit is ook het uitgangspunt bij 

het Beeldkwaliteitsplan en is op deze wijze verwerkt in het 

bestemmingsplan. Hierin zijn deze polders in de Zeepolders 

ingedeeld. Echter vanuit het Beeldkwaliteitsplan en de regels 

zijn de Hoornderpolders extra beschermd. Waal en Burg is nu 

grotendeels natuur geworden. Binnen deze bestemming zijn 

bijna geen ontwikkelingen mogelijk, waardoor deze polder 

ook wordt beschermd. 

(5) In hoofdstuk 4.4 onder ‘artikel 3 tot en met 7 – 

Agrarisch’ staat ‘Echter in de polders Waal en Burg en de 

Hoornder polders ( Buitendijk, de Naal, de Grie en 

Hoornder Nieland) , welke feitelijk….”. De Naal ligt in de 

Binnenduinrand en moet worden vervangen door De Kuil. 

(6) Zonneakkers blijven mogelijk in het bestemmingsplan. 

Het Beeldkwaliteitsplan is van toepassing en het is mogelijk 

In hoofdstuk 4.4 onder ‘artikel 3 tot en met 7 – Agrarisch’ staat 

‘Echter in de polders Waal en Burg en de Hoornder polders ( 

Buitendijk, de Naal, de Grie en Hoornder Nieland) , welke 

feitelijk….”. De Naal ligt in de Binnenduinrand en moet worden 

vervangen door De Kuil. De zin wordt: ‘Echter in de polders 

Waal en Burg en de Hoornder polders (Buitendijk, de Kuil, de 

Grie en Hoornder Nieland) , welke feitelijk….” 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Behoud identiteit 

Zeepolders en Strandpolders) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Paden? Ja, maar met mate) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Glaskassen: verbod op 

lichtverstrooiing) 
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geen concrete plannen. Verzocht wordt deze 

mogelijkheid uit alle agrarische bestemmingen uit het 

plan te schrappen. 

(7) Glaskassen zijn een aantasting van de 

landschappelijke ruimte, identiteit en eilandkarakter. 

Verzocht wordt deze mogelijkheid in de 

bestemmingen ‘Agrarisch – Binnenduinrand’ en 

‘Agrarisch – Oude land’, Waalenburg en de 

Hoornderpolders te schrappen. 

(8) Kleinschalige biovergisters zijn agro-industriële 

installaties en geven weinig rendement en dragen 

daarom onvoldoende bij aan de energiedoelstelling 

van Texel. Verzocht wordt deze mogelijkheid te 

schrappen bij de bestemmingen ‘Agrarisch – 

Binnenduinrand’ en ‘Agrarisch – Oude land’, 

Waalenburg en de Hoornderpolders. 

(9) Mestzakken buiten de blokken zijn niet gewenst 

bij de bestemmingen ‘Agrarisch – Binnenduinrand’ en 

‘Agrarisch – Oude land’, Waalenburg en de 

Hoornderpolders. Dit zou niet passen binnen het BKP. 

Verzocht wordt dit hier niet mogelijk te maken. 

(10) Het mogelijk maken van kleine windmolens 

binnen de bestemmingen ‘Agrarisch – Binnenduinrand’ 

en ‘Agrarisch – Oude land’ is niet gewenst, verzocht 

wordt dit aan te passen. 

(11) Dagrecreatief medegebruik kan wildgroei met 

zich meebrengen. Omdat de Hoge berg al veel wegen 

en paden heeft, is uitbreiding ongewenst en verzocht 

wordt dat binnen de bestemming ‘Agrarisch – Hoge 

berg’ deze uitbreiding niet mogelijk te maken. 

(12) Verzocht wordt de wijziging naar ‘Agrarisch – 

Loonbedrijf’ te schrappen omdat dit de kernwaarden 

aantast. Bedrijven dienen op een bedrijventerrein 

geconcentreerd te worden. 

(13) Ook buiten de weidevogelleefgebieden komen 

vogelconcentraties en natuurwaarden voor.  

(14) Veel wijzigingen en afwijkingen worden getoetst 

aan BKP en zijn mogelijk onder voorwaarden. 

Voorgesteld wordt om bij de bestemmingen 

‘Agrarisch- Binnenduinrand’ en ‘Agrarisch – Oude 

land’ de woorden ‘onevenredig’ en ‘onoverkomelijk’ 

te schrappen voor wat betreft de belangen van 

natuur, milieu en landschap. Tevens wordt verzocht 

aan te geven dat het Beeldkwaliteitsplan ‘bepalend’ 

is in plaats van dat ‘het mede betrokken’ wordt bij 

de toetsing. 

als onder andere de natuurlijke en landschappelijke waarden 

niet worden aangetast. Gezien de energievisie en de ambitie 

om in 2020 energie zelfvoorzienend te zijn, worden op 

voorhand zo weinig mogelijk  locaties uit gesloten. Alleen de 

Hoge Berg is uitgesloten in verband met het zeer kwetsbare 

gebied. 

(7) De mogelijkheid voor glaskassen zijn ook in het vigerende 

plan mogelijk tot maximaal 2.000m². In dit plan is een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen tot maximaal 1.000m². 

Hierbij zal ook getoetst worden aan het Beeldkwaliteitsplan. 

(8) De biovergisters zijn een onderdeel van de uitwerking van 

de uitwerking van de energie visie en de ambitie om energie 

zelfvoorzienend te zijn in 2020. De regeling voor 

biovergisters is door de raad vastgesteld in december 2011 en 

blijft in het plan opgenomen. 

(9) In het plan zit een afwijkingsmogelijkheid opgenomen 

voor opslag van mest. Hierbij zal worden getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan. U motiveert onvoldoende waarom dit 

niet zou passen in het Beeldkwaliteitsplan, zodat bij de 

beantwoording hier niet specifieker op ingegaan kan worden. 

(10) Windmolens tot 7 meter as-hoogte blijven mogelijk in 

het bestemmingsplan. Het Beeldkwaliteitsplan is van 

toepassing en het is mogelijk als onder andere de natuurlijke 

en landschappelijke waarden niet worden aantast. Gezien de 

energievisie en de ambitie om in 2020 energie 

zelfvoorzienend te zijn, worden op voorhand geen locaties 

uit gesloten.  

(11) Extensief dagrecreatief medegebruik is ondergeschikt 

mogelijk aan deze bestemming. Uw interpretatie van 

dagrecreatief medegebruik is daarom te ruim opgevat. 

(12) Conform de zienswijze van de provincie zal de 

wijzigingsbevoegdheid naar ‘Agrarisch – loonbedrijf’ binnen 

de bestemmingen Agrarisch worden geschrapt. 

(13) het is bekend dat ook buiten weidevogelleefgebieden 

vogelconcentraties en natuurwaarden voorkomen. Vanuit 

artikel 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie dienen de weidevogelleefgebieden beschermd 

te worden in de bestemmingsplannen. De vogels en andere 

flora en fauna zijn wettelijk beschermd via bijvoorbeeld de 

Flora en Faunawet. Dat geldt overal en hoeft dus niet in het 

bestemmingsplan te worden opgenomen. 

(14) Het is een (belangen)afweging en alleen bij een 

‘onevenredige’ of ‘onoverkomelijke’ situatie niet 

meegewerkt zal worden. De ontwikkeling van het één zal 

altijd ten koste gaan van iets anders. Mede daarom is het 

Beeldkwaliteitplan opgesteld, dat in de toetsing betrokken 
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(15) ‘Bos’ staat op een merkwaardige plaats tussen 

‘Bedrijf’ - en ‘Cultuur en ontspanning’. Voorgesteld 

wordt om het de bestemming ‘Natuur – Bos’ te geven. 

(16) Binnen  de bestemming ‘Bos’ is bosbouw (o.a. 

houtproductie mogelijk). Dit is niet meer van 

toepassing, het betreft noodzakelijk onderhoud. 

(17) In de bestemming ‘Natuur – Kuststrook’ zijn het 

duingebied en het strand samengevoegd. Omdat de 

duinen kwetsbaar zijn en op het strand ook intensieve 

dagrecreatie en evenementen mogelijk zijn, wordt 

voorgesteld om het duingebied onder de bestemming 

‘Natuur’ onder te brengen en dan kan het strand 

onder ‘Natuur-Kuststrook’ blijven  

(18) In de bestemming “Bos’ en ‘Natuur – Kuststrook’ 

wordt dagrecreatie benoemd. Dagrecreatie komt niet 

voor in de begrippenlijst, Bij de bestemming 

‘Recreatie – Dagrecereatie’ worden 

kinderboerderijen, speeltuinen  etc. onder 

dagrecreatie verstaan. Dit is niet wenselijk in 

natuurbestemmingen en wekt verwarring. 

Voorgesteld wordt om bij de bestemmingen ‘Bos’ en 

“Natuur – Kuststrook’ te spreken van ‘extensieve 

dagrecreatieve activiteiten’ of ‘natuurgerichte 

recreatieve activiteiten’. Voor het bedrijvige 

stranddeel kan ‘intensieve strandrecreatie’ worden 

opgenomen. 

(19) Binnen de bestemming ‘Natuur – Kuststrook’ ligt 

een evenemententerrein bij paal 17. Dit is strijdig 

met de hoofdbestemming en de activiteiten 

veroorzaken verstoring in het aangrenzende 

natuurgebied en zijn schadelijk voor natuur en 

natuurrecreatie 

(20) De gronden ten noorden van de Pelikaanweg, 

ingeklemd tussen twee bosdelen hebben de 

bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’. 

Voorgesteld wordt om de bestemming ‘Natuur’ hier 

op te nemen. 

(21) Het strand rond de Eierlandse Dam ligt niet 

binnen dit plangebied. Zand is onlosmakelijk vast aan 

het strand en betreft geen buitendijks land. Verzocht 

dit op te nemen onder de bestemming ‘Natuur – 

Kuststrook’. 

(22) De uitbreiding van het vliegveld is niet akkoord, 

omdat eerst moet worden bediscussieerd of dit 

wenselijk is. 

(23) Sommige buitendijkse gronden vallen niet onder 

zal worden. Het voorstel wordt niet overgenomen. 

(15) Volgens de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 

2012 moeten de voorgeschreven hoofdgroepen van 

bestemmingen worden gebruikt. Bos valt onder de 

hoofdgroep ‘Bos’ en staat conform de aangegeven 

alfabetische volgorde tussen ‘Bedrijf’ en ‘Cultuur en 

Ontspanning’. 

(16) De Dennen zijn oorspronkelijk aangelegd ten behoeve 

van houtproductie. Er is sprake van houtkap en daardoor van 

houtproductie. Dit kan onderhoud zijn, maar ook 

bedrijfsmatig gericht. Deze bestemmingsomschrijving blijft 

gehandhaafd. 

(17) Het is een groot aan elkaar grenzend natuurgebied, 

waarbij grenzen tussen deze gebieden dynamisch is. Vanuit 

planologisch oogpunt is één bestemming wenselijk. 

(18) Kinderboerderijen en speeltuinen zijn als voorbeeld niet 

genoemd bij de bestemmingen ‘Bos’ en ‘Natuur’. Bij deze 

laatste bestemmingen is dagrecreatief medegebruik 

ondergeschikt aan de functie. Bij de bestemming ‘Recreatie – 

Dagrecreatie’ kan dit de hoofdfunctie zijn. 

(19) De evenementen binnen dit aangeduide terrein zijn 

cyclische evenementen; deze keren jaarlijks terug in 

dezelfde periode. Voor evenementen die nadelige effecten 

kunnen hebben op de natuurgebieden dan wel de daar 

voorkomende soorten, is een vergunning op basis van de 

Natuurbeschermingswet, dan wel een ontheffing op basis van 

de Flora en Fauna wet vereist. 

(20) Het door u bedoelde perceel op de hoek van de 

Ruijslaan en Pelikaanweg, kadastraal bekend als gemeente 

Texel sectie H nummer 2615 behoort tot de Ecologische 

Hoofdstructuur. Door de zakelijk gerechtigde is hiervoor geen 

zienswijze ingediend. Er zit is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om de bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’ 

te wijzigen in de bestemming ‘Natuur’. 

(21) Het aanpassen van de plangrens doet niets af aan de 

planologische bescherming van een gebied. Een aanpassing 

van een plangrens geeft geen andere bestemming van een 

gebied. Door de invoering van de Standaard vergelijkbare 

bestemmingsplannen is het eenvoudiger om 

bestemmingsplannen te vergelijken en op elkaar af te 

stemmen. 

(22)  De uitbreidingsmogelijkheid is aangepast. Door het 

vliegveld is deels de noodzaak voor uitbreiding aangegeven, 

waardoor nu rekenig gehouden is met een ondergeschikte 

uitbreiding van 60 meter. Voor het overige zal eerst via een 

buitenplanse planologische procedure aangetoond moeten 
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dit bestemmingsplan, maar onder bestemmingsplan 

Waddenzee. Echter de buitendijkse gronden van de 

Mokbaai vallen wel binnen dit bestemmingsplan 

Buitengebied. Voorgesteld wordt dit niet te wijzigen, 

maar om de “Volharding’(landtong bij polder 

Wassenaar) en de Schorren op te nemen in het 

bestemmingsplan Buitengebied met de bestemming 

‘Natuur’ 

(24) Er worden vele regels gesteld. Er dient ook een 

strikt handhavingsbeleid te worden gevolgd. 

 

worden of er sprake is van nut en noodzaak, en of een goede 

ruimtelijke inpassing mogelijk is. (23) Het aanpassen van de 

plangrens doet niets af aan de planologische bescherming van 

een gebied. Een aanpassing van een plangrens geeft geen 

andere bestemming van een gebied. Door de invoering van de 

Standaard vergelijkbare Bestemmingsplannen is het 

eenvoudiger om bestemmingsplannen te vergelijken en op 

elkaar af te stemmen. 

(24) In de Toelichting staat een handhavingparagraaf 

opgenomen. 

 

Punt 5 geeft aanleiding tot een wijziging in het plan, de 

overige punten leiden niet tot een wijziging. 

316 TOP (1) Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een 

behoorlijk compleet plan, dat een duidelijke richting 

geeft aan de mogelijkheden voor de ruimtelijke 

ontwikkeling voor de komende jaren. Echter een 

aantal punten kan worden verbeterd: 

Doordat er veel beleidsnota’s op het gebied van 

ruimtelijk beleid zijn op Texel, zou de voorkeur 

uitgaan naar een bestemmingsplan op hoofdlijnen. Er 

wordt nu een aantal zaken in een grote mate van 

detail geregeld, waardoor de ontwikkelingsruimte 

voor ondernemers en innovaties wordt ingeperkt. 

(2) In deze tijd zijn er sociale, maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen. Ondernemers moeten 

gefaciliteerd worden maar met respect voor het 

authentieke eilandkarakter en natuur. Voorgesteld 

wordt om een sociaal economische paragraaf toe te 

voegen aan het bestemmingsplan, waarin de 

gewenste samenhang tussen economie en natuur 

wordt beschreven. Verwezen wordt naar het concept 

beheerplan Natura 200, waarin deze aspecten  

namens verzoeker zijn opgenomen. 

(3) Opnemen van vrijstellingsmogelijkheid door het 

college voor alle onderwerpen. 

(4) De proeftuin gedachte op het gebied van 

energieopwekking is te beperkt vertaald in het plan. 

Zonneakkers zijn toegestaan na een binnenplanse 

vrijstellingsprocedure. Verzocht wordt om in het 

algemeen de mogelijkheid op te nemen voor het 

toestaan van nieuwe energievoorzieningen, 

waaronder windenergie, ten behoeve van eigen 

gebruik maar ook ten behoeve bedrijfsmatig gebruik, 

die ruimtelijk inpasbaar zijn. 

(5) Verzocht wordt dat indien zonnepanelen binnen 

(1) Een bestemmingsplan is een vertaling van de 

gemeentelijke beleidsnota’s in planologische, burgers-

bindende- regelingen. Regelgeving van andere overheden is 

vaak dwingend van aard, ook dat moet vertaald worden in 

het bestemmingsplan. De nieuwe Omgevingswet, waar de 

Rijksoverheid momenteel aan werkt, geeft hopelijk meer 

vrijheid en ruimte in deze zin. 

(2) Een bestemmingsplan is een ruimtelijk/planologische 

regeling. Het is niet handig om daar ook andere zaken in te 

stoppen buiten de al vele verplichte zaken. 

(3) Een dergelijke, niet objectief afgebakende, 

afwijkingsbevoegdheid is, conform vaste jurisprudentie, niet 

rechtsgeldig. De wet geeft wel andere mogelijkheden voor 

afwijkingen van het bestemmingsplan zoals de 

kruimelgevallenregeling en de projectafwijkingsprocedure. 

(4) Helaas laat provinciale regelgeving dit niet toe. De 

beleidsvisie over proeftuinen blijft lokaal wel van toepassing, 

zodat op concrete verzoeken beoordeeld kan worden 

daarvoor een apart planologisch traject te doorlopen. De 

visie wordt dus door het bestemmingsplan niet 

dichtgetimmerd. 

(5) Dit telt niet mee in de oppervlakte bebouwing, dit valt 

onder de noemer “andere bouwwerken”. 

(6) Binnen bouwvlakken zijn op de grond staande 

zonnepanelen mogelijk binnen de regeling voor andere 

bouwwerken. Dit is al toegestaan zowel binnen de regels van 

het geldende als het nieuwe plan. Binnen de erffunctie is dit 

niet wenselijk, omdat je daarmee veelal in het open 

landschap terecht komt. Daarvoor is de afwijkingsregeling 

voor zonne-akkers bedoeld. 

(7) Dit is een misverstand. Aardwarmte loopt niet vast op 

archeologische waarden, maar op aardkundige waarden. 

Deze worden echter rechtstreeks door de provincie 

Aan artikel 50.5 sub a (bestemming Wonen, afwijken van de 

gebruiksregels, splitsing in 2 wooneenheden) en artikel 52.5 sub 

a (bestemming Wonen - Vab, afwijken van de gebruiksregels, 

splitsing in 2 wooneenheden zal worden geschrapt in sub a .1: 

een stolp. Het sublid zal worden gewijzigd van : ‘het betreft 

een stolp met een monumentale status in ‘het betreft een 

boerderij met een monumentale status’ 

 

In het vigerende plan is een regeling opgenomen om agrarische 

stolpen te wijzigen naar wonen. Onderstaande tekst wordt 

opgenomen in hoofdstuk 4.4 van de Toelichting:  

In het plan is een regeling opgenomen om (voormalige) 

agrarische monumentale stolpen, gelegen binnen een bouwvlak, 

te wijzigen naar wonen. Hierdoor worden karakteristieke 

cultuurelementen in het landschap behouden. 

Landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten van het 

gebouw zijn hierbij van belang. De bouwkundige kwaliteit van 

het gebouw moet van dien aard zijn dat deze de moeite waard 

is om te behouden. De aanwezige waarden mogen door deze 

wijziging niet onevenredig worden aangetast. Een 

saneringsregeling van overtollige bedrijfsgebouwen zal in de 

wijziging worden meegenomen. Als het bedrijf blijft bestaan 

zal een verzoek om een nieuwe bedrijfswoning niet 

gehonoreerd worden. Uitgangspunt is dat een bedrijfswoning 

altijd bij het bedrijf blijft horen. Na wijziging krijgt de woning 

de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 

plattelandswoning’ 

 

In verband met de wijziging van stolpen naar wonen wordt in de 

bestemmingen ‘Agrarisch’, artikel 3,4,5,6 en 7 de volgende 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen: 

Wijziging stolp naar wonen 

x. op de verbeelding een aanduiding ‘Specifieke vorm van 
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het bouwblok worden geplaatst, deze niet meer als 

bouwkundig oppervlak te bestempelen. 

(6) Verzocht wordt zonnepanelen binnen de 

erffunctie mogelijk te maken tot een hoogte van 

maximaal 1,5 meter, waarbij deze geen deel 

uitmaken van het bouwkundig oppervlakte. Zo nodig 

kan een maximum oppervlakte worden gekoppeld als 

percentage van het bebouwd oppervlakte, ter 

voorkoming van uitwassen. 

(7) Verticale aardwarmte loopt vast op archeologische 

waarde. Op de meeste percelen hebben al 

grondroeringen plaatsgevonden.. Ook wordt dit 

belemmerd door de bodemkwaliteitskaart van de 

provincie. Medio dit jaar wordt de gemeente bevoegd 

gezag voor het gebruik van bodemwarmte. 

Voorgesteld wordt om waarde archeologie vrij te 

stellen voor het boren van verticale aardwarmte 

wisselaars met een diameter van circa 15 cm tot een 

maximale diepte van 500 m 

(8) Er bestaat een onwenselijke discrepantie met 

betrekking tot stikstofdepositie tussen het MER advies 

en het beheerplan Natura 2000. De verwachte 

toename van stikstofdepositie in het planMER zal 

wellicht niet worden gestaafd door de P.A.S. 

berekeningen die in het kader van Natura 2000 

worden gemaakt. Er zijn diverse perspectieven die 

een bijdrage kunnen leveren tot verminderen van de 

stikstofdepositie; inzet van klaver en/of luzerne op 

de minimaal 4.000 hectare grasland  en beplanting 

met zwarte els en duindoorn. Stikstofdepositie in de 

kritische duingebieden ontstaat door de voornamelijk 

westelijke stroming van elders en niet van Texel zelf. 

Met betrekking tot de duinen kan de agrarische sector 

hier een zeer beperkte bijdrage aan leveren. 

(9) Het is fijn dat de huidige stolpenregeling is 

opgenomen. Deze stopenregeling zou voor 

monumentale en nieuwe stolpen moeten gelden. 

(10) Er staan op Texel naast de stolpen andere 

beeldbepalende boerderijen: Utrechtse T boerderij, 

Groningse boerderijen en Friese boerderijen. Deze 

vaak goed onderhouden boerderijen vormen samen 

met de aangebouwde schuren een kwalitatief 

hoogwaardige eenheid. Deze zijn niet meer in gebruik 

voor het agrarische bedrijf. Verzocht wordt dezelfde 

rechten toe te kennen als de stolpen: mogelijkheid 

tot bewoning, eventueel in tweeën, 4 appartementen 

beschermd, via de Provinciale Milieu Verordening. Hier gaat 

het bestemmingsplan niet over. 

(8) PAS en bestemmingsplan zijn twee verschillende zaken. 

De PAS is nog niet klaar, er kan met het bestemmingsplan 

ook niet op gewacht worden. 

Verder wordt verwezen naar zienswijze 152 van LTO-Noord. 

(9) De “stolpenregeling” om recreatieve appartementen te 

malen in een stolp, geldt in het nieuwe bestemmingsplan 

voor monumentale en (vervangende) nieuwe stolpen binnen 

een agrarisch bedrijf. 

(10) De stolp is karakteristiek voor de Texelse bouwcultuur, 

dat rechtvaardigt extra inspanning ter behoud van dit 

cultuurbeeld. Voor wat betreft monumentale boerderijen, 

anders dan stolpen, binnen een woonbestemming, geldt 

ook dat deze behoudenswaardig zijn. Daarom wordt het 

een goed idee gevonden om ook hier onder voorwaarden 

splitsing in 2 wooneenheden toe te staan. De regels zullen 

hierop worden aangepast. (11) Door het toekennen van de 

woonbestemming is er tegelijk sprake van 

kapitaalsvermeerdering. Het is een belangrijk uitgangspunt 

om het open landschap te behouden en versterken. Bij de 

VAB-regeling hoort daar een substantiële ontstening bij. Om 

landschappelijke redenen wordt hieraan vastgehouden. 

(12) In het vigerende plan zit een regeling om stolpen af te 

scheiden uit een agrarisch bouwvlak en hier een 

woonbestemming van te maken. Deze regeling zal terug 

opgenomen worden in het plan. Uit de zienswijzen blijkt 

dat daar behoefte aan is. 

(13) Dit berust op een misverstand. In het vigerende plan is 

in de regels opgenomen dat er bij bouwen, altijd een afstand 

van 5 meter uit de perceelsgrens gehanteerd wordt. Om 

misverstanden te voorkomen, is deze 5 meter nu alvast in de 

verbeelding ingetekend. Er worden hierdoor geen 

bouwrechten afgenomen. 

(14) Deze regeling is verkeerd opgevat via de media.  

Het ongewenst “afpakken”van slaapplaatsen is niet de 

strekking van dit artikellid. Het is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv kampeerplaatsen 

naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid van zomerhuizen is 

lager, er kunnen dan minder slaapplaatsen op een hectare. In 

het vigerende plan moet daarvoor vooraf een 

wijzigingsprocedure gevoerd worden. Ondernemers hebben 

geageerd tegen dergelijke planologische procedures, die 

vertragend werken op de uitvoering van hun plannen. 

Daarom is nu geregeld dat dit achteraf zal plaatsvinden. Het 

agrarisch – plattelandswoning’ wordt opgenomen; 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de stolp betreft een voormalige agrarisch 

bedrijfsgebouw met een monumentale status, 

gelegen in een bouwvlak met een agrarische 

bestemming; 

2. de wijziging is noodzakelijk voor het behoud van de 

stolp; 

3. het authentieke van de stolp blijft behouden; 

4. de stolp kan niet meer gebruikt worden ten behoeve 

van het bedrijf; 

5. een saneringsregeling van overtollige 

bedrijfsgebouwen kan onderdeel uitmaken van deze 

wijziging; 

6. uit een erfinrichtingsplan blijkt dat er sprake is van 

een goede landschappelijke inpassing van erf, 

beplanting, verharding en bebouwing conform het 

Beeldkwaliteitsplan 

deze wijziging doet geen onevenredige afbreuk aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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in de aangebouwde schuur. Hierdoor blijven de 

boerderijen voor het landschap behouden. 

(11) De regeling voor VAB is een goede ontwikkeling 

in het bestemmingsplan. Echter bij de omzetting naar 

VAB Wonen kan het noodzakelijke saneren van 50% 

van de voormalige bedrijfsgebouwen leiden tot 

kapitaalsvernietiging, als de aanwezige schuren in 

zeer goede staat verkeren. Verzocht wordt hiervoor 

een vrijstelling op te nemen. 

(12) Verzocht wordt de mogelijkheid op te nemen om 

stolpen te bestemmen als tweede dienstwoning. Dat 

biedt mogelijkheid tot ouderlijke verzorging en 

verbetert de mogelijkheid tot goed onderhoud. 

(13) In het vigerende bestemmingsplan kan bij de 

recreatieve bestemmingen het gehele 

bestemmingsvlak bebouwd worden. Door de 

toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt, terwijl de 

bouwmogelijkheden in het nieuwe plan juist worden 

vergroot. Dit is een tegenstrijdigheid en het gevolg is 

dat het recht uit het nieuwe bestemmingsplan niet 

volledig benut worden. 

(14) Een bedrijf kan gedwongen worden nog niet 

benutte slaapplaatsen in te leveren. Deze sanering 

leidt tot kapitaalsvernietiging, want een slaapplaats 

heeft wel degelijk een financiële waarde voor de 

ondernemer.  

(15) In het vigerende bestemmingsplan stonden bij 

hotels niet het aantal vergunde slaapplaatsen 

vermeld, maar het maximaal te bebouwen 

oppervlakte. Hierbinnen kon de ondernemer zoveel 

mogelijk kamers realiseren en werd de mogelijkheid 

geboden om de oppervlakte met 25% te vergroten. In 

sommige gevallen is de bouwmogelijkheid niet 

volledig benut. Echter in het ontwerp 

bestemmingsplan zijn voor deze hotels wel het aantal 

slaapplaatsen vastgelegd, gebaseerd op de vergunde 

hotelkamers, vermenigvuldigd met 2 slaapplaatsen. 

Hierdoor zullen deze ondernemers schade lijden door 

waardevermindering, wat tot claims kan leiden. 

Verzocht wordt in de toekomst plannen voor deze 

gevallen te beoordelen en in overleg eventueel het 

aantal slaapplaatsen aan te passen. 

(16) De regels in het nieuwe plan bieden te weinig 

ruimte voor het vergunnen van extra slaapplaatsen en 

bouwoppervlakte in het kader van 

artikellid zal niet gebruikt worden om ondernemers 

slaapplaatsen “af te pakken”, anders dan bij bedrijfskeuze 

voor een minder slaapplaats-intensieve vorm van 

verblijfsrecreatie. 

(15) Met het opnemen van slaapplaatsen in het 

bestemmingsplan worden deze bedrijven gelijk behandeld als 

de andere recreatie bedrijven op Texel. Dit is belangrijk om 

het totaal aan slaapplaatsen te kunnen reguleren, hetgeen 

weer belangrijk is in het kader van behoud van de 

kernwaarden rust en ruimte. De 25%-regeling is van 

toepassing op deze bedrijven, zodat een verzoek kan worden 

ingediend voor uitbreiding van slaapplaatsen en/of 

bouwoppervlak. 

(16) Met de 25%-regeling kan ook uitbreiding van 

bestemmings- en/of bouwvlak worden verkregen. En zoals 

hierboven omschreven, is met het intekenen van de 

bouwvlakken geen bouwrecht weggenomen. Verder is het ook 

juist kwaliteit dat het landschap fraai en open blijft.  

(17) Als gedurende de looptijd van het plan bestaande 

situaties voorkomen, die niet passen in de regels, zal per 

geval bekeken worden hoe hiermee om te gaan. 

(18) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van het 

open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Het hebben van een fraai en open landschap is juist van een 

grote kwaliteit. Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht 

worden binnen deze beperkingen, een redelijke 

kwaliteitsverbetering is zeker mogelijk met behoud van de 

clustering van de bebouwing. 

(19) De huidige strandnota is in goed overleg met diverse 

betrokkenen van het strand tot stand gekomen. Hieraan ligt 

een zorgvuldige afweging van belangen ten grondslag en is 

nog actueel. Deze strandnota wordt nu verwerkt in het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het voorgestelde 

(een groot paviljoen in plaats van twee kleinere) past niet in 

het beleid van de strandnota. 

 

De punten 10 en 12 leiden tot wijziging in het 

bestemmingsplan, de overige punten geven daartoe geen 

aanleiding. 
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kwaliteitsverbetering. De beperkingen ‘kavel is 

bouwoppervlak’, boomsingel van 7 meter, bouwen 

vanaf 3 meter uit de boomsingel conflicteren met de 

25% regeling. 

(17) Bestaande situaties, toezeggingen en 

‘verworvenheden’ zoals logies in woningen in 4 

slaapkamers/8 bedden passen niet in het huidige 

plan, maar bestaan soms al sinds de jaren 60. Er 

wordt gesproken over overgangsrecht, 

overgangssituatie en uitsterfregeling. Deze 

ondernemers zullen schade lijden door 

waardevermindering en vanuit 

ondernemersperspectief is dat onwenselijk. 

Voorgesteld wordt een zgn, nulmeting te doen en die 

gevallen te beoordelen en in overleg eventueel aan te 

passen. 

(18) Het plan biedt onvoldoende mogelijkheden om 

kwaliteitsverbeteringen te realiseren ten aanzien van 

aangebouwde  of inpandige recreatieve opstallen. 

Deze mogen niet als losstaand bouwwerk worden 

herbouwd, terwijl de oppervlakte van recreatieve 

opstallen wel is verruimd naar 70m². Dit is een 

aantasting van de huidige rechten en leidt tot schade 

voor de verhuurder. Het draagt niet bij aan een 

kwalitatief hoogwaardige recreatieve opstallen en 

kwaliteitsverhoging op het eiland. 

(19)  Per strandslag mogen 2 paviljoens worden 

gebouwd. Voorgesteld wordt de bouwoppervlaktes 

samen te voegen zodat in plaats van twee, één groter 

paviljoen van maximaal 800m² gebouwd kan worden 

en een bijbehorend terras van maximaal 700m². Dit 

draagt bij aan een betere ruimtelijke invulling en 

rendabeler exploitatie voor de ondernemer. 
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330 Tien voor Texel (1) De digitale kaart geeft problemen bij de 

beoordeling welke bestemmingen er liggen op de 

punten in het betreffende ontwerpbestemmingsplan. 

(2) Bij ’t Hogeland tussen de Californieweg en de 

Pelikaanweg ligt een stuk land dat nu een agrarische 

bestemming heeft maar in het nieuwe 

bestemmingsplan een recreatieve bestemming krijgt. 

De Krim gaat hier 13 nieuwe luxe bungalows plaatsen. 

Dit druist in tegen de punten uit de Nota Mooi Texel. 

Wel is aangegeven dat alle punten uit deze nota in 

het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt. Tegen 

deze bestemmingswijziging wordt bezwaar gemaakt. 

Daarbij wordt afgevraagd of zich nog meer van die 

situaties voordoen. Het is ondoenlijk het 

bestemmingsplan in zo’n korte tijd op de computer 

uit te pluizen. 

(3) De gemeente heeft besloten geen geurbeleid vast 

te stellen. Op grond van de Wro, Bro en de Awb geldt 

dat in de toelichting moet worden verantwoord welke 

milieuonderzoeken zijn uitgevoerd en wat daarvan de 

resultaten zijn en op welke wijze hiermee rekening is 

gehouden bij de ruimtelijke afweging. Verzocht wordt 

bij de vaststelling rekening te houden met de Wet 

geurhinder en veehouderijen, de Nederlandse Emissie 

Richtlijn en de bedrijvenlijst van de VNG en wel 

geurbeleid vast te stellen. 

(4) Wat betreft het begrip agrarisch loonbedrijf 

(artikel 1.7) geldt dat hiermee veel te vrijblijvend 

wordt omgegaan onder andere door het toestaan van 

een transportbedrijf voor agrarische producten. 

Verzoeker is hier tegen. Dit was niet zo en dat moet 

zo blijven. De aanduiding ‘en dergelijke bedrijven’ 

gaat ook te ver en moet ook uit het bestemmingsplan. 

(5) In artikel 1.68 van de begripsbepalingen is een 

definitie bij kleinschalige duurzame 

energieopwekking opgenomen. Hier wordt gesproken 

over perceelsgebonden bronnen. Hier wordt ook wind 

genoemd. De provincie heeft al eerder aangegeven 

dat windenergie winning op land uit den boze is. Het 

woord wind moet er dus uit. 

(6) Het begrip nevenactiviteit  (artikel 1.78) is er 

ruim omschreven.  Hier kan men alle kanten mee op. 

Verzocht wordt dit duidelijker te omschrijven of te 

verwijderen. 

(7) Een veldschuur (artikel 1.116) moet net als in het 

geldende bestemmingsplan aan één kant op te zijn. 

(1) Dit betreft de wettelijk voorgeschreven wijze van 

aanbieden van een bestemmingsplan. Ook de gemeente 

Texel moet daaraan voldoen.  

(2) Mooi Texel is een aanzet om te komen tot nieuw beleid. 

Dit zal nader worden uitgewerkt in een nieuwe beleidsnota 

recreatie en toerisme. De uitbreiding van het park ’t 

Hogelandt aan de achterzijde betreft een compensatie voor 

de strook grond die aan de voorzijde van het park is afgegaan 

door verkoop aan de gemeente ten behoeve van het fietspad. 

(3)In de toelichting en de bijbehorende planMER is 

uiteengezet welke onderzoeken er gedaan zijn. 

Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen. 

(4) Dit betreft een gebruikelijke begripsbepaling voor wat 

een agrarisch loonbedrijf is. 

(5) Het provinciale beleid laat opwekking van windenergie 

toe tot een hoogte van 7 meter, met een maximale 

rotordiameter van 5 meter. Windenergie hoort dus wel tot de 

mogelijkheden. Gezien de energievisie van de gemeente 

Texel, wordt dit in het plan opgenomen. 

(6) dit geeft alleen een begripsbepaling van het begrip 

“nevenactiviteit”. Het is geen regeling die aangeeft wat op 

een bepaald perceel toegelaten is. 

(7) Indiener van de zienswijze verwart hier mogelijk het 

begrip “kapschuur”met het begrip “veldschuur”. Ook in het 

vigerende plan behoeft een veldschuur geen open zijde te 

hebben. Een veldschuur is een benaming voor een agrarische 

schuur die los van een bouwvlak waar een bedrijf gevestigd 

is, voorkomt in het agrarische land. 

(8) De stiltegebieden worden geregeld en beschermd door de 

provincie in de Provinciale Milieu Verordening. De gemeente 

hoeft noch kan dit regelen in het bestemmingsplan. 

(9) Dit wordt gedeeld. Texel kan zich niet uitzonderen voor 

landelijke regelgeving. De zinsnede “niet alle landelijke 

regels zijn voor Texel even relevant” zal geschrapt 

worden. 

(10) in de toelichting zal nog toegevoegd worden hetgeen 

in het nieuwe, recent vastgesteld provinciale beleid staat 

en hoe daarmee omgegaan wordt in dit bestemmingsplan. 

(11) Gezien de energievisie van de gemeente Texel, houdt de 

gemeente vast aan de mogelijkheid tot plaatsing van zonne-

akkers. Een voorwaarde bij de wijzigingsmogelijkheid is dat 

het goed landschappelijk ingepast moet zijn. 

(12) De aangehaalde tekst betreft een citaat van het 

raadsbesluit. 

(13)In het bestemmingsplan zit geen regeling om op nieuwe 

locaties een veldschuur te verkrijgen. In het vigerende plan 

In hoofdstuk 5.4 van de Toelichting onder ‘Handhaving’ zal de 

zin ‘Niet alle landelijke regels zijn voor Texel even relevant’ 

worden geschrapt. 

 

In hoofdstuk 2.4 onder Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie wordt een kopje toegevoegd met : 

 

“Windturbines 

Op 17 december 2012 heeft Provinciale Staten besloten de PRVS 

te wijzigen in verband met het uitvoeringsprogramma Wind op 

Land. Ook de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is aangepast. 

Het maatschappelijk draagvlak voor windenergie op land is als 

gevolg van de voortgaande schaalvergroting en gestage groei 

van het aantal windturbines en de hiermee samenhangende 

toegenomen ruimtelijke impact onder druk te komen staan. Dit 

heeft de provincie doen besluiten  een restrictief windbeleid te 

voeren. Binnen de polder Wieringermeer kan binnen strikte 

ruimtelijke kaders en onder voorwaarden ruimte worden 

geboden voor een beperkte groei in opgesteld vermogen. Buiten 

het windgebied worden planologische rechten gerespecteerd. 

Solitaire windturbines en lijnopstellingen mogen worden 

vervangen door windturbines met dezelfde afmetingen en een 

evenredig vermogen. Texel ligt in het gebied van ‘kleinschalige 

oplossingen voor duurzame energie’. 

De windturbine is gedefinieerd als een door wind aangedreven 

bouwwerk met een rotordiameter groter dan 5 meter en een 

ashoogte groter dan 7 meter, waarmee energie wordt 

opgewekt, inclusief de bij dit bouwwerk behorende 

(infrastructurele) voorzieningen, met uitzondering van 

traditionele windmolens of replica’s hiervan. Vanuit de PRVS 

mag een bestemmingsplan niet voorzien in bestemmingen die 

het bouwen of opschalen van een of meer windturbines 

mogelijk maken. In dit bestemmingsplan is dan ook alleen bij 

een aantal bestemmingen een kleine windturbine mogelijk 

gemaakt met een rotordiameter tot 5 meter en een ashoogte 

tot 7 meter. Dit om een invulling te geven aan de 

energieambitie van de gemeente om in 2020 zelfvoorzienend te 

zijn.” 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Behoud identiteit 

Zeepolders en strandpolders) 
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Anders is het ook een gewone schuur. Onderscheid 

moet er zijn. 

(8) Grote waarde wordt gehecht aan de oude vorm 

van de beschrijving: Stiltegebieden op Texel. Deze 

komt niet meer voor in de voorkeursgrenswaarde 

(artikel 1.124) 

(9) Wat betreft handhaving (par. 5.4) moet de zin 

‘niet alle landelijke regels zijn voor Texel even 

relevant’eruit, want waarom moet hier zo nodig een 

uitzonderingsregels worden toegepast op de 

landelijke regels voor Texel. 

(10) In paragraaf 4.1 van de toelichting (blz. 48) 

wordt gesproken over ‘urban windmills’. Dit moet 

worden geschrapt. Zie ook de provinciale regelgeving. 

Heel punt 1 op genoemde bladzijde moet voldoen aan 

de normen van het beeldkwaliteitsplan. Dat wordt 

hier gemist. 

(11) Punt 2 op dezelfde bladzijde. Zonneakkers vallen 

onder opwekking van energie en niet onder agrarische 

activiteiten. Zie ook zienswijze GS. Moet dus ook 

vervallen. 

(12) Onder punt 3 wordt gesproken over grootschalige 

biovergisters. Dit moet eruit want de raad heeft al in 

een eerder stadium aangegeven dat grootschalige 

biovergisters niet op Texel thuis horen. 

(13) In de toelichting wordt op blz. 51 aangegeven 

dat om het open landschap te behouden, geen nieuwe 

veldschuren worden toegestaan. De vraag is wat 

hiervan de bedoeling is, want bij punt 1.116 wordt 

iets anders beschreven. 

(14) Op blz. 53 bij hogere bouwhoogtes wordt 

beschreven dat agrarische bedrijfsvoering de ruimte 

krijgt om zicht te ontwikkelen en tegelijk de 

ruimtelijke kernwaarden behouden en versterkt 

worden. Dit zijn tegenstellingen en gaat niet samen, 

moet anders worden geformuleerd. Het is het één of 

het ander. De agrarisch bedrijfsvoering alle ruimte 

geven zich te ontwikkelen is gevaarlijk. 

(15) Op blz. 50 van de toelichting wordt aangegeven 

dat wordt beoogd de keuzevrijheid voor de agrarische 

ondernemer zo groot mogelijk te laten. Dit is 

volstrekt onduidelijk. Verzocht wordt dit eruit te 

halen. 

(16) Op blz. 52 van de toelichting wordt de mestzak 

toegelicht.  Het lijkt erop dat het de bedoeling is dat 

Texel een vergaarbak gaat worden van alle soorten 

zat deze regeling wel. Het aangehaalde punt 1.116 betreft 

de begripsbepaling van wat onder een veldschuur verstaan 

wordt, het is geen regeling in welke gevallen deze zijn 

toegestaan. 

(14) Daarom krijgt de agrarische bedrijfsvoering ook niet 

“alle” ruimte, maar  zijn er gebiedsgericht bijvoorbeeld 

maximale bouwhoogtes opgenomen. Op deze manier kan 

behoud van het landschap en agrarishe ontwikkeling 

samengaan. 

(15) Dit gaat over de keuzevrijheid van de agrarische 

ondernemer om neventakken aan het bedrijf toe te voegen. 

(16) Het gaat er om dat er op Texel te weinig mest 

geproduceerd wordt. Er is op Texel een mesttekort. Voor het 

op peil houden van de agrarische activiteiten op Texel is 

mestinvoer nodig, hetgeen leidt tot tijdelijke opslag. Dit 

betreft een agrarische activiteit op gronden met een 

agrarische bestemming. 

(17) De bescherming van het aardkundig monument is een 

provinciale aangelegenheid, geen regionale. Daarom is 

informatie over dit beleid opgenomen onder paragraaf 2.4 

van de toelichting, onder het Provinciale Beleid. 

Voor wat betreft de opmerking inzake Doolhof 9, wordt 

aangenomen dat u doelt op het eveneens op 

www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde 

projectafwijkingsbesluit. Dit wordt opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. 

(18) zie onder 17. 

(19) zie onder 17. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt op 

dit punt de eerder gevoerde projectprocedure. Duidelijk is 

dat de verplaatsing van het recreatieterrein niet meer aan de 

orde is. 

(20) Het beleid is erop gericht om ondergeschikt recreatief 

medegebruik, zoals wandelen etc, mogelijk te maken. 

(21) Dit is een gevolg van de planMER, de stikstof eisen 

komen uit de Natuurbeschermingswet. 

 

De punten 9 en 10 leiden tot wijziging van het 

bestemmingsplan, de overige punten geven hiertoe geen 

aanleiding. 
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mest waar ze aan de overkant vanaf moeten. Er komt 

steeds meer opslag voor overkantse mest. Dit moet 

worden aangepast. 

(17) Bij regionaal beleid (par. 2.5) moet nog een 

artikel over aardkundig monument worden 

opgenomen. Bij Doolhof 9 staat dat hier alles is 

vastgesteld. Dit kan niet want er liggen nog bezwaren 

bij de rechter. S.v.p. corrigeren. 

(18) Bij de Zeshonderd 9 wordt ook gedaan alsof alles 

is vastgesteld. Dit is niet zo. Er ligt nog een 

schorsingsverzoek bij de Rechtbank en bovendien 

moet de provincie nog haar fiat geven over het 

besluit dat door de raad is genomen om de mestzak 

aldaar te legaliseren. 

(19) Het blijkt dat op het noordelijke deel tussen de 

Bijenkorfweg en de Koningsweg het oude plan is 

ingetekend van het bungalowpark De Verrassing. 

Verondersteld was dat dit plan is ingetrokken. Graag 

aandacht hiervoor en corrigeren. 

(20) Verzocht wordt de mogelijkheid van kleinschalig 

recreatief medegebruik bij agrarische bedrijven te 

schrappen. Wat is kleinschalig en wie bepaalt dat? Dit 

begin eerst klein en wordt ieder jaar weer groter en 

wie gaat dit handhaven. 

(21) Het wordt toegejuicht dat alle bouwblokken zijn 

teruggebracht naar 1ha. Er is respect voor dit beleid 

evenals dat de gemeente bij omgevingsvergunningen 

voor nieuwe veeschuren eist dat rekening moet 

worden gehouden met stikstofbelasting.   

352 Werkgroep 

Kernwaarden 

(1) Op pagina 26 van de toelichting staat met 

verwijzing naar de structuurvisie dat 4000ha grasland 

behouden moet blijven. Hieraan moet worden 

toegevoegd dat dit periodiek gaat worden 

gemonitord. 

(2) Op pagina 50, eerste alinea: Aan de Hoornder 

Polders toevoegen De Kuil en het Zouteland. Zie 

daarvoor ook de Nota Vooroverleg pag. 26 onder punt 

11w. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zelfde stuk als onder punt 2, aan de opsomming 

(1) Het CBS houdt cijfers bij over het grondgebruik per 

gemeente. Deze kunnen op elk gewenst moment op hun 

website worden ingezien. Het is dus niet nodig om als 

gemeente een aparte monitoring te doen.  

2) Vanuit de ruimtelijke kenmerken is in het ‘Beeld van 

Texel’ een indeling gemaakt in identiteit van de 

verschillende landschappen. Dit is ook het uitgangspunt bij 

het Beeldkwaliteitsplan en is op deze wijze verwerkt in het 

bestemmingsplan. Hierin zijn de Hoornder polders bij de 

Zeepolders ingedeeld, en de polders Naal en Zouteland 

vallen onder Binnenduinrand.  

In hoofdstuk 4.4 onder ‘artikel 3 tot en met 7 – Agrarisch’ 

staat ‘Echter in de polders Waal en Burg en de Hoornder 

polders ( Buitendijk, de Naal, de Grie en Hoornder 

Nieuwland), welke feitelijk….”. De Naal ligt in de 

Binnenduinrand en moet worden vervangen door De Kuil. 

(3) Middels de gebiedsindeling vallen de Hoornder Polders 

Toelichting: 

* In hoofdstuk 4.4 onder ‘artikel 3 tot en met 7 – Agrarisch’ 

staat ‘Echter in de polders Waal en Burg en de Hoornder 

polders ( Buitendijk, de Naal, de Grie en Hoornder Nieland) , 

welke feitelijk….”. De Naal ligt in de Binnenduinrand en moet 

worden vervangen door De Kuil. De zin wordt: ‘Echter in de 

polders Waal en Burg en de Hoornder polders ( Buitendijk, de 

Kuil, de Grie en Hoornder Nieland) , welke feitelijk….” 

 

 

 

* In de toelichting (pagina 67) wordt opgenomen: 

“Het gaat hier om een constaterende bestemming van de 

feitelijke situatie op dit moment gaat. Soortgelijke 

ontwikkelingen zullen in de toekomst niet verder worden 

gehonoreerd. Dit vanwege het feit dat versnippering moet 

worden tegengegaan en dat het agrarisch areaal niet verder 
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van het omgevingsvergunningenstelsel in de meer 

kwetsbare landschappen toevoegen de Hoornder 

Polders. 

 

 

 

(4) Pagina 52 nevenactiviteiten. De criteria voor een 

reëel agrarisch bedrijf en een volwaardig agrarisch 

bedrijf moeten worden afgestemd op realistische 

normen in de Texelse situatie. Voorkomen moet 

worden dat er gekunstelde constructies worden 

bedacht om aan de vereiste nge’s te voldoen louter 

en alleen om daardoor bouwmogelijkheden te 

creëren. 

 

(5) Pagina 60, artikel 32 Natuur-Kuststrook, 

toevoegen dat deze gronden zijn bestemd voor 

kleinschalig historisch medegebruik.  

(6) Pagina 52, artikel 33 t/m 38-recreatie. Hier wordt 

aangegeven dat bij toepassing van 25% regeling onder 

meer zal worden getoetst aan het aspect 

natuurwaarden. Beter is om hier de ruimtelijke 

kernwaarden te noemen. Dit is ruimer en completer. 

Dit geldt ook voor soortgelijke formulering elders in 

het blokje Recreatie. 

(7) Pagina 67, kopje artikel 45-tuin. In de toelichting 

duidelijk maken dat het hier om een constaterende 

bestemming van de feitelijke situatie op dit moment 

gaat. Ook duidelijk maken dat soortgelijke 

ontwikkelingen in de toekomst niet verder zullen 

worden gehonoreerd. Dit vanwege het feit dat 

versnippering moet worden tegengegaan en dat het 

agrarisch areaal niet verder zal worden aangetast. 

(8) Paragraaf 5.4 Handhaving. Er wordt met klem voor 

gepleit om handhaving te gebruiken als volwaardig 

instrument voor kwaliteitsbewaking. Met name ook 

waar het betreft zaken van ruimtelijke ordening en 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

(9) Gepleit wordt voor een onafhankelijke, 

deskundige en betrokken externe adviescommissie om 

plannen en projecten te toetsten aan het 

beeldkwaliteitsplan. 

(10) Binnen het plangebied liggen ruim 250 agrarische 

bouwvlakken. Bij recht zijn windmolens tot maximaal 

17,5 meter toegestaan. Dit betekent dus in principe 

250 windturbines. Dit heeft een grote impact op het 

onder de Zeepolders, en niet onder de meer kwetsbare 

landschappen. Echter naar aanleiding van het vooroverleg 

zijn de goot- en bouwhoogte voor de Hoornder Polders gelijk 

getrokken met het Oude Land, en is het Beeldkwaliteitsplan 

aangepast, waardoor er meer beschermende maatregelen 

worden toegepast. 

(4) De criteria die worden gehanteerd zijn landelijke 

normen. De gemeente gaat ervan uit dat er geen misbruik 

wordt gemaakt van mogelijkheden uit een plan om enkel 

bouwmogelijkheden te creëren terwijl er geen agrarisch 

bedrijf zou zijn. Overigens als blijkt dat  een vergunning 

wordt aangevraagd met een kennelijk ander doel dan 

waarvoor deze bedoeld is, levert dat een weigeringsgrond op 

voor de gemeente. Bij twijfel zal er dus extra goed gekeken 

worden of aan de normen voldaan wordt. 

(5) In de regels is dit opgenomen onder het eerste lid van het 

betreffende artikel. Dat dit niet expliciet in de toelichting is 

opgenomen heeft verder geen juridische betekenis. 

(6) De systematiek brengt met zich mee dat alle 

flexibiliteitsbepalingen aan het Beeld Kwaliteitsplan moeten 

worden getoetst. 

(7) In de toelichting zal worden opgenomen dat het hier 

om een constaterende bestemming van de feitelijke 

situatie op dit moment gaat. Ook duidelijk maken dat 

soortgelijke ontwikkelingen in de toekomst niet verder 

zullen worden gehonoreerd. Dit vanwege het feit dat 

versnippering moet worden tegengegaan en dat het 

agrarisch areaal niet verder zal worden aangetast. 

(8) In de Toelichting is een handhavingsparagraaf 

opgenomen. 

(9) Over deze suggestie is de raad geïnformeerd. Na de 

vaststelling van dit bestemmingsplan zal besloten worden 

hoe om te gaan met de uitvoering van het bestemmingsplan. 

Hierin zal dit worden meegenomen. 

(10) In december 2012 is naar aanleiding van nieuw 

provinciaal beleid “wind op land” de Provinciale verordening 

Structuurvisie van de provincie Noord-Holland aangepast. Dit 

heeft tot gevolg dat windturbines met een ashoogte groter 

dan 7 m en een rotordiameter van groter dan 5 m niet 

mogelijk zijn. Grotere windturbines dan dat worden dan ook 

niet mogelijk gemaakt in het plan. In het kader van de 

gemeentelijke ambitie om duurzaam zelf te voorzien in de 

Texelse energiebehoefte, worden deze kleine windturbines 

wel toegestaan.  

(11) Omdat het om extensief recreatief medegebruik gaat, 

zoals wandelen, acht de gemeente een vergunningstelsel bij 

mag worden aangetast.” 

 

 

* In de toelichting (pagina 51) wordt geschrapt: “omdat het 

openstellen van voorheen niet toegankelijke agrarische 

gebieden invloed kan hebben op het weidevogelleven, is 

geregeld dat de aanleg van dergelijke voorzieningen pas kan na 

een belangenafweging. Hiervoor is dus een verplichting voor 

een omgevingsvergunning voor opgenomen (voorheen 

aanlegvergunning).” 

 

Regels: 

In artikel 3.2.3 sub g, artikel 5.2.3 sub g, artikel 6.2.3 sub g en 

artikel 7.2.3 sub f zal de zin ‘de hoogte van folietunnels mag 

maximaal 2,5 meter zijn’ worden gewijzigd in  

‘de hoogte van folietunnels mag maximaal 2,5 meter zijn en de  

oppervlakte mag maximaal 1.000 m2 per bedrijf bedragen.’ 

 

 

In het Beeldkwaliteitsplan zal op pagina 104 ‘het oude 

land/bebouwing’ onder Paardrijdbakken de zin ‘Particulieren 

met paardenlandjes kunnen bijdragen aan het herstel van de 

oorspronkelijke structuur van het Oude land’ worden gewijzigd 

in ‘‘Paardenlandjes en paardrijdbakken moeten zorgvuldig 

worden ingepast in het landschap, en bijdragen aan het herstel 

van de oorspronkelijke landschapsstructuur’ 

In het Beeldkwaliteitsplan zal op pagina 400 ‘de duinen/land’ 

onder criteria de zin ‘zo weinig hekken en borden als mogelijk’ 

worden gewijzigd in ‘zo weinig heiningen en borden als 

mogelijk’ 

 

In het Beeldkwaliteitsplan zal op pagina 440 ‘de 

duinen/samenvatting’ onder ‘landschapsstructuur natuurlijke 

dynamiek leidend’ de zin ‘zo weinig hekken en borden als 

mogelijk’ worden gewijzigd in ‘zo weinig heiningen en borden 

als mogelijk’ 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Behoud identiteit Zeepoler 

en Strandpolders) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Paden? Ja, maar met mate) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Glaskassen: verbod op 
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landschap. Verzocht wordt geen windturbines toe te 

staan bij agrarisch bouwvlakken. 

(11) Extensief recreatief medegebruik is nu bij recht 

toegestaan. Het heeft een grote invloed op de 

kernwaarden. Met name in de weidevogelgebieden. In 

de toelichting staat dat hiervoor een vergunning is 

vereist. Verzocht wordt extensief dagrecreatief 

medegebruik te binden aan een omgevingsvergunning 

conform het gestelde in de toelichting daarover. 

(12) Folietunnels zijn nu overal toegestaan. Het zijn 

verstorende elementen in het landschap. In het 

geldende bestemmingsplan zijn deze gebonden aan 

een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor teelt 

en termijnen. Ook worden de effecten op het 

landschap meegewogen (p. 56-57). Verzocht wordt in 

het nieuwe bestemmingsplan folietunnels ook te 

verbinden aan een omgevingsvergunning. Dit is deels 

ook in lijn met de begrippenlijst (artikel 

1.38=tijdelijk demontabel) 

(13) Glaskassen zijn met een omgevingsvergunning 

mogelijk op alle agrarische bouwvlakken 

(uitgezonderd de Hoge Berg). In het geldende 

bestemmingsplan is dit zogenoemd ondersteunend 

glas beperkt tot bloembollenbedrijven en vollegronds 

tuinbouwbedrijven (p. 54-55). Verzocht wordt in het 

nieuwe bestemmingsplan ook op te nemen. Geen 

glaskassen in de gevoelige gebieden Oude Land, Hoge 

Berg en Hoornder Polders. 

(14) Verzocht wordt tijdelijke opslag voor maximaal 

zes maanden van mest, hooibalen en andere 

agrarische producten niet toe te staan. Opslag alleen 

toestaan op agrarische bouwvlakken en erven. 

(15) Aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning) 

voorwaarden te verbinden teneinde verlies van 

omgevingswaarden te compenseren. 

(16) Zonneakkers zijn wezensvreemde elementen in 

het cultuurlandschap. In de gevoelige en kwetsbare 

gebieden zullen ze worden ervaren als dissonanten. 

Verzocht om naar het Hoge Berg gebied ook geen 

zonneakkers op het Oude Land, Binnenduinrand en 

Hoornderpolders toe te staan. 

(17) Artikel 4.5 van de planregels: Opnemen dat 

nevenactiviteiten in de vorm van zorg en 

kinderopvang alleen mogen worden ondergebracht in 

nader inzien toch wat zwaar hiervoor. In de toelichting is 

een foutieve tekst blijven staan. Deze zal verwijderd 

worden. 

(12) Folietunnels, met name als ze groot zijn en gedurende 

lange tijd blijven staan, zijn storende elementen in het open 

landschap. Daarom is het inderdaad wenselijk deze te 

binden aan een afwijking, zodat voorwaarden gekoppeld 

kunnen worden aan de bouw ervan, er wordt een 

maximum gesteld van 1000 m2 per bedrijf, conform het 

vigerende plan. 

(13) Uitgezonderd De Hoge Berg zijn glaskassen ook in het 

vigerende plan mogelijk tot maximaal 2.000 m2. In dit plan is 

een afwijkingsmogelijkheid opgenomen tot maximaal 1.000 

m2. Hierbij zal ook getoetst worden aan het 

Beeldkwaliteitsplan. 

(14) Het permanent (langer dan zes maanden) opslaan van 

mest, hooibalen en andere agrarische producten mag buiten 

het bouwvlak niet bij recht. In het plan zit een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor opslag van mest. 

Hierbij zal worden getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan. 

Tijdelijke opslag wordt gezien als normaal agrarische 

gebruik, dat hoort bij de agrarische bestemming van de 

gronden. 

(15) De vergunning wordt al getoetst aan strikte criteria, 

daardoor kan er geen sprake zijn van groot verlies van 

waarden. Het vragen van compenserende maatregelen bij 

een (voorheen aanleg-) vergunning, is wat de gemeente 

betreft, onnodig bezwarend voor een normaal agrarisch 

gebruik van de gronden. 

(16) Zonneakkers blijven mogelijk in het bestemmingsplan. 

Het Beeldkwaliteitsplan is van toepassing en het is mogelijk 

als onder andere de natuurlijke en landschappelijke waarden 

niet worden aantast. Gezien de energievisie en de ambitie 

om in 2020 energie zelfvoorzienend te zijn, worden op 

voorhand geen locaties uit gesloten. Alleen de Hoge Berg is 

uitgesloten in verband met het zeer kwetsbare gebied. 

(17) Dit is een loze toevoeging, aangezien gebouwd kan 

worden voor agrarische activiteiten, waarna de bebouwing 

“bestaat”. Neventakken worden gezien als een welkome 

aanvulling, die deze beperking niet rechtvaardigen. 

(18) Aangesloten wordt bij wat landelijk gangbaar is. 

(19) Paardrijden is onlosmakelijk aan Texel verbonden. Om 

dit te reguleren zijn er regels gesteld aan paardrijdbakken 

om de aantasting van het landschap tegen te gaan. Bij de 

aanleg van paardrijdbakken zal worden getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan, de inpassing binnen het erf en de 

lichtverstrooiing) 
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bestaande bebouwing. Dit voorkomt extra verstening. 

(18) Verzocht wordt een goede definitie te maken van 

zorg. 

(19) Artikel 4.5: Paardenbakken hebben verstorende 

effecten op de omgeving. Deze leiden tot 

verrommeling en aantasting van de ruimtelijke 

kernwaarden. Verzocht wordt op te nemen dat op 

agrarische bouwvlakken in het Hoge Berggebied geen 

paardrijdbakken zijn toegestaan. 

(20) Artikel 4:7 na bedrijfsbeëindiging kan de 

bestemming ‘Agarisch-Hoge Berg’ worden gewijzigd 

in de bestemming ‘Bedrijf-Vab’. Deze bestemming 

kan ongewenste effecten hebben op dit gevoelige 

kleinschalige gebied. Verzocht wordt hier alleen een 

wijziging naar Wonen-Vab op te nemen. 

(21) Wat betreft het verplaatsen van een agrarisch 

bedrijf opnemen dat verplaatsing naar het Hoge Berg 

gebied niet mogelijk is. 

(22) Wat betreft het toestaan van extensief recreatief 

medegebruik op Hoge Berg gebied geldt dat het 

gebied zal aantasten. Het is nu al een dicht netwerk 

van wegen, weggetjes en paden. Nog meer van 

dergelijke voorzieningen zal de kwaliteit aantasten. 

Het recreatief medegebruik moet voor dit gebied 

worden gekoppeld aan een vergunning. 

(23) Voor het Hoge Berggebied geldt dat 

terughoudend moet worden omgegaan met het 

toestaan van ondergeschikte activiteiten bij een 

agrarische functie. Nevenactiviteiten zijn in principe 

alleen toegestaan in bestaande bebouwing. Loonwerk 

moet in ieder geval worden uitgesloten. 

(24) Artikel 7.3 Voor de zeepolders geldt een 

afwijking om met een omgevingsvergunning 

bedrijfsgebouwen te bouwen met een goothoogte van 

6 meter. Dat is in kleinschalige polders ongewenst. 

Verzocht wordt geen afwijkingsmogelijkheid op te 

nemen. 

(25) Artikel 7:3 Met een omgevingsvergunning kunnen 

glaskassen worden gebouwd. Voor kleinschalige 

polders is dat ongewenst, omdat het daarin 

dissonanten zijn. Verzocht wordt geen 

afwijkingsmogelijkheid op te nemen. 

(26) Verzocht wordt op te nemen dat verplaatsing van 

agrarische bedrijven naar de Hoornder poldertjes niet 

mogelijk is. Wellicht moet dat ook worden 

opgenomen in de toelichting. 

landschapsstructuur. Er worden geen gebieden uitgesloten. 

(20) Door de toetsing aan het Beeld Kwaliteits Plan en de 

overige voorwaarden die gelden bij de 

wijzigingsbevoegdheid, zijn hier gebiedsgerichte waarborgen 

ingebouwd. Zodoende is het niet nodig op voorhand gebieden 

uit te zonderen van de mogelijkheid om een gestopte 

agrarische bedrijfslocatie te wijzigen in Bedrijf – Vab. 

(21) Er zit geen regeling in het bestemmingsplan die het 

mogelijk maakt om agrarische bedrijven te verplaatsen. 

(22) Deze regeling kan juist op de Hoge Berg handig zijn, 

omdat daar wel eens plannen zijn voor wandelroutes etc. 

mede gezien het feit dat het hier gaat om minder productie-

gericht agrarisch land. 

(23) Ook op de Hoge Berg geldt een normale agrarische 

bestemming, met de mogelijkheden die daarbij horen. 

(24) Onder de afwijkingsregel 7.3 sub d is opgenomen: “ Deze 

afwijking is niet mogelijk, indien op het bouwvlak de 

"maatvoering Wonen = 2" is opgenomen.” Voor de 

kleinschalige polders is de maatvoering Wonen = 2 

opgenomen, en is de afwijking naar een goothoogte van 6 

meter niet mogelijk. 

(25) Zie beantwoording punt 13. 

(26) Zie beantwoording punt 21. 

(27) Zie beantwoording punt 19. 

(28) Om de agrarische sector gezond te houden zijn ook 

agrarische loonwerkzaamheden nodig. Wij zien geen redenen 

om dit als ondergeschikte activiteit bij bestaande agrarische 

bedrijven, in bepaalde gebieden niet toe te staan. 

(29) Zie beantwoording punt 16. 

(30) Het is maximaal 5000, het moet dan gaan om een 

bestaande, feitelijk gedurende lange tijd in gebruik zijnde 

situatie. In veel gevallen is er al 5000 in gebruik, omdat ook 

gewone woonbestemmingen vaak uit een voormalige 

agrarische situatie zijn ontstaan. Het is niet zo dat de 

woonbestemming altijd mag worden “opgevuld” tot deze 

oppervlakte. 

(31) Zie beantwoording punt 10. 

(32) Zie beantwoording punt 19. 

(33) Een goothoogte van max. 3,0m is nodig inzake regels en 

verdiepingshoogten conform het bouwbesluit. Een lagere 

goothoogte mag altijd en zal worden gestimuleerd. Een 

(nieuwe) stolp valt onder toepassing 50.3 afwijking van de 

bouwregels, waarbij de goothoogte en de dakhelling zijn 

geregeld. De bouwhoogte is dan niet meer van toepassing, 

waardoor de kap het beeld domineert. 

Zonnepanelen mogen vergunningsvrij worden geplaatst, in 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Naam                |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Naam                |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  43 

(27) Paardrijbakken hebben een verstorend effect op 

de omgeving, tasten de kernwaarden aan en moeten 

op agrarische bouwvlakken in de Hoornder poldertjes 

niet toegestaan zijn. 

(28) Uit de lijst van ondergeschikte 

activiteiten/voorzieningen voor de Hoornder 

poldertjes moet de activiteit loonwerk worden 

geschrapt. Deze past hier vanwege de 

omgevingseffecten niet. 

(29) In de Hoornder polders moeten geen zonneakkers 

mogelijk worden gemaakt. Deze worden als dominant 

en dissonant ervaren. De wijzigingsbevoegdheid  

hiervoor moet worden geschrapt. 

(30) Het beleid inzake Wonen-Vab (bestemmingsvlak 

5000m²) wordt ondersteund. Voor de categorie 

Wonen voor burgerhuizen is 5000m² te groot. 

Verzocht wordt een maximum van 3000m² te 

hanteren. Hiermee wordt voorkomen dat agrarische 

grond zomaar wordt gewijzigd in een 

woonbestemming of tuin. Voor bestaande, zo 

gegroeide situaties bestaat begrip en deze kunnen zo 

worden bestemd. 

(31) Bij woonbestemmingen moet de mogelijkheid om 

windturbines te plaatsen worden geschrapt. Hierdoor 

kan een woud aan masten ontstaan wat een enorme 

impact heeft op het buitengebied van Texel. 

(32) Paardrijbakken moeten niet mogelijk zijn bij 

woonbestemmingen. Gelet op het aantal 

woonbestemmingen (300) in het buitengebied leidt 

dit tot verrommeling en aantasting van de omgeving 

en de belevingswaarde. Bovendien nodigt dit uit tot 

vergroting van de woonbestemming. 

(33) Aandacht wordt gevraagd voor de 

maatvoorschriften voor nieuw te bouwen stolpen. 

Drie meter goothoogte is te veel, tenzij de kap een 

bepaalde hoogte heeft. In het landschap moet de kap 

domineren en niet de gevel. Bij een goothoogte van 

bijvoorbeeld 2,20m is binnenshuis een plafondhoogte 

mogelijk die voldoet aan de regels van het 

buitengebied. Aan de voorwaarden bij stolpen moet 

een punt worden toegevoegd over passende 

maatvoering. Daarnaast mogen zonnepanelen niet op 

rietgedekte daken. 

(34) Een bijgebouw of twee bijgebouwen samen 

mogen een oppervlakte hebben van 100m², maar niet 

groter dan 80% van het hoofdgebouw. Voorgesteld 

uitzondering van monumenten, en heeft het 

bestemmingsplan geen invloed op. 

(34) Dit percentage is opgenomen om ook kleinere 

hoofdgebouwen een redelijk aantal m2 bijbehorende 

bouwwerken te bieden in vergelijking tot grotere 

hoofdgebouwen. Een verschil van 5% zal ruimtelijk geen 

wezenlijk verschil meer maken. Bijvoorbeeld een 

hoofdgebouw van 100 m2, mag bij 80% 80 m2 aan 

bijbehorende bouwwerken realiseren, en bij 75% 75 m2 aan 

bijbehorende bouwwerken. Op een kavel in het buitengebied 

zal dit verschil van 5 m2 op de bouwmogelijkheid van 180 m2 

(100 + 80)  ruimtelijk geen groot verschil meer maken. 

(35) Zie beantwoording punt 30-34. 

(36) Opslag van materialen is uit de aard van een 

bestemming al niet toegelaten. Het plaatsen van een 

strandhuisje in de tuin is overigens mogelijk onder de noemer 

van vergunningsvrij bouwen. Dit kan niet verboden worden. 

37) Elke nieuwe ontwikkeling op Texel mag de kernwaarden 

van Texel niet aantasten. 

Vandaar dat in het Beeldkwaliteitsplan inhoud is gegeven aan 

de kernwaarden zodat we beter duidelijk kunnen maken wat 

we onder de kernwaarden verstaan. 

Het zou een onnodige herhaling zijn om alle punten wederom 

bij de criteria van de landschappen te zetten.  

In de inleidende tekst op pagina 4 wordt aangegeven dat er 

vanuit de criteria wordt teruggegrepen op de kernwaarden. 

Verder is 'behoud open landschap' op diverse wijze, passend 

en ondersteunend in de vertaling van de karakteristiek van 

het betreffende landschap,  per deelgebied ook op de 

volgende wijze opgenomen: 

Oude Land- Hoge Berg: 'behoud van zicht op het land' 

Zeepolders: 'behoud van vergezichten', 'behoud van gezicht 

op het duingebied', 'behoud van openheid en vergezichten' 

Strandpolders: 'behoud openheid' 

Binnenduinrand: 'kantwerk van bosschages en open ruimtes' 

(38) Pagina 11 en 14 zijn onderdeel van het inleidende 

algemene verhaal over het instrument Beeldkwaliteitsplan. 

Hier worden nog geen criteria of standpunten ingenomen. 

(39) Het woord ‘kernkwaliteiten’ is in het gehele document 

vervangen door het woord ‘kernwaarden’. 

(40) Er staat niet aangegeven ‘zoveel mogelijk 

boerenpaden…..’ maar ‘met meer van dit soort boerenpaden 

kan de beleving kan de beleving van het landschap verder 

vergroot worden’. Uiteraard zal hier terughoudend en 

zorgvuldig mee om worden gegaan. Dit hoeft verder niet in 

de tekst te worden benadrukt.    
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wordt om 75% op te nemen zodat het bijgebouw qua 

massa en verschijningsvorm duidelijk ondergeschikt 

is. Gelet op de 30m² vergunningsvrij is de totale 

oppervlakte nog zeer aanzienlijk. 

(35) Het hiervoor gestelde onder punt 30 t/m 34 geldt 

ook voor de artikel 51 en 52 van de planregels. 

(36) Wat betreft artikel 60 (algemene gebruiksregels) 

wordt verzocht het stallen/opslaan van strandhuisjes 

op gronden (dus niet in gebouwen) toe te voegen als 

strijdig gebruik. 

(37) In het beeldkwaliteitsplan staan in kaders de 

kernwaarden benoemd en beschreven (pagina 4 en 5). 

Nu staat open landschap alleen als criterium bij 

Strandpolders genoemd. Verzocht wordt bij alle 

deelgebieden aan de criteria bij de paragrafen 

Landschapsstructuur toe te voegen: behoud en waar 

mogelijk herstel van het open landschap. 

(38) Pagina 11 en 14. Het Oude Land, inclusief de 

Hoge Berg, heeft van oorsprong geen besloten 

identiteit maar is kleinschalig tot zeer kleinschalig 

open landschap. Verdere verdichting met 

bouwwerken en beplanting is daarom ongewenst. 

Verzocht wordt de tekst hierop aan te passen. 

(39) In het vooroverleg is toegezegd om daar waar het 

woord kernkwaliteiten wordt gebruikt, het woord 

kernwaarden te gebruiken (Nota Vooroverleg, p.14 

punt 1). Verzocht wordt dit aan te passen. 

(40) Op pagina 66 staat bij de criteria voor 

verkeersruimte: ‘zoveel mogelijk boerenpaden voor 

fietsers en wandelaars’. Verzocht wordt om in de 

tekst en criteria op te nemen dat hiermee 

terughoudend en zorgvuldig wordt omgegaan. Dit 

beïnvloed namelijk de kernwaarden. 

(41) Op pagina 104 wordt gesteld dat paardrijdbakken 

van particulieren met paardenlandjes bijdragen aan 

de structuur van het Oude Land, inclusief de Hoge 

Berg. Verzoeker is het hiermee volstrekt oneens. Her 

en der paardenlandjes met paardrijdbakken leiden 

tot versnippering, verrommeling en aantasting van 

het open landschap. Paardrijdbakken moeten alleen 

mogelijk zijn op agrarische bouwvlakken met een 

omgevingsvergunning. 

(42) Wat betreft stolpen (p. 76) geldt dat een 

goothoogte van 3 meter te hoog is, tenzij de kap een 

bepaalde hoogte heeft. Verzocht wordt het punt van 

passende maatvoering toe te voegen aan de criteria. 

(41) De bedoeling van de zin komt inderdaad niet goed 

over. De zin zal worden aangepast naar: ‘Paardenlandjes 

en paardrijdbakken moeten zorgvuldig worden ingepast in 

het landschap, en bijdragen aan het herstel van de 

oorspronkelijke landschapsstructuur’. 

Paardrijdbakken zijn alleen mogelijk met 

omgevingsvergunning. 

(42) Zie beantwoording punt 33. 

(43) Goot- en bouwhoogte worden getoetst aan de 

bouwregels in het bestemmingsplan en niet aan het 

beeldkwaliteitsplan. Enkel bij verplaatsing van een 

schapenboet wordt er getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. 

Bij aanpassingen of renovatie wordt er ook getoetst door de 

Welstand conform de Welstandsnota. De toepassing van 

zonnepanelen zal door de welstand worden getoetst. 

(44) Zie beantwoording punt 16. 

(45) Zie beantwoording punt 19.  

(46) Het beeldkwaliteitsplan staat bij het Oude Land en de 

Hoge Berg voor behoud van het bestaande en oorspronkelijke 

reliëf, kleinschaligheid, landschaps- en kavelstructuur, etc. 

Er wordt niet gestimuleerd om meer voorzieningen toe te 

staan. 

(47) Dit betreft specifiek de polder Waal en Burg. In deze 

polder staat voor de toekomst de natuurontwikkeling 

centraal. In het beeldkwaliteitsplan wordt het karakter van 

de polder Waal en Burg in het kort beschreven. Waarin een 

aanbeveling wordt gedaan om de oevers van bestaande 

sloten te accentueren met riet en natuurlijke oevers. Het 

betreft een aanbeveling, en kan als wenselijk worden 

toegepast of niet. 

(48) Hier zal ook zeker terughoudend mee worden omgegaan. 

Het belangrijkste punt dat als hard criterium wordt 

aangeduid, is dat het oorspronkelijke karakter van de dijk 

behouden blijft. En vooral de oude dijken dienen daarbij 

meer bescherming dan de ‘nieuwe’ dijken.  

(49) Het betreft ook hier een ‘aanbeveling’, en wordt het 

verder niet gestimuleerd. Het landschapsbureau heeft 

onderzocht dat in de verschillende kavelpatronen van de 

Zeepolders ruimte is voor vergroting van de landschappelijke 

driedimensionaliteit middels de criteria en aanbevelingen op 

pag. 162. Dit betekent niet dat het open landschap wordt 

aangetast. 

(50) Er staat op pag. 178 niet dat de ‘padenstructuur fors 

uitgebreid moet worden’, maar dat ‘de padenstructuur 

uitgebreid zou kunnen worden om bij te dragen aan de 

beleving van de polderstructuur en uitnodigen tot recreatief 
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Daarnaast opnemen dat zonnepanelen niet op 

rietgedekte daken mogen worden geplaatst. 

(43) Wat betreft schapenboeten (p.90) geldt dat de 

maximale hoogte 2 meter moet zijn en dat ook geen 

zonnepanelen zijn toegestaan. 

(44) Zonneakkers moeten niet mogelijk worden 

gemaakt. 

(45) Wat betreft de Hoge Berg geldt in aanvulling op 

pagina 34 dat om het kleinschalige landschap zo gaaf 

mogelijk te houden in dit gebied geen 

paardrijdbakken op agrarisch gronden, bouwvlakken 

en woonbestemmingen zijn toegestaan. 

(46) Het Hoge Berggebied heft al een dichtnetwerk 

van wegen, paden en weggetjes. Nog meer van deze 

voorzieningen tast het karakter van dit kleinschalige 

landschap. Verzocht wordt dit aan de criteria toe te 

voegen.  

(47) Op pagina 140 staat bij de aanbevelingen 

aangegeven om de bestaande sloten te accentueren 

met rietvegetatie. Riet is op Texel dominant 

aanwezig en beïnvloedt de diversiteit van de flora 

negatief. Dit is ongewenst. Verzocht wordt deze 

aanbeveling te verwijderen, er groeit op Texel van 

nature al meer riet dan genoeg. 

(48) Op pagina 156 staat bij de aanbevelingen het 

voorstel om de toegankelijkheid van de dijken te 

vergroten. Hiermee moet terughoudend worden 

omgegaan. Dit geldt met name voor de oude dijken, 

zoals de oude Kuildijk. Verzocht wordt de 

aanbeveling aan te passen en vanwege meerdere 

belangen van landschap en natuur daarvoor een 

omgevingsvergunning te vragen. 

(49) Op pagina 162 staat de aanbeveling op de 

kavelgrenzen te accentueren door onder meer lage 

heggen of transparante bomenrijen. Dit zal het open 

landschap van de polders aantasten. Bovendien zijn 

dit wezensvreemde elementen en structuren in de 

Texelse polders. Rietkragen worden hier ook weer 

genoemd. Verzocht wordt deze aanbeveling weg te 

laten. 

(50) Op pagina 178 (verkeersruimte) wordt 

aanbevolen om de padenstructuur fors uit te breiden, 

ook los van de wegen. Dit is een ongewenste 

aanbeveling omdat daarmee alle kernwaarden geweld 

wordt aangedaan en die van het open landschap in 

het bijzonder. Hier doemt het beeld op van een 

gebruik’. Dit betekent niet dat er wordt gestimuleerd zoveel 

mogelijk paden aan te gaan leggen in de Zeepolders, maar 

als er een plan ontstaat voor een recreatief pad in de 

Zeepolders biedt het Beeldkwaliteitsplan beeldvorming 

hierover. 

(51) Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

(52) Omdat het karakter van de 4 Zeepolders in meer of 

mindere mate van elkaar verschillen is er per polder een 

selectie gemaakt waarop de nadruk ligt. Als bij iedere polder 

dezelfde punten worden opgesomd zou er blijkbaar te weinig 

onderscheid zijn, en zouden alle polders dezelfde 

eigenschappen hebben. Dit is zeker niet het geval. 

‘Openheid’ is zeker belangrijk in de Hoornder polders, alleen 

is dit niet de karaktereigenschap waarmee de Hoornder 

Polders zich onderscheidt van de andere Zeepolders. De 

Hoornder polders zijn vooral kleinschalig, een beetje 

rommelig, charmant, en hebben vergelijkbare kenmerken als 

het Oude Land. 

(53) Zie beantwoording punt 2. 

(54) Zie beantwoording punt 49. 

(55) Zie beantwoording punt 49. 

(56) Zie beantwoording punt 49. 

(57) Zie beantwoording punt 49. 

(58) Zie beantwoording punt 49. 

(59) Zie beantwoording punt 49. 

(60) Zie beantwoording punt 49. 

(61) Zie beantwoording punt 16. 

(62) ‘Heiningen’ past inderdaad beter bij het 

landschapstype De Duinen, dan ‘hekken’. Het wordt 

‘hekken’ zal op pag. 400 en 440 worden vervangen door 

‘heiningen’. 

 

 

Naar aanleiding van de punten2, 7, 11, 12, 41 en 62 wordt 

het bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan. 
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cultuurlandschap dat bezwijkt onder het gewicht van 

het een padennetwerk van alle soorten en maten met 

bijbehorende activiteiten. Kris kras door het 

landschap over het hele eiland. 

(51) Op pagina 202 wordt wat betreft zonneakkers 

aanbevolen om deze alleen mogelijk te maken in de 

strandpolders en op de zeepolders Prins 

Hendrikpolder en ’t Noorden. Dit wordt van harte 

ondersteund. 

(52) Wat betreft pagina 144 wordt wat betreft de 

Hoornder polders verzocht aan de criteria toe te 

voegen:”behoud en waar mogelijk herstel van het 

open landschap’. 

(53) Daarnaast ontbreekt op pagina 144 bij de 

Hoornder polders De Naal en het Zouteland. 

(54) Op pagina 144 staat bij de aanbevelingen het 

punt om bestaande kavels te accentueren met lage 

hagen en riet. Dit hoort niet bij de identiteit van de 

polders en tast de open ruimte aan. Dit is bovendien 

onwerkbaar voor boeren. Verzocht wordt deze 

aanbeveling te verwijderen. 

(55) Wat betreft Strandpolders wordt op pagina 218, 

222 en 229 in verschillende bewoordingen voorgesteld 

om het open landschap te ‘vullen’ met lanen, 

haagbeplanting en dergelijke. Dat zal de openheid 

van de polders aantasten en veroorzaakt verlies aan 

weidsheid en vergezichten. Dit past niet bij de 

identiteit van deze grootschalige polders. Verzocht 

wordt de tekst aan te passen. 

(56) Wat betreft pagina 224 wordt om reden als 

hiervoor genoemd, verzocht de aanbeveling 

‘transparante bomenlanen langs verbindingswegen’ 

weg te laten. 

(57) Wat betreft pagina 230 wordt verzocht de 

aanbeveling om kavelgrenzen te beplanten met hagen 

te verwijderen. Dit om dezelfde reden als hiervoor 

genoemd. 

(58) Wat betreft pagina 234 geldt hetzelfde als 

hiervoor genoemd voor oeverbeplanting van sloten. 

Dit is bovendien onwerkbaar voor boeren. 

(59) Wat betreft pagina 242 geldt hetzelfde als 

hiervoor genoemd voor het criterium om de 

oeverbeplanting van kreken te faciliteren. 

Oeverbegroeiing moet plaatsvinden door natuurlijke 

processen. 

(60) Wat betreft de Binnenduinrand geldt wordt 
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betreft pagina 324 verzocht het voorgestelde voor 

uitbreiding van hagen en lanen ter accentuering van 

de kavelgrenzen te verwijderen. Dit past niet bij de 

identiteit en is onwerkbaar. 

(61) Net als bij Zeepolders geldt dat zonneakkers in 

de Binnenduinrand niet mogelijk moeten worden 

gemaakt. 

(62) Wat betreft pagina 400, 440 (Duinen) wordt 

afgevraagd of met hekken waarschijnlijk heiningen 

worden bedoeld. 

353 Monumentencom

missie Texel 

(1) Zonneakkers hebben een grote impact op de 

omgeving en daarmee op de kernwaarden ruimte en 

landschap. Deze moeten dan ook niet mogelijk zijn in 

gevoelige gebieden als het Oude Land, de 

Binnenduinrand, de Hoornder polders (de Hoge Berg is 

al uitgesloten). 

(2) Paardrijbakken zijn met een vergunning mogelijk 

op alle woonbestemmingen. Omdat het hierbij in 

totaal gaat om ca. 350 woonbestemmingen, heeft dit 

een grote impact op het landschap. Dit leidt ernstige 

aantasting van de ruimtelijke kernwaarden. 

Daarnaast nodigt het uit tot aantasting van het areaal 

landbouwgrond. Verzocht wordt dan ook geen 

paardrijdbakken op woonbestemmingen toe te staan. 

(3) Aanvragen moeten worden getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan. Deze toetsing vraagt specifieke 

deskundigheid en een gedegen gebiedskennis. Deze 

kwaliteiten kunnen het beste worden geborgd met 

een onafhankelijke adviescommissie. Deze kan qua 

opzet en werkwijze vergelijkbaar zijn met de 

monumenten- en welstandscommissie. 

(4) Het open landschap is een drager van de identiteit 

van Texel. Dit moet zo behouden blijven.  Gevraagd 

wordt om dit punt als toetsingscriterium op te nemen 

bij alle deelgebieden in het Beeldkwaliteitsplan.  

(1) Zonneakkers blijven mogelijk in de Binnenduinrand, de 

Hoornder polders en het Oude Land. Het Beeldkwaliteitsplan 

is van toepassing en het is mogelijk als onder andere de 

natuurlijke en landschappelijke waarden niet worden 

aantast. Gezien de energievisie en de ambitie om in 2020 

energie zelfvoorzienend te zijn, worden op voorhand geen 

locaties uitgesloten. Alleen de Hoge Berg is uitgesloten in 

verband met het zeer kwetsbare gebied. 

 2) Paardrijden is onlosmakelijk aan Texel verbonden. Om 

e.e.a te reguleren zijn er regels gesteld om verrommeling 

van paardrijdbakken tegen te gaan. Bij de aanleg van 

paardrijdbakken zal worden getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan en de inpassing in de landschapstructuur. 

Ze kunnen ook bijdragen aan herstel van de oorspronkelijke 

structuur. 

(3) Over deze suggestie is de raad geïnformeerd. Na de 

vaststelling van dit bestemmingsplan zal besloten worden 

hoe om te gaan met de uitvoering van het bestemmingsplan. 

Hierin zal dit worden meegenomen. 

(4) Elke nieuwe ontwikkeling op Texel mag de kernwaarden 

van Texel niet aantasten. 

Vandaar dat in het Beeldkwaliteitsplan inhoud is gegeven aan 

de kernwaarden zodat we beter duidelijk kunnen maken wat 

we onder de kernwaarden verstaan. 

Het zou een herhaling zijn om alle punten wederom bij de 

criteria van de landschappen te zetten.  

In de inleidende tekst op pagina 4 wordt aangegeven dat er 

vanuit de criteria wordt teruggegrepen op de kernwaarden. 

Verder is 'behoud open landschap' op diverse wijze, passend 

en ondersteunend in de vertaling van de karakteristiek van 

het betreffende landschap,  per deelgebied ook op de 

volgende wijze opgenomen: 

Oude Land- Hoge Berg: 'behoud van zicht op het land' 

Zeepolders: 'behoud van vergezichten', 'behoud van gezicht 

op het duingebied', 'behoud van openheid en vergezichten' 

Strandpolders: 'behoud openheid' 
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Binnenduinrand: 'kantwerk van bosschages en open ruimtes' 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

356 Hoogheemraadsc

hap Hollands 

Noorderkwartier 

(1) De waterkerende functie (waterstaatswerk) aan 

de Noordzeekant is in het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen in de bestemming Natuur-Kustrook. Dit 

waterstaatwerk, dat is vastgelegd in de Legger 

Zandige Kust (2012)  valt echter voor een groot deel 

buiten deze bestemming. Het waterstaatwerk valt 

onder andere samen met de bestemmingen bos, 

recreatie-kampeerterrein en verkeer. Binnen deze 

bestemming is de waterstaatkundige functie niet 

geborgd. Verzocht wordt dit aan te passen en bij 

deze bestemmingen ook een dubbelbestemming op te 

nemen. 

(2) De vrijwaringszone van de waterkering aan de 

Noordzeekant is op de verbeelding aangeduid als 

‘vrijwaringszone-duin’. Deze komt echter niet 

overeen met de vrijwaringszone zoals vastgelegd in 

de Legger Zandige Kust. Verzocht wordt de 

gebiedsaanduiding hierop aan te passen. 

(3) De waterkerende functie (waterstaatswerk) is aan 

de oostzijde (Waddenkust) bestemd met een 

dubbelbestemming Waterstaat-waterkering. De 

ligging van deze dubbelbestemming komt echter nie 

geheel overeen met de Legger waterkeringen. Zo zijn 

onder andere de gronden tussen de voorlandkering en 

de primaire waterkering ter plaatse van de 

Zandkes/Kleiput ten onrechte niet voorzien van een 

dubbelbestemming. Verzocht wordt de 

dubbelbestemming hierop aan te passen. 

(4) De vrijwaringszone van de waterkeringen aan de 

oostzijde (Waddenkust) en van de regionale keringen 

is op de verbeelding aangeduid als gebiedsaanduiding 

‘vrijwaringszone-dijk’. Deze zone komt echter niet 

overeen met de zone zoals vastgelegd in de Legger 

waterkeringen. Verzocht wordt de gebiedsaanduiding 

hierop aan te passen. 

(5) De gemeente kiest ervoor enkele binnendijken die 

niet voorkomen op de legger te voorzien van een 

dubbelbestemming ‘Waterstaat-waterkering’. Het 

staat de gemeente vrij hiervoor te kiezen. Een 

dubbelbestemming lijkt hier echter overbodig. Gezien 

het gering(e) waterstaatkundige belang van deze 

Waterkeringen 

(1) De dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ zal 

worden opgenomen voor de gebieden die in uw legger 

zandige kust als waterkerende functie (waterstaatswerk) 

opgenomen zijn.  

(2) De gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – duin’ aan de 

Noordzeekant wordt in overeenstemming gebracht met de 

Legger Zandige Kust (2012). 

(3) De gronden tussen de voorlandkering en de primaire 

waterkering ter plaatse van de Zandkes/Kleiput worden 

voorzien van een dubbelbestemming ‘Waterstaat – 

Waterkering’. 

(4) De gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – dijk’ aan de 

Waddenkust wordt in overeenstemming gebracht met de 

Legger waterkeringen. 

(5) De dubbelbestemming op de binnendijken wordt niet 

aangepast. Dit is opgenomen om aan te geven dat het hier 

om een dijk gaat, nu de bestemming “Dijk” niet bestaat in 

het SVBP. 

Planregels 

(6) In artikel 58.1 van de bestemming ‘Waterstaat – 

Waterkering’ zal ‘mede bestemd’ vervangen door ‘met 

voorrang bestemd’.  

(7) De opmerking met betrekking tot artikel 61.5.1 zal 

worden verwerkt. De volgende tekst wordt toegevoegd 

onder 61.5.1 : ‘voor zover dit waterhuishoudkundig 

toelaatbaar is’.  

U geeft aan dat bij eventuele bebouwing in bestaande 

bouwvlakken behorende bij de aanduiding ‘vrijwaringszone – 

dijk’ waarschijnlijk een watervergunning noodzakelijk zal 

zijn. In dergelijke gevallen zal degene die voornemens is te 

bouwen contact met uw hoogheemraadschap moeten 

opnemen. Afhankelijk van de soort bebouwing kunnen ook 

nog andere vergunningen noodzakelijk zijn. Het is voor ons 

niet mogelijk om in de regels van het bestemmingsplan aan 

te geven welke vergunningen mogelijkerwijs in de toekomst 

noodzakelijk zijn. Het is aan degene die voornemens is te 

bouwen er zorg voor te dragen tijdig de juiste vergunningen 

aan te vragen. Gelet hierop zullen wij uw verzoek niet 

overnemen, maar dit wel in de Toelichting te benoemen. 

In de toelichting in hoofdstuk 4.4 onder ‘art.58 Waterstaat 

De dubbelbestemming ‘Waterstaat –Waterkering’ wordt 

aangepast.  conform bijgevoegde tekening. 

 

De gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone – duin’ wordt aangepast.  

conform bijgevoegde tekening. 

 

De gronden tussen de voorlandkering en de primaire 

waterkering ter plaatse van de Zandkes/Kleiput worden 

voorzien van een dubbelbestemming ‘Waterstaat – 

Waterkering’.  conform bijgevoegde tekening. 

 

De gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – dijk’ wordt aangepast.   

conform bijgevoegde tekening. 

 

Artikel 58.1 wordt de zin ‘De voor waterstaat – Waterkering 

aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:……’ 

gewijzigd in ‘De voor waterstaat – Waterkering aangewezen 

gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), met voorrang bestemd voor…..’ 

 

In Artikel 61.5.1 Bouwregels wordt de zin ‘Het is verboden 

gebouwen en overige bouwwerken op te richten ter plaatse van 

de aanduiding ‘Vrijwaringszone – dijk’, uitgezonderd ter plaatse 

van bestaande bestemmingsvlakken die bebouwing reeds 

toelaten’ gewijzigd in Het is verboden gebouwen en overige 

bouwwerken op te richten ter plaatse van de aanduiding 

‘Vrijwaringszone – dijk’, uitgezonderd ter plaatse van 

bestaande bestemmingsvlakken die bebouwing reeds toelaten, 

voor zover dit waterhuishoudkundig toelaatbaar is’ 

 

In de toelichting in hoofdstuk 4.4 onder ‘art.58 Waterstaat – 

Waterkering’ zal worden toegevoegd: 

‘Eventuele ontwikkelingen op het gebied van bouwen binnen 

deze zonering dienen te allen tijde aan het hoogheemraadschap 

te worden voorgelegd in verband met de waterstaatkundige 

toelaatbaarheid. 

Voor nieuwe bebouwing, ongeacht of deze  binnen of buiten de 

bestaande bouwvlakken zal plaatsvinden is een 

watervergunning noodzakelijk, dit geldt ook voor 

omgevingsvergunningvrije bouwwerken’. 
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binnendijken volstaat hier de enkelbestemming. 

(6) In artikel 58 (waterstaat-waterkering) van de 

planregels moet uit de bestemmingsomschrijving 

duidelijk naar voren komen dat de waterstaatkundige 

functie prevaleert boven de daarmee samenhangende 

functie. Verzocht wordt ‘mede bestemd’ te 

vervangen voor ‘met voorrang bestemd’. Een andere 

mogelijkheid is op het opnemen van een 

voorrangsbepaling zoals dit in het plan is opgenomen 

bij artikel 53 Leiding-gas. 

(7) Wat betreft artikel 61.5.1 (bouwregels) kan niet 

worden ingestemd met de uitzondering voor 

bestaande bestemmingsvlakken. Verzocht wordt 

hieraan toe te voegen dat eventuele ontwikkelingen 

binnen deze zonering te allen tijde aan het 

hoogheemraadschap dienen te worden voorgelegd. 

Dit ongeacht of een ontwikkeling wel of niet past 

binnen het bestemmingsplan. Voor nieuwe bebouwing 

binnen de bestaande bouwvlakken zal zeer 

waarschijnlijk een watervergunning noodzakelijk zijn. 

(8) In de nabije toekomst zal op Texel dijkversterking 

plaatsvinden in het kader van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Aangezien het bestemmingsplan conserverend van 

aard is, wordt deze ontwikkeling niet meegenomen in 

het plan. Verzocht wordt het HWBP op te nemen in 

de uitgevoerde planMER als autonome ontwikkeling 

en ook benoemen in de plantoelichting bij het 

bestemmingsplan. 

(9) In de planregels is onder artikel 13.2.2 de 

maximale hoogte voor terreinafscheidingen gesteld 

op 1 meter. Rondom gemalen (zoals bij gemaal 

Krassekeet) staan reeds hekwerken van ca. 1,80 tot 

2,00 meter hoog om veiligheidsredenen. Verzocht 

wordt de maximale hoogte in het bestemmingsplan te 

verhogen  tot 2 meter. 

(10) Op de verbeelding zijn 

afvalwatertransportleidingen, in beheer zijnde bij het 

hoogheemraadschap, bestemd door middel van een 

dubbelbestemming Leiding-Gas. De ligging van deze 

dubbelbestemming komt niet geheel overeen met de 

actuele ligging van deze leidingen. 

(11) Het gestelde in paragraaf 4.4 van de 

plantoelichting, onder het subkopje 

dubbelbestemming, komt niet overeen met het 

gestelde in artikel 54 Leiding-Riool van de planregels. 

– Waterkering’ zal worden toegevoegd: 

‘Eventuele ontwikkelingen op het gebied van bouwen 

binnen deze zonering dienen te allen tijde aan het 

hoogheemraadschap te worden voorgelegd in verband met 

de waterstaatkundige toelaatbaarheid. 

Voor nieuwe bebouwing, ongeacht of deze  binnen of 

buiten de bestaande bouwvlakken zal plaatsvinden is een 

watervergunning noodzakelijk, dit geldt ook voor 

omgevingsvergunningvrije bouwwerken’. 

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(8) De planMER is reeds uitgevoerd. Het is derhalve niet meer 

mogelijk om het Hoogwaterbeschermingsprogramma als 

zijnde ‘autonome ontwikkeling’ mee te nemen. Dit is ook 

niet ingebracht toen het startdocument voor de planMER ter 

visie lag voor inspraak. Wel zullen wij het HWBP noemen in 

de plantoelichting. 

 

Waterkwantiteit / watersysteem 

(9) Wij passen de planregels op dit punt aan. In artikel 

13.2.2 sub b verhogen wij de hoogte van 

terreinafscheidingen bij gemalen naar maximaal 2 meter, 

om de veiligheid ter plekke te kunnen garanderen. 

 

Afvalwatertransportleidingen 

(10) De afvalwatertransportleidingen niet bestemd zijn door 

middel van ‘Leiding – Gas’, maar als ‘Leiding – Riool’. De 

ligging van de dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ wordt in 

overeenstemming gebracht met de actuele ligging van de 

afvalwatertransportleidingen. 

(11) In paragraaf 4.4 van de plantoelichting wordt een 

ingegaan op de beschermingszones van onder andere gas- en 

hoogspanningsleidingen en niet op die van 

beschermingszones ‘Leiding – Riool’. Van een tegenstelling 

tussen paragraaf 4.4. en artikel 54 is derhalve geen sprake.  

Het verschil in regelgeving tussen ‘Leiding – Gas’ en ‘Leiding 

– Riool’ heeft te maken met de veiligheidsrisico’s die de 

leidingen met zich meebrengen. De veiligheidsrisico’s bij 

gasleidingen zijn groter dan bij rioolleidingen. Gelet hierop 

zijn de eisen die gesteld worden aan deze leidingen dan ook 

hoger dan die van rioolleidingen. Uw verzoek om 

rioolleidingen te bestemmen als gasleidingen met de daaraan 

verbonden hogere eisen, wordt  dan ook niet meegenomen. 

 

Rioolwaterzuivering 

(12) Op de verbeelding ter plaatse van de 

 

Artikel 13.2.2 sub b wordt ‘de hoogte van terreinafscheidingen 

bedraagt maximaal 1 meter’ gewijzigd in ‘de hoogte van 

terreinafscheidingen bedraagt 2 maximaal  meter’ 

 

De ligging van de dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’  wordt 

aangepast  conform bijgevoegde tekening. 

 

Bij de rioolwaterzuivering Oosterend wordt de binnen de 

bestemming ‘Bedrijf – Waterzuiveringsinstallatie’ de 

functieaanduiding ‘baggersepciedepot’ opgenomen  conform 

bijgevoegde tekening 

 

In artikel 21.1 wordt onder ‘met daaraan ondergeschikt’ een 

nieuw sublid opgenomen: een baggerspeciedepot ter plaatse 

van de aanduiding ‘baggerspeciedepot’. 

 

In de Toelichting zal onder 3.3 onder ‘waterbescherming’ de zin 

‘Er is geen watertoets doorlopen voor dit plan’ vervangen 

worden door ‘Voor dit bestemmingsplan is de watertoets 

doorlopen. In een vroegtijdig stadium is de gemeente in contact 

getreden met het hoogheemraadschap om de 

waterhuishoudkundige belangen op een goede wijze in het plan 

op te nemen. Er is frequent contact geweest en er heeft 

uitwisseling plaatsgevonden van watergerelateerde gegevens.’ 
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In dit artikel worden minder (bouw)werkzaamheden 

uitgesloten. Verzocht wordt in artikel 54 eenzelfde 

regeling op te  nemen als in artikel 53. 

(12) Ter plaatse van de rioolwaterzuivering Oosterend 

heeft het hoogheemraadschap een reeds vergund 

baggerdepot in gebruik. In de bestemming Bedrijf-

rioolwaterzuivering (artikel 21) is het opslaan van 

bagger echter niet genoemd. Verzocht wordt dit aan 

te passen zodat de vergunde activiteiten in het 

bestemmingsplan worden geborgd. 

(13) Verzocht wordt alle gronddepots van het 

hoogheemraadschap als zodanig op te nemen op de 

verbeelding. Bijvoorbeeld gronddepot in De 

Eendracht staat er niet op. 

(14) In paragraaf 3.3 Water staat aangegeven dat 

geen watertoets voor het plan is doorlopen om er 

geen concrete ontwikkelingen in het plan worden 

meegenomen. Verzocht wordt dit aan te passen. Er 

heeft regelmatig contact en uitwisseling van 

watergerelateerde gegevens plaatsgevonden. Het 

bestemmingsplan Buitengebied is bij uitstek een plan 

waarvoor een watertoets wordt doorlopen. Het doel 

hiervan is de waterhuiskundige belangen op een 

goede wijze in een ruimtelijk plan opnemen. 

 

 

rioolwaterzuivering Oosterend en in de regels is de 

bestemming ‘Bedrijf – Rioolwaterzuivering’ Er zal een  

functieaanduiding ‘baggerspeciedepot’ worden opgenomen 

op de locatie van de rwzi Oosterend. 

 

Gronddepot 

(13)  Hier is een functieaanduiding opslag opgenomen, 

waardoor het gebruik zoals aangegeven, geregeld is. 

 

Algemeen – Watertoets 

(14) De toelichting zal naar aanleiding van uw opmerking 

betreffende de watertoets aangepast worden. Onder 3.3 

van de Toelichting onder ‘waterbescherming’ zal de zin 

‘Er is geen watertoets doorlopen voor dit plan’ vervangen 

worden door ‘Voor dit bestemmingsplan is de watertoets 

doorlopen. In een vroegtijdig stadium is de gemeente in 

contact getreden met het hoogheemraadschap om de 

waterhuishoudkundige belangen op een goede wijze in het 

plan op te nemen. Er is frequent contact geweest en er 

heeft uitwisseling plaatsgevonden van watergerelateerde 

gegevens.’ 

 

Alle punten, uitgezonderd 5, 8 en 11, geven aanleiding tot 

wijziging van het bestemmingsplan. 

364 Staatsbosbeheer  

Regio West 

(1) Het bakhuis valt thans buiten het bouwvlak van 

Hoeve Dorpszicht Stengweg 19. Het bakhuis maakt 

deel uit van het rijksmonument. Verzocht wordt het 

bouwvlak aan te passen zodat het bakhuis ook 

daarbinnen valt. 

(2) Wat betreft Stengweg 37-39 is het 

bestemmingsplan ‘wonen’ kleiner dan het huidig 

gebruik als tuin. Verzocht wordt het bestemmingsvlak 

zodanig aan te passen dat de tuin aan de voorzijde 

binnen de bestemming wonen valt. 

(3) Postweg 185 Sir Robert Peel, In verband met een 

voorgenomen verkoop van deze gronden en gebouwen 

wordt de gemeente verzocht een 

wijzigingsbevoegdheid op te nemen om bij verkoop 

de bestemming te wijzigen naar ‘een dan passende 

bestemming’. Na herbestemming kan de stankcirkel 

er vanaf worden gehaald. 

(4) Het Krimbos (recreatieveld/sportweide, 

kadastraal bekend sectie A-4486, 1,3ha) is 

aangemerkt als natuur. Verzocht wordt om deze 

(1) locatie Stengweg 19  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsvlak Agrarisch – Strandpolders, het bouwvlak 

en de functieaanduiding erf 15 meter in noordoostelijke 

richting verschoven. Door deze verschuiving komt het 

bakhuis binnen het bouwvlak dat bij Dorpszicht hoort. 

(2) locatie Stengweg 37-39 

Het bestemmingsvlak wordt aangepast. Het wordt zodanig 

vergroot dat de tuin aan de noordzijde van het perceel 

binnen het bestemmingsvlak komt te liggen. 

(3) locatie Postweg 185  

Het betreft hier een “voormalig” agrarisch bedrijf. In de 

bestemming Agrarisch – Strandploders is een 

wijzigingsbevoedheid opgenomen om de bestemming te 

wijzigen in Wonen - Vab of Bedrijf – Vab. Er wordt niet 

vooruitgelopen op binnenplanse wijzigingen omdat hier een 

zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(4) locatie Krimbos 

Het terrein met een oppervlakte van 1.3 ha. is in het 

Locatie: Stengweg 19 

Het agrarische bouwvlak en de functieaanduiding erf worden 

aangepast, conform bijgevoegde tekening. 

 

 

 

Locatie: Stengweg 37 – 39 

Het bestemmingsvlak wonen wordt aangepast, conform 

bijgevoegde tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Krimbos 

Het betreffende terrein krijgt de bestemming “Bos”in plaats 
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bestemming te wijzigen naar ‘bos’. 

(5) Het parkeerterrein aan de Muyweg (Kad. A-4464 

ged.) heeft Staatsbosbeheer al sinds 1976 in gebruik. 

Verzocht wordt dit perceel niet agrarisch te 

bestemmen maar voor ‘verkeer’. 

(6) Een deel van het bouwvlak van het Maartenshuis 

(Ruyslaan 81 De Koog) is geprojecteerd op SBB-grond 

en in gebruik als moestuin. Het Maartenshuis heeft 

het aanbod gehad om het perceel te kopen. Het 

opgenomen bouwvlak overschrijdt dit voorstel en 

komt daarmee terecht op grond die in eigendom blijft 

bij Staatsbosbeheer. Verzocht wordt het bouwvlak 

aan te passen aan de toekomstige eigendomssituatie 

op basis van het gedane verkoopvoorstel, zie kaartje 

bij zienswijze. 

(7) Wat betreft Randweg 1-3 (Jeugdhotel de 

Zilvermeeuw) wordt verzocht om 

aanpassing/verkleining van het recreatief perceel 

volgens bijgevoegd kaartje en de bestemming te 

wijzigen in natuur. In overleg met de Zilvermeeuw is 

hier ter grootte van ca. 0,3ha natuur ontwikkeld. 

Betreft kadastraal perceel H 3720. 

(8) Wat betreft Witteweg 26 Den Hoorn geldt dat de 

schuur hier is gesloopt. Verzocht wordt het 

ingetekende bouwvlak aan te passen overeenkomstig 

het kadastrale perceel P – 847 (0,07.45ha, zie 

kaartje). De ondergrond van dit perceel wordt ter 

verkoop aangeboden aan de huidige eigenaar. Het 

aangepaste bouwvlak van nr. 26 krijgt bestemming 

‘natuur’. 

(9) Een gedeelte van het perceel Boodtlaan 41 De 

Koog wordt ter verkoop aangehouden aan de huidige 

eigenaren. Verzocht wordt het bestemmingsvlak 

‘wonen’ aan te passen aan het gedane 

verkoopvoorstel, zie kaartje. 

(10) Wat betreft Krimweg 73 geldt dat de ondergrond 

van de woning plus een aangrenzend gedeelte ter 

verkoop wordt aangeboden aan de huidige eigenaren. 

De omvang van het ter verkoop aan te bieden perceel 

(groen omlijn) is met hen afgestemd. Verzocht wordt 

om het bestemmingsvlak ‘wonen’ aan te passen op 

het gedane verkoopvoorstel, zie kaartje. 

(11) Bij de Oudeweg/Rommelpot is niet alle grond 

binnen de EHS als natuur bestemd. Deze gronden 

vielen voor de herijking van de EHS, reeds onder de 

EHS. Na de herijking is de situatie onveranderd 

geldende bestemmingsplan bestemd als Natuurgebied-B 

(bos).  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de bestemming 

van dit terrein gewijzigd in de bestemming  “Bos”. De 

bestaande rechten worden erkend. 

(5) Parkeerterrein aan de Muyweg  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt dit perceel 

bestemd als “Verkeer”. 

(6) locatie Ruyslaan 81, Maartenhuis  

Een deel van het bouwvlak van de bestemming 

Maatschappelijk – Zorginstelling ligt op een perceel van SBB. 

Dit perceel is (en wordt) niet te koop aangeboden aan de 

instelling.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

zodanig aangepast dat het buiten het eigendom van SBB 

blijft. 

(7) locatie Randweg 3-5, de Zilvermeeuw.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de bestemming 

van het zuidelijke deel van het perceel van de 

Zilvermeeuw, dat als natuur is ontwikkeld (met een 

oppervlakte 0,3 ha) gewijzigd in de bestemming “Natuur”. 

(8) locatie Witteweg 26 

Het bestemmingsvlak voor de woning wordt aangepast tot 

de grootte van het perceel dat door SBB aan de eigenaar 

te koop wordt aangeboden.  

(9) locatie Boodtlaan 41  

Het bestemmingsvlak van de woning wordt aangepast tot 

de grootte van het perceel dat door SBB aan de eigenaar 

te koop wordt aangeboden.  

(10) locatie Krimweg 73  

Het bestemmingsvlak van de woning wordt aangepast tot 

de grootte van het perceel dat door SBB aan de eigenaar 

te koop wordt aangeboden. 

(11) Percelen langs de Rommelpot:  

Naar aanleiding van het verzoek worden de percelen van 

SBB, kadastraal bekend R-608, R-609 en R-202 die in de 

ecologische hoofdstructuur liggen, bestemd als natuur. 

(12) in de Strandnota is aangegeven dat er geen nieuwe 

paviljoens zijn toegestaan. Per aanduidingstrook mag 

maximaal 1 pavikiosk of 1 strandkiosk of 1 strandpaviljoen 

aanwezig zijn. In artikel 32.2.1 van de bestemming 

‘Natuur – Kuststrook’ zal hiervoor een regeling worden 

opgenomen.  

(13) Bij de bestemmingen Natuur, Natuur – Kuststrook en 

Bos wordt opgenomen dat voor het plaggen geen 

omgevingsvergunning nodig is. 

van “Natuur”, conform bijgevoegde tekening. 

 

 

 

 

Locatie: Parkeerterrein aan de Muyweg 

Het terrein zal worden opgenomen in de bestemming 

“Verkeer”, conform bijgevoegde tekening. 

Locatie: Ruyslaan 81 Maartenhuis 

Het bouwvlak wordt aangepast, conform bijgevoegde tekening. 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Randweg 3 – 5, De Zilvermeeuw 

Een deel van het bestemmingsvlak “Recreatie”, wordt 

gewijzigd in “Natuur” omdat hier recent natuurontwikkeling 

heeft plaatsgevonden. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

Locatie: Witteweg 26 

Het bestemmingsvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 

 

Locatie:  Boodtlaan 41 

Het bestemmingsvlak “Wonen” wordt aangepast conform 

bijgevoegde tekening. 

 

Locatie: Krimweg 73 

Het bestemmingsvlak “Wonen” wordt aangepast conform 

bijgevoegde tekening. 

 

Locatie: Percelen langs de Rommelpot 

Opgenomen wordt de bestemming “natuur” conform 

bijgevoegde tekening. 

 

 

 

Artikel 32.2.1 sub b; een gebouw of overkapping mag 

uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 

‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 1’; ‘Specifieke 

vorm van recreatie – strandrecreatie 2’; ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 3’, uitgezonderd de gebouwen en 

overkappingen voor beheer en onderhoud van het gebied, deze 

mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;  
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gebleven. Het gaat om de percelen R-608, R-609 en 

R-202, zie kaartje. Verzocht wordt de bestemming 

van deze percelen te wijzigen in ‘natuur’. 

(12) Wat betreft artikel 32 Natuur-kuststrook wordt 

de beperking uit de strandnota gemist dat per 

strandslag maximaal twee strandpaviljoens mogen 

worden geplaatst. De limitering uit de strandnota 

moet ook in het bestemmingsplan worden 

opgenomen. 

(13) Wat betreft de artikelen 22.5.1 (bos), 31.5.1 

(natuur) en 32.5.1 (natuur-kuststrook) wordt 

voorgesteld hieraan te voegen dat het plaggen als 

beheersmaatregel op basis van het Natura 2000 

beheerplan niet onder het verbod valt.  

(14) Wat betreft artikel 22.2.2.2 (Bos) wordt verzocht 

om de hoogte van de terreinafscheiding te wijzigen 

naar maximaal 1,5m, omdat een hoogte van 1 meter 

vaak net even te laag is. 

(14) Het is niet duidelijk waarom in de bestemming Bos 

overige bouwwerken in de vorm van terreinafscheidingen 

onvoldoende hoog zijn met een hoogte van 1 meter. In de 

bestemming Natuur en Natuur – Kuststrook blijkt deze maat 

wel voldoende . Binnen de bestemming Bos staat 

terreinafscheidingen op gespannen voet met de 

landschappelijke waarden van deze bestemming.  

Op dit punt leidt de zienswijze niet tot aanpassing van het 

plan. 

 

Alle punten, uitgezonderd 3 en 14, geven aanleiding tot 

wijziging van het bestemmingsplan. 

 

wordt gewijzigd in ‘ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke 

vorm van recreatie – strandrecreatie 1’; ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 2’; ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 3’; Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 4’ mag per aanduiding maximaal 1 

strandpaviljoen of 1 pavikiosk of 1 strandkiosk worden 

gebouwd, als dat past in de mogelijkheden van de aanduiding. 

De gebouwen en overkappingen voor beheer en onderhoud van 

het gebied mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een 

bouwvlak’ 

 

In artikel 22 Bos word toegevoegd aan lid 5 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde of werkzaamheden,  

Onder sublid 2 een nieuw punt c. 

“c. plaggen.” 

 

In artikel 31 Natuur wordt toegevoegd aan lid 5 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde of werkzaamheden,  

Onder sublid 2 een nieuw punt c. 

“c. plaggen.” 

 

In artikel 32 Natuur - Kuststrook wordt toegevoegd aan lid 5 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde of werkzaamheden,  

Onder sublid 2 een nieuw punt c. 

“c. plaggen.” 

 

386 SAB Texel  (1) Algemeen: 

Het bestemmingsplan is te veel dichtgetimmerd, het 

laat geen ruimte voor flexibiliteit. 

Dingen los durven laten en anders veel meer 

vrijstellingen of wijzigingen opnemen. Zie ook de 

zienswijze van TOP. 

Overal: Of anders indien bestaande oppervlakte, 

hoogte, aantal enz. anders is. 

Regels: 

1.8 op welke bronnen is de gemiddelde normtelling 

voor slaapplaatsen gebaseerd? 

1.82 ....geen pand zijnde... moet zijn geen gebouw 

zijnde.... 

1.98 reëel agrarisch bedrijf ….‘redelijk' inkomen…. 

kan tot willekeur leiden. 

1.103 stacaravan op en kampeerterrein Terwijl het op 

een kampeerterrein niet 

(1) Er zijn in het plan voldoende flexibele bepalingen 

opgenomen. Om zomaar alles los te laten en bij recht toe te 

kennen, doet geen recht aan een goede ruimtelijke 

ontwikkeling.  

1.8 de gemiddelde normtelling voor slaapplaatsen is 

gebaseerd op de Nota Toerisme en Recreatie. 

1.82 dit is conform de begrippen volgens de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen SVBP 2012. 

1.98  Met deze terminologie wordt aangesloten bij de 

landelijk gangbare normen zoals die door het landbouw 

economisch instituut worden uitgegeven en gehanteerd. 

1.103 het woord kampeerterrein mag niet vergeleken worden 

met de bestemming ‘recreatie  - Kampeerterrein’. De 

trekkershut die wordt bedoeld is gedefinieerd onder het 

begrip ‘blokhut’*(artikel 1.26) 

3.2.2.b Dit vloeit voort uit de plan MER 

3.2.2.g Dit is conform de Nota van Uitgangspunten 

Artikel 3.5 sub g onder 13 ‘de omvang van het ter plaatse 

gevestigde agrarische bedrijf moet minimaal die van een reëel 

agrarisch bedrijf zijn’ zal worden geschrapt. 

 

Artikel 20.3.1 sub b.; de extra punt aan het einde van de zin zal 

worden verwijderd. 

 

De bouwregel voor de schapenboet zal in artikel 32.2.1 sub c in 

de tabel worden opgenomen: oppervlakte: bestaand, 

bouwhoogte, bestaand, goothoogte: bestaand, dakhelling: 

bestaand 

 

In artikel 34 Recreatie – Kampeerterrein wordt artikel 34.2.1 

sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe bedrijfswoningen 

worden toegevoegd’ in ‘per bestemmings- c.q. bouwvlak mag 

maximaal één bedrijfswoning aanwezig zijn, indien het 

bestemmingsvlak minimaal een oppervlakte van 2 ha heeft, 
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toegestaan is een stacaravan te plaatsen. 

Ik mis de definitie van trekkershut is namelijk op 

meerdere plakken op Texel op een 

kampeerterrein aanwezig. 

3.2.2.b er mogen geen dierenverblijven worden 

toegevoegd. Waarom? 

3.2.2.g er mogen geen nieuwe bedrijfswoningen te 

worden toegevoegd. Waarom? 

3.2.2.n inpandige of aangebouwde recreatieve 

opstallen mogen niet worden los 

gebouwd. Waarom niet? 

3.2.3.d is weg? 

3.3.b is niks ingevuld?? 

3.4.4.e.6t/mll moet zijn 3.4.4.f t /m k 

3.4.4.k het gebruik van bedrijfsgebouwen als 

dierenverblijf. Waarom??? 

3.5.C.11 3000 van de 4700 kampeerplaatsen zijn 

gereserveerd voor kamperen bij de 

boer 

3.5.g nummer 4 en 13 zeggen hetzelfde 

3.7.f waarom van een goede (enige schuur) van 

kleiner dan 650m² alsnog de helft 

slopen? 

15.1.b.b (dubbele b is fout) 

20.3.1.b 2x .. moet er 1 zijn 

26.1 waarom is het niet ook bestemd voor wonen? 

26.2.l.b moet alles plat geen puntjes? 

26.3 strijdig gebruik???? 

27.3 strijdig gebruik???? 

28.3 strijdig gebruik???? 

29.3 strijdig gebruik???? 

32.1.h&i is hier wel of geen bebouwing toegestaan 

aangezien bij 32.2.l.b overige 

bebouwing is toegestaan binnen het bouwvlak en het 

gaat hier om aanduidingen 

art 34,35,36,37 waarom met vrijstelling alleen 2e 

bedrijfswoning en niet een Ie 

dienstwoning 

34.4.1 sub f boomsingel van minimaal 7 meter, in 

vigerende plan alleen daar waar het 

landschap het nodig maakt. Dus niet tussen 

aangrenzende parken en bij de bosrand. 

35 bij RO's geen 25% uitbreidingsregel meer. 

36.1 sub I moet explicieter wat er op die locatie 

bedoeld wordt, of door specifiekere 

aanduidingsgrens of door tekst. 

bestemmingplan Buitengebied (geen regeling voor tweede 

agrarische bedrijfswoningen). Een eerste bedrijfswoning is 

mogelijk middels een afwijkingsbevoegdheid 

3.2.2.n Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van 

tot nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve 

opstallen, in de praktijk leidt tot aantasting en verdere 

verstening van het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

3.2.3.d de nummering d, e en f  is in de Word/PDF versie per 

abuis omgezet in e. f en g. De digitale versie is de juiste 

versie en de PDF versie was een extra service. 

3.3.b in de Word/PDF versie is per abuis een extra sublid 

tussengevoegd, zonder tekst.  Alleen sub a, b en d zijn juist, 

alleen de belettering zou a, b, en c moeten zijn. De digitale 

versie is de juiste versie en de PDF versie was een extra 

service 

3.4.4 e 6 t/m 11 zijn in de Word/PDF versie per abuis 

omgezet in nummers. Dat hadden sub e tot en met j moeten 

zijn. 

3.4.4.k; bij de beantwoording is ervan uit gegaan dat 3.4.4 

sub j (digitale versie) is bedoeld. Deze regel vloeit voort uit 

de planMER om zo te voorkomen dat er teveel toename is van 

stikstofdepositie dat significante gevolgen kan hebben op de 

natuurgebieden (Natura 2000)  

3.5. c.11 het is niet duidelijk waar u op doelt. 4.700 komt 

hier niet bekend voor. 

3.5.g sub 4 en 13 zijn inderdaad identiek. Sub 13 zal 

geschrapt worden. 

3.7.f de saneringsregeling maakt deel uit van de ‘Vab’ 

regeling. Dit is conform de Nota van Uitgangspunten in 

verband met ontstening en het openhouden van het 

landschap. 

15.1.b.b In de Word/PDF versie is per abuis een extra 

b.achter sub b. terechtgekomen. De digitale versie is de 

juiste versie en de PDF versie was een extra service 

20.3.1.b zal aan het einde van de zin één punt worden 

verwijderd. 

26.1 deze bestemming betreft een voorziening waar geen 

bedrijfswoning bij nodig is. 

26.2.1.b nee, dat is op deze locatie niet wenselijk 

26.3, 27.3, 28.3 en 29.3 Gezien de functie van deze locaties 

tenzij er een functieaanduiding – wonen uitgesloten is 

opgenomen.’’ 

 

In artikel 36 Recreatie –Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt 

artikel 36.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen toegevoegd worden’ in ‘per bouwvlak mag 

maximaal één bedrijfswoning aanwezig zijn tenzij er een 

functieaanduiding – wonen uitgesloten is opgenomen.’’ 

 

In artikel 37 Recreatie –Verblijfsrecreatieve terreinen wordt 

artikel 37.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen worden toegevoegd’ in ‘per bestemmings- 

c.q. bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning aanwezig zijn, 

indien het bestemmingsvlak minimaal een oppervlakte van 2 ha 

heeft. 

 

 

In het hele plan zijn is de aanduiding ‘cultuurhistorische 

waarden’ specifieker op de bedoelde objecten gezet. conform 

bijgevoegde tekening. 

 

Artikel 36.2.1 sub b ‘de gezamenlijke oppervlakte aan 

gebouwen voor verblijfsrecreatie bedraagt maximaal het op de 

verbeelding aangegeven aantal m2’ zal worden gewijzigd in ‘de 

gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen voor verblijfsrecreatie 

bedraagt maximaal het op de verbeelding aangegeven aantal 

m2, : uitgezonderd de bedrijfswoning en de daarbij 

bijbehorende bouwwerken. 

 

In de tabel van artikel 37.4.1 sub b wordt de telling per 

familiehuis aangepast van: 

familiehuizen/10 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

100-200m²  

familiehuizen/ 20 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

200-300m²  

familiehuizen/ 30 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

300-400m²  

wordt gewijzigd in:  

familiehuizen/10 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

100-200m²  

familiehuizen/ 15 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

200-300m²  

familiehuizen/ 20 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 

300-400m² 

 

Artikel 39.1 sub d: ‘gebouwen en overige bouwwerken’ wordt 
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36.2 sub b explicieter zoals elders dat de 

woonbebouwing niet meetelt. 

36.5 sub a en 37.6 sub a maximum aantal recreatieve 

slaapplaatsen kan verlaagd 

worden tot het daadwerkelijk in gebruik zijnde aantal 

slaapplaatsen. Deze 

wijzigingsbevoegdheid geeft onzekerheid. 

Ontwikkelingsplannen van logiesverstrekkers 

gaan niet over 1 dag ijs. Dit is vaak een traject van 

tien tallen jaren. Soms worden 

slaapplaatsen tijdelijk niet gebruikt om in de 

toekomst na mogelijk nieuwe geldstromen. 

Er is meestal niet genoeg geld om een gehele 

ontwikkeling in een keer te verwezenlijken. 

36.5 sub b .7 en 37.6 sub b.8 waarom moet de 25% 

uitbreidingsregeling binnen 5 jaar 

na inwerkingtreding van het plan aangevraagd 

worden? 

37.2.5 sub b stacaravans een maximale oppervlakte 

van 50m² alle oppervlaktes worden 

vergroot, RO 55 naar 70 zomerwoning van 70 naar 

100. 

37.4.1 sub b familiehuis200-300 15 slaapplaatsen en 

300-400 20 slaapplaatsen 

37.4.3 sub c het gebruik van de bedrijfswoning(en) 

voor verblijfsrecreatie moet worden 

aangevuld met anders dan logies met ontbijt. 

37.6 sub b 2 5% uitbreiding tot een maximum van 100 

slaapplaatsen maar zoals in 37.6 

sub b.5 kleinschalig bedrijf van maximaal 150 

slaapplaatsen. 25% van 150 = 37,5 dus je 

kan nooit aan 100 slaapplaatsen komen. 

39.1 sub d gebouwen en overige bouwwerken, spreekt 

tegen: 39.2.1 het bouwen van 

gebouwen en overkappingen is verboden. 

50.2.2 sub d dit is alleen bij de bestemming wonen en 

niet bij alle andere bestemmingen 

waar ook wonen is toegestaan. 

50.2.2 sub g raar date r maar twee bijbehorende 

bouwwerken mogen worden gebouwd. 

Er staat niet eens mits het bestaande aantal meer is. 

 

 

 

 

 

is er geen specifiek risico gezien de specifieke functie , in 

algemene zin geldt het verbod uit de wet: gebruik strijdig 

met de bestemming. 

32.1.bij ‘Opslag’ is geen bebouwing toegestaan, bij de 

schapenboet wel. De bouwregel voor de schapenboet zal in 

artikel 32.2.1 sub c in de tabel worden opgenomen: 

oppervlakte: bestaand, bouwhoogte, bestaand, 

goothoogte: bestaand, dakhelling: bestaand 

Art 34,36 en 37; de mogelijkheid – onder voorwaarden - 

voor een eerste dienstwoning zal worden opgenomen in de 

bestemmingen ‘Recreatie - Kampeerterrein’, ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ en ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ 

34.4.1 sub f: er staat ‘tenzij’ de natuurlijke en 

landschappelijke waarden van de omgeving van het terrein 

op een andere wijze een goede landschappelijke inpassing is 

gewaarborgd. Daarmee wordt gedoeld op de situatie zoals in 

de zienswijze aangegeven. 

35.In artikel 63.2 staat een regeling onder voorwaarden voor 

het uitbreiden van het aantal recreatieve opstallen 

36.1 De aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ zal 

specifieker op de bedoelde locatie worden aangeduid. 

36.2 sub b de woonbebouwing telt niet mee. Er zal 

worden toegevoegd: uitgezonderd de bedrijfswoning en de 

daarbij bijbehorende bouwwerken. 

36.5 sub a en 37.6 sub a: Dat is niet de strekking van dit 

artikellid. Het is opgenomen om recreatieondernemers te 

faciliteren, die gebruik willen maken van de 

verandermogelijkheid van bv kampeerplaatsen naar 

zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid van zomerhuizen is 

lager, er kunnen dan minder slaapplaatsen op een hectare. In 

het vigerende plan moet daarvoor vooraf een 

wijzigingsprocedure gevoerd worden. Ondernemers hebben 

geageerd tegen dergelijke planologische procedures, die 

vertragend werken op de uitvoering van hun plannen. 

Daarom is nu geregeld dat dit achteraf zal plaatsvinden. Het 

artikellid zal niet gebruikt worden om ondernemers 

slaapplaatsen “af te pakken”, anders dan bij bedrijfskeuze 

voor een minder slaapplaats-intensieve vorm van 

verblijfsrecreatie. 

36.5 sub b.7 en 37.6 sub b.8 De 5 , 7 en 10 jaar termijnen 

staan genoemd op pagina 16. in de Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan buitengebied  

37.2.5 sub b er is door de raad alleen besloten dat de 

maximale oppervlakte van de zomerhuizen en de recreatieve 

opstallen mogen worden vergroot naar 100m² respectievelijk 

verwijderd. 

 

Aan artikel 50.5 sub a (bestemming Wonen, afwijken van de 

gebruiksregels, splitsing in 2 wooneenheden) en artikel 52.5 sub 

a (bestemming Wonen - Vab, afwijken van de gebruiksregels, 

splitsing in 2 wooneenheden zal worden geschrapt in sub a .1: 

een stolp. Het sublid zal worden gewijzigd van : ‘het betreft 

een stolp met een monumentale status in ‘het betreft een 

boerderij met een monumentale status’ 

 

In de Toelichting in hoofdstuk 2.4 onder weidevogelleefgebied 

wordt de zin ‘Het grootste deel heeft 1 van de bestemmingen 

Agrarisch’ wordt gewijzigd in ‘Het grootste deel heeft 1 van de 

bestemmingen ‘Agrarisch’’. 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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2) Binnen het geldende bestemmingsplan geldt bij 

recreatieve bestemmingen dat binnen het gehele 

bestemmingsvlak mag worden gebouwd. Door de 

toevoeging van het bouwvlak binnen het nieuwe 

bestemmingsplan worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt, dit in 

tegenstelling tot de bouwmogelijkheden die juist 

worden vergroot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70m². Stacaravans blijven dus op maximaal 50m². 

37.4.1 sub b In de bestemming ‘Recreatie –is de telling van 

de familiehuizen niet conform verblijfsrecreatieve 

terreinen’ de juiste telling in de Toelichting weergegeven 

in de tabel: familiehuizen/10 recreatieve slaapplaatsen 

per familiehuis van 100-200m² / 20 recreatieve 

slaapplaatsen per familiehuis van 200-300m² / 30 

recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 300-400m² 

moet worden gewijzigd in: familiehuizen/10 recreatieve 

slaapplaatsen per familiehuis van 100-200m² / 15 

recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 200-300m² / 

20 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 300-

400m² 

37.4.3 sub c; conform de Nota van uitgangspunten 

komplannen is logies met ontbijt toegestaan bij alle functies 

waar ook bij gewoond wordt, uitgezonderd de recreatieve 

bestemmingen. Dat geldt voor heel Texel. 

37.6 Dit is conform de Nota van Uitgangspunten zoals 

vastgesteld door de raad.  

artikel 39.1 sub d zal worden verwijderd 

50.2.2 sub d; ja , dit geldt voor de bestemming Wonen 

50.2.2 sub g dit is overgenomen uit het vigerende plan. 

 

(2) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is gebaseerd 

op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter om de 

boomsingel de ruimte te geven om te groeien. Wanneer een 

gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan wordt de 

geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in stand 

gehouden en voor een deel gerooid. 

Ook is met de ligging van de bouwvlakken rekening gehouden 

met de aan te houden afstand tot de as van de weg, in het 

vigerende bestemmingsplan gold daarvoor een apart 

voorschrift, waarmee ook binnen bouwvlakken rekening 

gehouden moest worden. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan.  

Er is daarom geen sprake van planschade door de nieuwe 
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(3) In het vigerende bestemmingsplan staan bij hotels 

niet het aantal slaapplaatsen vergund maar het 

maximaal te bebouwen oppervlakte en bouwhoogtes. 

Hierin konden zoveel kamers worden gerealiseerd als 

dat de eigenaar wilde. Daarnaast was er nog de 25% 

regeling. In het nieuwe bestemmingsplan wordt voor 

deze hotels ook het aantal slaapplaatsen vastgelegd. 

Dit aantal wordt gebaseerd op het daadwerkelijk 

aantal vergunde hotelkamers vermenigvuldigd met 

twee slaapplaatsen. Hierdoor kan een hotel dat nog 

niet alle bouwmogelijkheden heeft benut nog wel 

uitbreiden in bebouwing maar niet in het aantal 

slaapplaatsen. Dit is onwenselijk en leidt tot schade. 

 

 

 

(4) Verzocht wordt de stolpenregeling ook van 

toepassing te verklaren op andere van oudsher op 

Texel aanwezige boerderijen. Hierbij gaat het net als 

bij de stolpen om beeldbepalende elementen in het 

landschap. 

 

 

 

(5) Bij de VAB-wonen regeling is het noodzakelijk dat 

de helft van de aanwezige schuren moet worden 

gesloopt. Verzocht wordt om dit aan te passen en 

geen maatregelen op te nemen die leiden tot 

kapitaalvernietiging. Hiervoor zou een vrijstelling 

voor moeten worden geboden.  

 

(6) In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk 

inpandige en aangebouwde recreatieve opstallen uit 

te plaatsen. In het nieuwe plan is deze mogelijkheid 

vervallen. De bebouwingsoppervlakte voor zowel de 

woning als de recreatieve opstal worden 

noemenswaardig vergoot. Doordat deze uitplaatsing 

niet meer mogelijk is, kunnen de verworden recht 

moeilijk of niet worden benut. Verzocht wordt dit 

aan te passen. 

 

(7) Verzocht wordt de wijzigingsbevoegdheid die het 

mogelijk maakt het aantal slaapplaatsen terug te 

brengen naar het aantal in gebruik zijnde 

systematiek. 

 

(3) In het vigerende plan zijn de slaapplaatsen niet vergund, 

echter er werd wel een slaapplaatsenregistratie van 

bijgehouden. Op basis hiervan en de vergunde hotelkamers is 

het maximum aantal recreatieve slaapplaatsen gebaseerd. Er 

worden geen slaapplaatsen toegekend aan bedrijven op basis 

van bouwmogelijkheden die niet benut zijn. In het nieuwe 

plan blijft de 25% regeling gelden voor de hotels die daar nog 

geen gebruik van hebben gemaakt in de planperiode van de 

voorloper van dit bestemmingsplan of de 

voorbereidingsperiode daarvan. 

(4) Stolpen worden in de Beleidsnota natuur en landschap 

gezien als cultuurhistorische elementen in het landschap die 

gezien hun karakteristieke bouwvorm behoudenswaardig zijn. 

Het totaal aan stolpen vormt een onderdeel van de 

cultuurhistorische waarde van het landschap. Het onderhoud 

en met name de rietgedekte dak kost veel geld. Daarom is de 

stolpenregeling in het leven geroepen voor het behoud van 

monumentale stolpen.  

Ook andere boerderijen met een monumentale status zijn 

het waard om behouden te blijven. Vaak zij het grote 

panden. Hiervoor zal binnen de woonbestemming (van 

toepassing op alle woonhuizen in het plangebied) de 

splitsingregeling in twee wooneenheden mogelijk worden 

gemaakt. 

(5) In de Nota van Uitgangspunten is vastgelegd dat het doel 

van de VAB regeling  ontstening en openhouden van het 

landschap is. Er is in de regels een uitzondering voor 

monumentale bebouwing of karakteristieke 

architectuurcombinaties opgenomen. Economische aspecten 

en planlogische aspecten gaan niet altijd samen. 

(6) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van het 

open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

 

(7) Dat is niet de strekking van dit artikellid. Het is 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 
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slaapplaatsen te schrappen. Deze bevoegdheid geeft 

alleen maar onzekerheid. Ontwikkelingsplannen zijn 

vaak trajecten van tientallen jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Wat betreft de toelichting: blz. 15 

(Weidevogelleefgebied) Het grootste deel heeft 1 van 

de bestemming agrarisch, moet zijn: het grootste 

deel heeft 1 van de agrarische bestemmingen.  

 

(9) Blz. 26 (achtste regel van onder) 

‘stadsrandzones’, komen die voor op voor op Texel?  

 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(8) De zin blijft gehandhaafd, echter voor de duidelijkheid 

zal Agrarisch tussen aanhalingstekens worden gezet: 

‘Agrarisch’ 

(9) In het beleidsstuk ‘Kleine windmolens op Texel’ staan 

stadsranden opgenomen. Inderdaad zijn er op Texel alleen 

sprake van dorpen. Het beleidsstuk wordt nu niet aangepast. 

De tekst in de Toelichting is een weergave van het 

vastgestelde beleid en zal daarom niet worden aangepast. 

 

De in vet weergegeven punten uit punt 1, en punt 4 en 

punt 8, geven aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan, de overige punten niet. 
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Agrarische bestemmingen 

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

7 Pontweg 160 

De Koog 

Verzoekt een bestemmingswijziging en omzetting van 

het perceel Pontweg 160 te De Koog van agrarisch 

naar wonen.  

In maart 2011 is vergunning verleend voor het 

verplaatsen van de stolpboerderij en voor het gebruik 

als: 2 recreatieve appartementen (van elk 43 m2), 

verkoopruimte (van 50 m2), kantoor (van 40 m2) en 

opslagruimte (van 32 m2). 

Binnen de agrarische bestemming vanuit het 

vigerende bestemmingsplan wordt de bouwvergunning 

gerealiseerd. 

Bij beëindiging van het agrarisch bedrijf vervallen de 

gebruiksfuncties verkoop, kantoor en opslag. Het 

verzoek richt zich op de mogelijkheid tot het 

omzetten van de agrarische functie naar een 

woonfunctie en deze dan te realiseren binnen de 

verkoop-, kantoor-, en opslagruimte. 

 

Op het perceel is dan aanwezig: 

Een nieuw te bouwen stolp met woning en twee 

inpandige recreatieve opstallen met daarachter 2 

losse recreatieve opstallen, een voormalig agrarisch 

bedrijfspand van ongeveer 600 m2, met een woning 

aan de voorkant eraan vast gebouwd (huidige woning 

van de heer Krab). 

De zienswijze is erop gericht hierop een danwel twee 

woonbestemmingen te verkrijgen. 

Volgens het nieuwe plan kan een agrarische bestemming 

gewijzigd worden in Wonen-Vab. Voor het beëindigen van 

een agrarisch bedrijf is een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Een uitgangspunt daarbij 

is dat sanering van bedrijfsgebouwen plaatsvindt. Hierbij 

wordt de verleende bouwvergunning voor verkoopruimte, 

kantoor- en opslagruimte betrokken, ondanks dat nog niet 

gestart is met de bouw. 

  

Wij lopen niet vooruit op binnenplanse wijzigingen omdat 

hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden, zoals sanering van de 

voormalige bedrijfsbebouwing. Het verkrijgen van een extra 

woning is alleen mogelijk bij toepassing van de “Ruimte voor 

Ruimte”- regeling, als minimaal 1200 m2 bedrijfsbebouwing 

wordt gesloopt. 

In de looptijd van het nieuwe plan kan een verzoek ingediend 

worden, waarna met maatwerk bezien kan worden welke 

panden gesloopt moeten worden en welke functies mogelijk 

zijn, onder welke voorwaarden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

8 Pontweg 175 

De Koog 

Verzoekt om een agrarische bestemming zoals in het 

geldende bestemmingsplan. 

Er vinden agrarische activiteiten plaats. Dit is in 2004 

onderzocht en bevestigd door de Stichting Agrarisch 

Texel. Tot op heden is dit hetzelfde gebleven. De 

intentie is om dit in de toekomst ongewijzigd voort te 

zetten. 

De bijlage bij de brief van 10 januari 2013 (13.UP00144) over 

de inspraak, was niet juist. De locatie Pontweg 175 heeft in 

het ontwerp niet de bestemming Wonen-Vab maar een 

agrarische bestemming met een bouwvlak. Dit sluit aan bij 

de zienswijze. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

 

9 & 

24 

Lageveld 2 

Oosterend  

Verzoekt om na beëindiging van het agrarisch gebruik 

de agrarische bestemming te wijzigen naar een 

woonbestemming. 

Dit soort historische gebouwen passen niet meer bij 

de moderne agrarische bedrijfsvoering. Wanneer de 

schuur niet meer agrarisch gebruikt wordt dan zal 

deze verpauperen en leidt dit tot verval en zelfs 

De stolp is inderdaad karakteristiek. De wijziging naar een 

woonbestemming is echter geen garantie dat de 

cultuurhistorische waarde behouden blijft. Denk hierbij aan 

bouwkundige aanpassingen, een toegangsweg en 

erfinrichting. Het maakt zelfs een nieuwe woning, niet zijnde 

stolp,  op deze locatie mogelijk. 

Het past niet in het beleid om extra woningen te realiseren 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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afbraak. Om dit te voorkomen wordt om de wijziging 

gevraagd: zodat huidige of toekomstige eigenaren de 

stolp kunnen restaureren en verbouwen, zodat deze 

weer een functie heeft. 

Het college geeft aan dat een woning op deze plek de 

cultuurhistorische waarde te veel aantast. Er is 

echter geen sprake van een nieuwe moderne woning. 

De cultuurhistorische waarde wordt pas aangetast als 

deze eeuwenoude Texelse stolpschuur in verval raakt 

en verdwijnt uit het landschapsbeeld. Het in stand 

houden van de stolp past goed in de doelstelling van 

de gemeente tot het in stand houden van 

monumentale panden. 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Kan er bij de monumentencommissie advies 

gevraagd worden over mogelijkheden (zonder 

afbreuk te doen aan het karakter) voor dit soort 

stolpschuren? 

in het buitengebied. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

5e aanvulling: 

Toezegging: De monumentencommissie zal om advies 

worden gevraagd, waarbij gekeken wordt naar alle 

vormen/benamingen: stolp, stolpschuur, stolpboet, in 

relatie tot de kwalificatie ‘karakteristiek’ en/of 

‘monumentaal’. Gedachte: komen tot een lijst met 

‘behoudenswaardige gebouwen’. Lageveld 2 wordt ook 

in de advies-vraag meegenomen. 

(Dit lukt uiteraard niet voor 12 juni 2013) 

11 Pontweg 77 

Den Burg 

Heeft met plezier kennisgenomen van de passage in 

de toelichting (paragraaf 4.4) over agrarische 

bedrijven en het beleid om een zogenaamde 

“verbreding” in de landbouw toe te staan, onder 

meer door recreatieve en educatieve nevenfuncties 

toe te staan. 

Vindt het kaartbeeld, een uitsnede van de 

verbeelding, moeilijk leesbaar.  

(1) Door meer bestemmingsaanduidingen op de 

verbeelding (kaart) op te nemen en door het 

automatisch op het computerscherm laten 

meeverschijnen van (een deel van) de legenda wordt 

veel gewonnen. 

(2) Verzoekt het bouwvlak Pontweg 77 aan te passen. 

(Verzoeker hoopt dit bedrijf eerdaags te verwerven.) 

Aan de oostzijde is een deel van de bestaande 

bebouwing buiten het bouwvlak gebracht. Dat is 

bedrijfsmatig onwenselijk. 

(3) Kan zich niet vinden in artikel 4 (4.2.2 onder c) 

voor de Hoge Berg en artikel 5 (5.2.2 onder c) voor 

het Oude land waarin is opgenomen dat in het geheel 

“geen nieuwe dierverblijven (mogen) worden 

toegevoegd”. Zeker nu in het plan op dit punt geen 

“afwijkingsmogelijkheden” zijn opgenomen. Het 

hoort bij een agrarisch gebied dat bestaande 

(1) De systematiek van het digitale bestemmingsplan moet 

voldoen aan landelijke wetgeving. Het is niet mogelijk om 

hiervan af te wijken. 

(2) Wij passen het bestemmingsplan zodanig aan dat het 

genoemde gebouw binnen het bouwvlak komt te liggen. De 

oppervlakte van 1 hectare blijft gehandhaafd. 

(3) Verwezen wordt naar zienswijze 152 van LTO Noord. 

(4) Bij de bestemmingsomschrijving lid 1 onder m. is 

extensief dagrecreatief medegebruik al opgenomen. Het is 

derhalve niet nodig om de omschrijving voor de 

bezoekboerderij aan te vullen. 

 

Punt 2 van de zienswijze leidt tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Pontweg 77 

Aanpassing bouwvlak conform bijgevoegde tekening. 
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dierenverblijven worden aangepast, dat oude 

verdwijnen en dat nieuwe worden “toegevoegd”. 

(4) Verzoekt om in de bestemmingsomschrijvingen in 

beide artikelen aan te geven dat een 

“bezoekboerderij” er niet voor “educatieve en 

culturele doeleinden” is, maar ook voor recreatieve. 

Bij regenachtig weer komt het voor dat kinderen in 

één week wel twee keer terugkomen om lammetjes 

te aaien, minder omdat het leerzaam is dan omdat 

het leuk is. 

13 Schorrenweg 11  

Oosterend 

In het ontwerpplan is een bouwvlak van 1,5 hectare 

opgenomen.  In 2007 is echter een planologische 

procedure gevoerd om het bebouwingsvlak te 

vergroten naar 2 hectare.  

Verzoekt om het bouwvlak in overeenstemming te 

brengen met het besluit uit 2007. 

Het bouwvlak wordt aangepast aan de gevoerde 

procedure. 

Locatie: Schorrenweg 11 

Aanpassing bouwvlak conform bijgevoegde tekening. 

16 Postweg 145 

De Cocksdorp 

Wil graag een kleinschalig bedrijf Vab bestemming.  

De schuur Postweg 145a is nu al in gebruik door het 

bedrijf Slufter Bungalowparken. De schuurruimte 

wordt benut voor het beheer van verschillende 

bungalowparken in de omgeving. De schuur is niet 

agrarisch in gebruik 

Postweg 147 is van een andere eigenaar. Deze stolp is 

vervallen. 

In een schets wordt aangegeven waar eventueel de 

scheiding moet komen tussen de percelen. 

Ruimtelijk gezien is er geen bezwaar tegen de invulling op 

deze locatie zoals geschetst in de zienswijze. De regeling 

voor Vab is niet toepasbaar in verband met een reeds lang 

bestaande gesplitste eigendom. Om uit deze impasse te 

komen, en mogelijkheden te scheppen voor een goede 

toekomstige invulling van beide percelen is de volgende 

oplossing gekozen: het perceel krijgt een bedrijfsbestemming 

met beperkte bouwmogelijkheden (200 m² uitbreiding 

bovenop de bestaande oppervlakte) en blijft gedeeltelijk 

agrarisch, zodat op termijn de eigenaar van de vervallen 

stolp, een mogelijkheid behoudt om deze op te knappen, en 

eventueel te wijzigen in een woonbestemming. 

Het plan zal in bovenstaande zin worden aangepast. 

Locatie: Postweg 145 

Perceel krijgt een bedrijfsbestemming met een maatvoering 

voor de maximale oppervlakte bebouwing van 610 m2. 

Bestemmings- en bouwvlak worden hierop aangepast, het 

overige deel behoudt de agrarische bestemming. conform 

bijgevoegde tekening. 

18 Postweg 175 

De Cocksdorp 

Verzoeker is tegen de toekenning van een agrarisch 

bestemming aan het naastgelegen perceel Postweg 

175. 

Bij eventuele beëindiging of verkoop terugbrengen in 

de staat bestemd alleen wonen. 

Wil geen lawaai van de koelmotor van de koelcel. Er 

lopen honden op het erf die nogal eens wat lawaai 

maken. Bij verzoeker staan regelmatig auto’s voor de 

uitgang die bij de bloemenstal-houtverkoop-

bollenverkoop moeten zijn. Dit levert gevaarlijke 

situaties op. De oplossing is volgens verzoeker de 

bloemenstal te verplaatsen naar de Oosprongweg 

(Blinde weggetje). 

Verzoeker is tegen een blijvende vergunning zolang er 

overlast is. Wanneer de overlast binnen grenzen blijft 

mag wat verzoeker betreft het bedrijf blijven, maar 

zodra er gestopt of verkocht wordt moet het terug 

Basis van een afgegeven gedoogbeschikking op 2 september 

2008, waarin is aangegeven dat het perceel bij de herziening 

van het bestemmingsplan Buitengebied voorzien zou worden 

van een agrarische bestemming. Op grond daarvan is het 

perceel voorzien van een agrarisch bestemmingsvlak met 

bouwvlak conform de uitgangspunten van het beleid. Dus een 

bouwvlak van ± 1 hectare.  

Mogelijke, toekomstige, overlast is nu geen reden om hier de 

agrarische bestemming niet op te nemen. Een agrarisch 

bedrijf moet voldoen aan vastgelegde milieunormen vastgeld 

in het activiteitenbesluit.  

Binnen een agrarische bestemming zijn ondergeschikte 

nevenactiviteiten mogelijk. Daaronder valt de verkoop aan 

huis. Voor nevenactiviteiten zijn voorwaarden in de regels 

opgenomen waaraan moet worden voldaan teneinde overlast 

te beperken.  
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naar de woonbestemming. De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

20 Nieuwlanderweg 

36a 

De Waal 

Onze tweede bedrijfswoning wordt niet specifiek 

genoemd in het nieuwe bestemmingsplan. Navraag op 

het gemeentehuis leert dat bestaande 

bedrijfswoningen ongewijzigd blijven bestaan. 

Bijgevoegd is een foto waaruit blijkt dat deze in 

functie is. 

(1) Verzoekt de tweede bedrijfswoning op te nemen. 

Het recreatief medegebruik is weggelaten. Bij 

navraag op het gemeentehuis zou het om een 

misverstand gaan. Bijgevoegd zijn foto’s waaruit 

blijkt dat de recreatieve opstal in gebruik is. 

(2) Verzoekt de recreatieve opstal op te nemen. 

(1) Uit onze informatie blijkt dat er in 1989 bouwvergunning 

is verleend voor een tweede dienstwoning en dat deze is 

gerealiseerd. 

In de systematiek van het bestemmingsplan zijn binnen de 

agrarische bestemming bestaande woningen bestemd. Het 

voortbestaan van deze woning is dus afdoende geregeld in 

het plan. 

(2) Wij nemen een recreatieve opstal op in de 

verbeelding, het gaat hier om een bestaand recht uit het 

vigerende plan. 

Locatie: Nieuwlanderweg 36a 

Door het opnemen van een maatvoering op de verbeelding 

‘maximum aantal recreatieve opstallen’ 1, wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

21 Nieuwlanderweg 

36a 

De Waal 

In 2009 is verruiming van het agrarisch bouwvlak 

aangevraagd in verband met  een op handen zijnde 

uitbreiding van onze bedrijfsvoering. Helaas biedt het 

nieuwe bestemmingsplan deze mogelijkheid niet. 

Verzoekt om het bouwvlak naar achter te 

verschuiven, zodat de beschikbare hectare zo 

efficiënt mogelijk kan worden benut. Om het 

aangezicht van de openbare weg netjes te houden, 

wil verzoeker de mestopslag en voeropslag zoveel 

mogelijk aan de achterzijde van het bedrijf. Aan de 

voorkant wordt het bouwvlak toch niet meer benut en 

geeft aan de achterkant ruimte, een en ander 

conform tekening. 

Wij passen het bouwvlak aan volgens uw zienswijze. De 

oppervlakte van 1 hectare blijft gehandhaafd. 

 

Locatie: Nieuwlanderweg 36a 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 

22 Postweg 175 

De Cocksdorp 

Eigen grond gelegen aan Postweg 175 De Cocksdorp 

11 a 86 ca. De overige 10.000 m2 grond is geen 

eigendom, maar wordt gehuurd. 

Hoe is legalisatie voor een A-blok mogelijk als de 

agrarische grond geen eigendom is? 

De gemeente heeft jaren gedoogd, omdat ze stelt dat 

er al een bedrijf was. De ondernemer werkte in 

loondienst omdat hij niet van zijn bedrijfje (hobby) 

kon leven. Volgens de informatie van verzoeker werd 

het pas veel later een bedrijf. 

Volgens verzoeker heeft legalisatie van het A-blok 

vergaande consequenties voor de toekomst, te weten 

meer bedrijfsmatige activiteiten en lawaai en naar 

verwachting grote overlast, ook als het A-blok 

verkocht wordt, al naar gelang van het bedrijf wat 

zich daar dan vestigt.  

Op basis van een afgegeven gedoogbeschikking op 2 

september 2008, waarin is aangegeven dat het perceel bij de 

herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voorzien 

zou worden van een agrarische bestemming. Op grond 

daarvan is het perceel voorzien van een agrarisch 

bestemmingsvlak met bouwvlak conform de uitgangspunten 

van het beleid. Dus een bouwvlak van ± 1 hectare. Bij het 

bestemmen van gronden speelt eigendom niet altijd een rol. 

Het is mogelijk dat op gepachte gronden door anderen een 

agrarisch bedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij 

behorende mogelijkheden voor de bouw van 

bedrijfsgebouwen. Hoe eventuele bouwmogelijkheden in een 

pachtcontract zijn opgenomen is privaatrecht en kan binnen 

een bestemmingsplan niet geregeld worden.  

Mogelijke toekomstige overlast is nu geen reden om hier de 

agrarische bestemming op te nemen. Een agrarisch bedrijf 
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Verzoeker verwacht overlast omdat ze er op enkele 

meters naast wonen. 

Verder is er nu veel verkeersoverlast van de auto’s 

die naar de bloemenstal, houtverkoop, 

bloembollenverkoop gaan. Er wordt her en der 

geparkeerd ook op het fietspad, wat gevaarlijke 

situatie oplevert.  

moet voldoen aan vastgelegde milieunormen in het 

activiteitenbesluit.  

Binnen een agrarische bestemming zijn ondergeschikte 

nevenactiviteiten mogelijk. Daaronder valt de verkoop aan 

huis. Voor nevenactiviteiten zijn in de regels voorwaarden 

opgenomen waaraan moet worden voldaan teneinde overlast 

te beperken.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

23 Hoornderweg 42 

Den Hoorn 

Verzoekt om een agrarisch bouwvlak op het perceel 

Hoornderweg 42. 

St. Donatus werkt op dat perceel aan meerjarige 

proeven voor teeltopschaling van gewassen, onder 

meer in het kader van adaptatie van de landbouw aan 

veranderende klimaatomstandigheden. Deze proeven 

zijn arbeidsintensief en vragen continu toezicht en 

controle. Om die reden is eerder verzocht om een 

zodanige bestemmingsaanpassing dat er een schuur 

mogelijk wordt voor opslag van materiaal, met 

bedrijfswoning in verband met het noodzakelijke 

toezicht. 

In het conceptplan van 2011-11-17 stond een 

agrarisch bouwvlak ingetekend op een wijze die recht 

deed aan de landschappelijke situatie; te weten iets 

terugspringend vanaf de weg, aansluitend aan het 

naastliggende agrarische erf.  

In het voorliggende ontwerp is dit ongedaan gemaakt 

omdat categorisch nieuwe bouwblokken niet worden 

toegestaan omdat er elders bouwblokken leegkomen.  

Verzoeker stelt dat dit voor de locatie Hoornderweg 

42 niet opgaat: de onderzoekshistorie op dit perceel 

is niet verplaatsbaar naar andere locaties waar 

mogelijk een bouwblok vrijkomt. 

Zonder een uitspraak te doen over het belang van dit 

wetenschappelijk onderzoek,  

merken wij op dat het als agrarische teelt zeer kleinschalig 

is, te weten circa 130 m2.  

Het bouwen van een schuur en een dienstwoning staat niet in 

verhouding tot de omvang van het project.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

 

 

27 Hoofdweg 57 

De Cocksdorp 

(1) In het ontwerpbestemmingsplan is het bouwblok 

verkleind ten opzichte van de oppervlakte in het 

vigerende plan. Hier wordt ernstig bezwaar tegen 

gemaakt. 

Verzoekt om de toegepaste verkleining van het 

bouwblok met 0,75 hectare te herstellen in het 

nieuwe plan. In het vigerende plan was het bouwvlak 

2 hectare. 

(2) Is van oordeel dat de oude milieuregels van 

toepassing zijn voor de op 10 januari 2013 ingediende  

aanvraag om een omgevingsvergunning voor de sloop 

van bestaande veestalling en voor het nieuw bouwen 

(1) Wij hebben het bouwvlak vergroot tot 2 hectare zoals 

dit reeds opgenomen was in het geldende 

bestemmingsplan.  

(2) Deze stelling heeft geen betrekking op het 

bestemmingsplan, maar op een ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning activiteit slopen en bouwen. Het is 

daarom niet aan te merken als zienswijze op het 

bestemmingsplan.  

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Hoofdweg 57 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform de 

bijgevoegde tekening. 
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van een emissiearme veestal op dezelfde locatie. De 

MER en de NB-wet gelden immers pas voor het nieuwe 

plan. 

 

29 De Grie 3 

Den Hoorn 

In het ontwerpbestemmingsplan is voor het perceel 

De Grie 3 geen inpandig recreatief opstal opgenomen. 

Dit is afgesproken tijdens een gevoerde 

bezwarenprocedure. 

Verzoekt het inpandige recreatieve opstal alsnog op 

te nemen in het ontwerp. 

Wij kennen deze uitkomst vanuit een bezwaarprocedure 

en nemen de recreatieve opstal op in de verbeelding. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: De Grie 3 

Het bestemmingplan wordt aangepast door het opnemen van 

een maatvoering op de verbeelding ‘maximum aantal 

recreatieve opstallen’ 1. 

31 Ruigendijk 4 

De Koog 

(1) Verzoekt om de aanduiding Specifieke vorm van 

agrarisch – veldschuur op te nemen op het perceel T 

3120 

In 2012 is omgevingvergunning verleend voor de 

activiteit bouwen: voor het vergroten van een 

paardenstal/berging van 40 naar 44 m2, volgens de 

10% regeling van het overgangsrecht ex. artikel 31 

van de bestemmingsplanvoorschriften. 

Gezien de slechte staat, vindt verzoeker het 

noodzakelijk om de oude opstal te vervangen door 

een veldschuur. Dit zal een positieve bijdrage leveren 

aan verfraaiing van het landschap en is bovendien 

diervriendelijk. 

In deze veldschuur is ruimte nodig voor opslag van 

voer, hooi, stro, zadels, landbouwgereedschappen en 

voor de schapen tijdens de lammertijd. 

Verzoeker wil in de veldschuur 2 paardenboxen 

realiseren van 12 m2 , waarvan 1 tijdelijk 

uitbreidbaar is tot 18 m2. Volgens het Paardenbesluit 

van 2011, heeft een paard met een schofthoogte van 

1,75 meter een box van 12 m2 nodig en voor een 

paard met veulen geldt als oppervlakte 18 m2. 

(2) Vraagt medewerking voor het kunnen plaatsen van 

een veldschuur van 10,5 meter lang en 6 meter diep 

op dezelfde locatie als de huidige vergunde 

paardenstal/berging die 10,5 meter lang is en 4 

meter diep. 

Mocht een en ander niet mogelijk zijn dan wordt 

verzocht om een bouwvlak toe te kennen van 60 m2 

dan wel 44 m2 op de plaats waar de vergunde 

paardenstal/berging nu staat.  

(1+2) Voor de door u bedoelde paardenstal is op 23 mei 2012 

vergunning verleend op basis van het overgangsrecht. Na 

deze vergunningverlening is er een tweede aanvraag 

ingediend die op 12 oktober 2012 is geweigerd omdat deze 

niet aan het overgangsrecht voldeed. 

Deze laatste aanvraag heeft u toegevoegd als bijlage bij uw 

zienswijze. 

  

Op basis van de verleende vergunning van 23 mei 2012  

nemen wij voor de paardenstal de aanduiding specifieke 

vorm van agrarisch – veldschuur op, conform de verleende 

vergunning. Hiermee valt dit gebouw niet langer onder het 

overgangsrecht. 

 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze zoals hierboven omschreven. 

Locatie: Ruigendijk 4 

Op het perceel T3120 wordt een aanduiding ‘specifieke vorm 

van agrarisch – veldschuur’ opgenomen ter plaatse van het 

bestaande gebouw, conform bijgevoegde tekening. 

32 Burgerdijk 25 

Den Burg 

 

Verzoekt om het bouwblok 1 hectare groot te laten, 

in verband met vergaande negatieve financiële 

gevolgen in de toekomst. Anders dient u dit geheel te 

compenseren. 

In het geldende bestemmingsplan heeft u een bouwvlak van 1 

hectare. Inmiddels heeft u voor de natuurontwikkeling in 

Waal en Burg gronden verkocht, waaronder delen van dit 

bouwvlak.  

Locatie: Burgerdijk 25 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 
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3e aanvulling: 

Naar aanleiding van nagezonden e-mail bericht van de 

eigenaar: 

 

“Van: eigenaar… 
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 16:57 
Aan: … 
Onderwerp: Reactie zienswijze agrarisch nr 32 
 
Hallo mevrouw, 
  
Betreft reactie op mijn zienswijze agrarisch 
nummer 32 voor Burgerdijk 25 
  
In de reactie van de gemeente op mijn 
zienswijze heb ik een grote fout gevonden. 
  
Ik heb nooit en te nimmer 1 m2 van mijn land 
of bouwblok verkocht voor natuurontwikkeling. 
  
Familie van mij heeft dit wel gedaan. 
  
Met vriendelijke groet  

…” 

 

Het gedeelte van het bouwvlak dat in uw eigendom is 

gebleven, wordt in de verbeelding opgenomen. 

Wij handhaven de diepte van het bouwvlak uit het geldende 

plan. 

Een bouwvlak zoals in uw zienswijze gevraagd, steekt ver het 

open landschap in en is daarom om landschappelijke redenen 

niet aanvaardbaar. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

 

 

3e aanvulling: 

Beantwoording nagekomen e-mail: 

Door de familienaam is hier een verkeerde aanname 

gedaan. Feit blijft dat gronden zijn verkocht, het 

gestelde heeft verder geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Zienswijze 32, Burgerdijk 

25) 

34 Ruigendijk 4 

De Koog 

Sinds januari 2012 is het perceel T3120 in eigendom 

van verzoeker. Verzoeker heeft het perceel met 

opstal daarvoor jarenlang gehuurd en gebruikt voor 

eigen paarden en paarden van derden, schapen en 

lammeren. Daarnaast wordt het land gebruikt als 

hooiland door een agrariër. 

Op het perceel is al jaren, rechts in de hoek van het 

weiland, een paardrijbak (paddock) aanwezig. Op 

foto’s zijn schuin geplaatste paaltjes te zien die de 

bak omheinen.  

In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn 

afgelopen jaar een aantal paaltjes tijdelijk 

verwijderd. De bedoeling is de bak dit voorjaar weer 

in oude staat te brengen. 

Verzoekt de paardrijbak met een oppervlakte van 800 

m2, zijnde 20x40 meter, conform bijgaande 

situatietekening op te nemen. 

 

Het door u genoemde perceel is bestemd als Agrarisch – 

Binnenduinrand. Volgens de bestemmingsomschrijving zijn 

deze gronden bestemd voor agrarisch grondgebruik.  

Ook uit uw reactie blijkt dat het perceel agrarisch gebruikt 

wordt door een agrariër.  

De paaltjes op de foto’s kunnen dienst doen ten behoeve van 

weidegang. Dat hier ook paardgereden wordt, zien wij als 

recreatief medegebruik 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat in het geval het 

recreatief gebruik het hoofdgebruik is, dit strijdig is met 

gebruiksbepalingen van de bestemming.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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36 Hoornderweg 36 

Den Hoorn 

Op de locatie Hoornderweg 36 zijn in het 

ontwerpbestemmingsplan 3 recreatieve opstallen 

opgenomen.  

Verzoekt om 4 recreatieve opstallen op te nemen.  

Er zijn 3 inpandige recreatieve opstallen en 1 

losstaande recreatieve opstal. Deze bestonden reeds 

geruime tijd voor 1996, het jaar van het vigerende 

bestemmingsplan buitengebied. 

 

 

3e aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

1 wijzigen naar 3. 4e nog een keer goed naar 

kijken. 

 

In het ontwerpplan heeft de locatie Hoornderweg 36 een 

agrarische bestemming met in het bouwvlak 3 recreatieve 

opstallen. 

Voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied in 

1996 heeft in 1986 een inventarisatie plaatsgevonden. 

Tijdens deze inventarisatie is 1 recreatieve verblijf 

aangetroffen, te weten de vergunde zomerwoning 

Hoornderweg 38.  

 

In een latere fase zijn 2 onvergunde recreatieve 

appartementen geconstateerd in een agrarische stolp. 

Volgens verzoeker heeft een toenmalige wethouder destijds 

toegezegd dat deze appartementen in het volgende 

bestemmingsplan opgenomen zouden worden. 

Hier is echter geen schriftelijk bewijs van te vinden in ons 

archief. Ook zat dit niet bij de zienswijze gevoegd. 

 

Volgens uw zienswijze is nu sprake van 4 recreatieve 

opstallen. Als bewijs voert u een WOZ-taxatie aan. 

Uit navraag blijkt dat deze 4e recreatieve opstal voor het 

eerst geregistreerd staat in de WOZ-taxatie van 2011.  

Deze constatering geeft geen aanleiding om het onvergunde 

verblijf als verblijfscapaciteit op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

Daarom wordt de situatie aangepast conform het 

vigerende plan: een bouwvlak voor een agrarisch bedrijf, 

met een recreatieve opstal. 

 

De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen: de in het ontwerp opgenomen recreatieve 

opstallen worden van de verbeelding verwijderd en de 

situatie uit het vigerende plan wordt weer op genomen. 

 

3e aanvulling: 

Er is in de gemeentelijke archieven geen aanvraag 

bekend voor een vierde recreatieve opstal. In de 

commissie ruimte, wonen en economie van 19 mei 

1998 is gesproken over 2 inpandige 

recreatieappartementen. Toen heeft voorzitter 

aangegeven dat eerst de voorliggende reparatie rond 

wordt gemaakt met fiat van GS en daarna voornemens 

onmiddellijk te starten. 

Verder is bekend dat er 1 losstaande recreatieve 

opstal op het erf staat. Dat maakt een totaal van 3. 

 

Locatie: Hoornderweg 36 

Het bestemmingplan wordt aangepast door het wijzigen van de 

maatvoering op de verbeelding ‘maximum aantal recreatieve 

opstallen 3’ in ‘maximum aantal recreatieve opstallen 1’. 

Conform bijgevoegde tekening. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Zienswijze 36) 
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Dit geeft aanleiding de maatvoering voor 3 recreatieve 

opstallen te laten staan. 

 

37 De Grie 5 

Den Hoorn 

In het ontwerpbestemmingsplan is op de locatie de 

Grie 5 één recreatief opstal opgenomen. Verzoeker 

heeft een projectafwijkingsbesluit procedure gevoerd 

voor een extra inpandig recreatief opstal. De 

procedure is bijna afgesloten. 

Verzoekt om de 2de recreatieve opstal op te nemen in 

het nieuwe bestemmingsplan. 

Verzoekt om een vrijstaande bedrijfswoning op te 

nemen en op de locatie van de huidige inpandige 

bedrijfswoning in de stolp een extra recreatieve 

opstal, zodat het totaal aantal recreatieve opstallen 

op 3 komt. 

 

De genoemde procedure is inmiddels afgerond. Op basis 

hiervan passen wij het aantal recreatieve opstallen op uw 

perceel aan naar 2. 

Alleen via een omgevingsvergunning kunnen, onder 

voorwaarden, maximaal 4 recreatieve appartementen 

gerealiseerd worden in een agrarische stolp. Dat kan 

aangevraagd worden op het moment dat dat aan de orde is. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: De Grie 5 

Het bestemmingplan wordt aangepast door het wijzigen van de 

maatvoering op de verbeelding ‘maximum aantal recreatieve 

opstallen 1’ in ‘maximum aantal recreatieve opstallen 2’. 

Conform bijgevoegde tekening. 

40 Kogerweg/Burger

dijkje 

Den Burg 

Op de hoek Kogerweg/Burgerdijkje bezit verzoeker 

een stolpschuur. In de bestemmingsplannen van 1977 

en 1986 had deze schuur een agrarische bestemming 

met bouwrechten. In het plan van 1996 is deze 

bestemming eraf gehaald waardoor de schuur onder 

het overgangsrecht is komen te vallen. Destijds is 

verzuimd hiertegen een zienswijze in te dienen. 

Verzoekt om  op deze locatie de agrarische 

bestemming om te zetten in een W-blok. 

Rondom Waalenburg hebben ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Op korte afstand van de stolpschuur 

van verzoeker is er een nieuw A-blok ontstaan  en er 

zijn signalen dat er nog meer ontwikkelingen in de 

directe omgeving gaan plaatsvinden. 

Verzoeker wil graag een W-blok. Door het ontstaan 

van een W-blok en het realiseren van woonruimte in 

de schuur wordt de rommelige hoek 

Kogerweg/Burgerdijkje sterk verbeterd en het 

landschap niet aangetast. De situatie zal ter plaatse 

sterk verbeteren en het landschappelijke beeld, 

grenzend aan Waalenburg alleen maar versterken, 

temeer omdat aan de overzijde van de Kogerweg al 

woonbebouwing aanwezig is 

In beide bestemmingsplannen uit 1977 en 1986 is het pand 

agrarisch bestemd, zonder bouwvlak. In het ontwerpplan is 

het gebruik van de schuur weer agrarisch.  

Echter nu heeft de schuur erkenning gekregen door de 

functieaanduiding Specifieke vorm van agrarisch- veldschuur. 

Het past niet in ons beleid om extra woningen te realiseren 

in het buitengebied. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 
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42 tussen Rommelpot 

en Mokweg 

Den Hoorn 

Verzoekt om, conform ingediende principeverzoek 

van 31 januari 2013, voor 1 hectare van het 

gearceerde stuk grond de bestemming 

verblijfsrecreatief terrein op te nemen. Het 

resterende deel blijft de bestemming agrarisch 

houden. 

In het ontwerpplan is de bestemming agrarisch. In 

verband met de samenstelling van de grond blijkt 

deze niet geschikt voor agrarisch gebruik. 

In het verleden is de grond als camping gebruikt. Er 

zijn diverse bijlagen toegevoegd. 

Dit betreft een verzoek om uitgifte van nieuwe slaapplaatsen 

voor een nieuw recreatief bedrijf.  

Een eerder principeverzoek is door het college afgewezen, 

omdat dit niet aan alle voorwaarden voor vernieuwende 

projecten waarvoor in principe slaapplaatsen uitgegeven 

kunnen worden, voldeed. Het huidige aangepaste verzoek 

voldoet nog steeds niet aan alle voorwaarden uit het beleid 

van de Nota Toerisme en Recreatie, en de kaderstellende 

notitie “Mooi Texel” (zoals de verplichte compensatie van 

agrarische grond (1 hectare)).  

Vooralsnog kan dit niet opgenomen worden in het 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het plan te wijzigen.  

 

46  Ottersaat 1 

Oudeschild 

Heeft bezwaar tegen het omgevingsvergunningstelsel 

voor het aanleggen van drainage (artikel 55 t/m 57). 

De regel mist doelmatigheid. Drainage dient op 

gezette tijden te worden vervangen. Bij een bedrijf 

van enige omvang vormt het vervangen van een deel 

van de drainage een jaarlijks terugkerende activiteit, 

normaal agrarisch onderhoud derhalve. 

Het is praktisch onuitvoerbaar om voor dit onderhoud 

elk jaar een vergunning met het daarbij benodigde 

onderzoek aan te vragen.  

Daarbij ontbeert de vergunningaanvraag ook een 

redelijk doel, immers de grond is reeds geroerd bij 

het aanbrengen van oorspronkelijke drainage, die bij 

onderhoudsactiviteiten alleen maar vervangen gaat 

worden. 

Ter zijde wijst verzoeker nog op een onlogische 

redactie van de artikel 55 tot en met 57. 

Onder 3.1 Algemeen van de artikelen wordt een 

verbod geïntroduceerd voor het aanleggen van 

drainage zonder vergunning. In sub 3.2 wordt een 

uitzondering gemaakt voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden. Dit wekt 

verwarring en is onnodig aangezien het derde lid van 

de artikelen 55 tot en met 57 in het algemeen gaat 

over werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde. 

Verzoekt om de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van drainage in de voorschriften te 

schrappen. 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

De vroegere benaming ‘aanlegvergunning’ mag in de 

systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen niet meer 

worden gehanteerd. Dat is nu een ‘omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden’. We dienen steeds de volledige benaming 

te gebruiken.  

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 
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bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

47 Witteweg 25 

Den Hoorn 

Verzoekt het A-blok te verschuiven zodat deze niet op 

grond van de buren ligt. 

Het bouwvlak wordt hierop aangepast, als gevolg hiervan 

wordt het bouwvlak kleiner, dit is conform de wens van de 

indiener van de zienswijze. 

Locatie: Witteweg 25 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 

55 & 

58 

Schorrenweg 12 

Oosterend 

(1) Op het agrarisch perceel achter Schorrenweg 12 

zit Waarde - Archeologie categorie 4. De bodem is in 

het verleden reeds gedraineerd en diepgespit. Dit zou 

betekenen dat er op deze locatie geen sprake kan 

zijn van enige archeologische waarde.  Verzoekt de 

begrenzing aan te passen of hiervoor een uitzondering 

op te nemen in de regels. 

(2) In het verleden is procedure gevoerd om het 

agrarisch bouwvlak te vergroten naar 2 hectare. 

verzoekt een bouwvlak van 2 hectare op te nemen 

conform de gevoerde procedure en vergunning. 

(1) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de Wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ op uw 

agrarische perceel achter Schorrenweg 12 betreft een gebied 

met een gematigde archeologische verwachting, dus waar 

een redelijke kans bestaat op het aantreffen van waardevolle 

archeologie. In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om de bestemming te wijzigen als deskundig 

archeologisch onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is 

van geen of een andere categorie waarde archeologie. 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

(2) We passen het bouwvlak aan volgens de eerder 

gevoerde procedure. 

Locatie: Schorrenweg 12 

Agrarisch bouwvlak wordt vergroot  conform bijgevoegde 

tekening. 
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56 & 

57 

Schorrenweg 39 (1) Verzoekt om het bouwvlak en het agrarisch erf 

aan te passen conform tekening. 

Een deel van het bouwvlak is al in gebruik als 

kampeerterrein voor kamperen bij de boer.   

Het deel achter het ingetekende bouwvlak is al in 

gebruik als agrarisch erf. 

Het stuk bouwvlak dat wordt omgezet in agrarisch erf 

wil verzoeker graag aan de noordzijde toegevoegd in 

verband met toekomstige uitbreiding van het bedrijf. 

De breedte moet dusdanig zijn dat een 

bedrijfsgebouw met de afmeting van het gebouw op 

39C daarin past 

Aan de zijkant van de uitbreiding van het bouwvlak 

een strook agrarische erf op te nemen in verband met 

ontsluiting binnen het perceel. 

(2) Verzoekt met klem om de regeling dat er geen 

nieuwe stallen gebouwd mogen worden, aan te 

passen. 

Door deze regeling uit het ontwerp komen de 

toekomst en de rentabiliteit van het bedrijf van 

verzoeker in gevaar. 

Naar aanleiding van deze zienswijze is overleg geweest met 

de indiener. Op basis van de zienswijze en het overleg 

wordt het bouwvlak aangepast.  

De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: 

- Er vallen geen gebouwen buiten het bouwvlak. 

- Uitstulpingen van het bouwvlak zijn beperkt tot een 

vooruitgeschoven positie van de dienstwoning. 

- Het blijft compact. 

- Het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze. 

 

(2) Verwezen wordt naar de zienswijze van LTO-Noord, nr 

152. 

Locatie: Schorrenweg 39 

Aanpassing agrarische bouwvlak conform bijgevoegde tekening. 

60 Bakkenweg 1b 

Den Hoorn 

Verzoekt een bouwblok voor pand Bakkenweg 1b om 

het pand  te kunnen herbouwen wanneer er door 

onvoorziene situaties schade ontstaat. 

In het geldende bestemmingsplan valt de door u bedoelde 

schuur onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht is 

bedoeld om strijdige ongewenste situaties binnen de 

planperiode aan te pakken. Dit is niet gebeurd. Een gebouw 

kan niet 2 keer onder het overgangsrecht vallen.  

Daarom hebben we voor uw pand een functieaanduiding 

“Specifieke vorm  van agrarisch – veldschuur” opgenomen in 

het ontwerpplan. Door deze functieaanduiding wordt het 

gebouw in het bestemmingsplan voldoende erkend. Herbouw 

is verzekerd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

62  Laagwaalderweg 

30 

De Waal 

(1) De voorgevel van de dienstwoning ligt volgens de 

website Ruimtelijkeplannen.nl voor de 

voorgevelrooillijn van het bouwvlak. 

Verzoekt het bouwblok te verschuiven waardoor het 

bouwvlak 5 meter voor de voorgevel komt te liggen, 

zodat de realisatie van een serre binnen het 

bouwblok past. 

(2)Heeft bezwaar tegen het 

omgevingsvergunningstelsel voor het aanleggen van 

drainage (artikel 55 t/m 57). 

De regel mist doelmatigheid. Drainage dient op 

gezette tijden te worden vervangen. Bij een bedrijf 

(1) Het eerste punt heeft te maken met de planondergrond 

die wordt gebruikt in Ruimtelijkeplannen.nl. Deze geeft een 

iets vertekend beeld, ten opzichte van de planondergrond 

die de gemeente gebruikt heeft. In werkelijkheid ligt de 

voorgevel in de lijn van het bouwvlak. Ruimte voor 

uitbreiding van de bebouwing aan de wegzijde (voorkant) is 

niet mogelijk in verband met de aan te houden afstand tot 

de weg (geluidszonering langs wegen). 

(2) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de Wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 
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van enige omvang vormt het vervangen van een deel 

van de drainage een jaarlijks terugkerende activiteit, 

normaal agrarisch onderhoud derhalve. 

Het is praktisch onuitvoerbaar om voor dit onderhoud 

elk jaar een vergunning met het daarbij benodigde 

onderzoek aan te vragen.  

Daarbij ontbeert de vergunningaanvraag ook een 

redelijk doel, immers de grond is reeds geroerd bij 

het aanbrengen van oorspronkelijke drainage, die bij 

onderhoudsactiviteiten alleen maar vervangen gaat 

worden. 

Ter zijde wijst verzoeker op een onlogische redactie 

van de artikelen 55 tot en met 57. 

Onder 3.1 Algemeen van de artikelen wordt een 

verbod geïntroduceerd voor het aanleggen van 

drainage zonder vergunning. In sub 3.2 wordt een 

uitzondering gemaakt voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden. Dit wekt 

verwarring en is onnodig aangezien het derde lid van 

de artikelen 55 tot en met 57 in het algemeen gaat 

over werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde. 

Verzoekt om de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van drainage in de voorschriften te 

schrappen. 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden te stellen. Om dit in de praktijk te 

vereenvoudigen heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan 

Buro Vestigia om een archeologische beleidsadvieskaart 

samen te stellen. Het Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 

categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

De vroegere benaming ‘aanlegvergunning’ mag in de 

systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen niet meer 

worden gehanteerd. Dat is nu een ‘omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden’. We dienen steeds de volledige benaming 

te gebruiken.  

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

65 Waterweg 8 

Den Burg 

Vanaf 1 mei 1992 is het landje met schuur aan de 

Waterweg 8 in gebruik als weide, opslag en stal voor 

de paarden van verzoeker. 

 

Wij begrijpen uw zienswijze zo dat u vraagt om op uw schuur 

Waterweg 8, een positieve bestemming te verkrijgen. Uit de 

bijgevoegde notariële akte blijkt dat de schuur er al was, en 

in gebruik was in 1992. Dat dateert van voor de 

inwerkingtreding van het nu geldende bestemmingsplan.  

Wij geven uw schuur de aanduiding specifieke vorm van 

agrarisch – veldschuur, zodat u de schuur langdurig in stand 

kunt houden en eventueel in de toekomst kunt vernieuwen.  

Deze zienswijze leidt tot wijziging; in de verbeelding 

wordt ter plaatse van de schuur Waterweg 8 een 

aanduiding specifieke vorm van agrarisch – veldschuur 

opgenomen. 

Locatie: Waterweg 8 

Het bestemmingsplan wordt aangepast door op de verbeelding 

een functieaanduiding op te nemen ter plaatse van het 

bestaande gebouw, ‘specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur’. 

Conform bijgevoegde tekening. 
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66 Pontweg 151 

De Koog 

(1) Verzoekt een groter bouwvlak van circa 1,5 

hectare, in verband met toekomstige uitbreiding en 

opvolging in het bedrijf.  

Het bedrijf is een gemengd bedrijf: veehouderij en 

akkerbouw. De VOF bestaat uit 4 personen en voort 

op verschillende locaties de bedrijfsvoering. 

In de toekomst is op deze locatie ook een 

bedrijfswoning noodzakelijk. De naastgelegen 

percelen zijn in eigendom van de VOF. 

Op het perceel staat een bedrijfsschuur. Deze is niet 

opgenomen in het ontwerpplan. 

(2) Verzoekt om de bedrijfsschuur op te nemen in het 

plan. 

De schuur is minstens 60 jaar oud en wordt nog steeds 

gebruikt als bedrijfsschuur voor materiaal en 

schapen. 

(1) In beginsel zijn voor agrarische bedrijven bouwvlakken 

opgenomen van 1 hectare. Het nieuwe plan biedt de 

mogelijkheid om uw agrarisch bouwvlak te vergroten tot 

maximaal 1,5 hectare.  

Hiervoor is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid 

opgenomen. 

Wij lopen niet vooruit op binnenplanse wijzigingen omdat 

hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(2) De door u bedoelde schuur ligt te ver van het bouwvlak 

om deze hierin op te kunnen nemen.  

In het geldende bestemmingsplan valt deze schuur onder het 

overgangsrecht. Het overgangsrecht is bedoeld om strijdige 

ongewenste situaties binnen de planperiode aan te pakken. 

Dit is niet gebeurd. Een gebouw kan niet 2 keer onder het 

overgangsrecht vallen.  

Daarom wordt voor uw pand een functieaanduiding 

“Specifieke vorm van agrarisch – veldschuur” opgenomen in 

het ontwerpplan. Door deze functieaanduiding wordt het 

gebouw in het bestemmingsplan erkend.  

Voor de schuur wordt een functie-aanduiding opgenomen, 

te weten “specifieke vorm van agrarisch -  veldschuur”. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast aan de zienswijze 

voor wat betreft punt 2. 

Locatie: Pontweg 151 

Het bestemmingsplan wordt aangepast door op de verbeelding 

een functieaanduiding op te nemen ter plaatse van het 

bestaande gebouw, ‘specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur’. 

Conform bijgevoegde tekening. 

67  Maaikeduinweg 7 

De Koog 

Verzoekt een groter bouwvlak van circa 1,5 hectare. 

Verzoekt om aanpassing van het bouwvlak omdat er 

een hoofdwatergang door het bouwvlak loopt. Dat is 

niet praktisch en wenselijk. 

Beide verzoeken hebben te maken met de 

toekomstige uitbreiding en opvolging in het bedrijf. 

Het bedrijf is een gemengd bedrijf: veehouderij en 

akkerbouw. De VOF bestaat uit 4 personen. 

De naastgelegen percelen zijn in eigendom van de 

VOF. 

(1) In beginsel zijn voor agrarische bedrijven bouwvlakken 

opgenomen van 1 hectare. Het nieuwe plan biedt de 

mogelijkheid om uw agrarisch bouwvlak te vergroten tot 

maximaal 1,5 hectare.  

Hiervoor is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid 

opgenomen. 

Wij lopen niet vooruit op binnenplanse wijzigingen omdat 

hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(2) Wij passen uw bouwvlak zodanig aan dat de door u 

aangeduide waterloop buiten het bouwvlak blijft. Het 

bouwvlak blijft na wijziging 1 hectare. 

 

Naar aanleiding van punt 2 van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Maaikeduinweg 7 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 

68 Nieuwlanderweg 

101 

De Waal 

Verzoekt een groter bouwvlak van circa 1,5 hectare. 

Verzoekt om aanpassing van het bouwvlak. Het 

bouwvlak ligt nu o.a. op de plek van de 

boerencamping en uitbreiding naar achteren is 

wenselijk in verband met toekomstige uitbreiding en 

opvolging in het bedrijf.  

(1) In beginsel zijn voor agrarische bedrijven bouwvlakken 

opgenomen van 1 hectare. Het nieuwe plan biedt de 

mogelijkheid om uw agrarisch bouwvlak te vergroten tot 

maximaal 1,5 hectare.  

Hiervoor is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid 

opgenomen. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  72 

Het bedrijf is een gemengd bedrijf: veehouderij en 

akkerbouw. 

De VOF bestaat uit 4 personen en voert op 

verschillende locaties de bedrijfsvoering. 

De naastgelegen percelen zijn in eigendom van de 

VOF 

Wij lopen niet vooruit op binnenplanse wijzigingen omdat 

hier een zorgvuldige toetsing aan ten grondslag ligt, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(2) de volgende uitgangspunten gelden bij het intekenen van 

agrarische bouwvlakken in het bestemmingsplan: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden, en het moet 

functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- Er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- Het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- Uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een –bestaande- 

dienstwoning; 

- Het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

 

Uw verzoek voor het wijzigen van het bouwvlak voldoet niet 

aan deze voorwaarden. De door u gewenste vorm is niet 

compact. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

73  Molenbuurt 3 

De Waal 

Verzoekt om de bestemming van de zomerwoning 

(nummer 5) om te zetten naar bedrijfswoning, omdat 

deze woning in het bedrijf ligt. 

Wanneer dit niet mogelijk is wil verzoeker de 

bestemmingen van nummer 3 en 5 omwisselen, zodat 

de bedrijfswoning de meest geschikte plaats in het 

bedrijf krijgt. 

Voor het fruitbedrijf Molenbuurt is een agrarisch bouwvlak 

opgenomen en een functieaanduiding recreatieve opstal. 

Het is aan de ondernemer om binnen dit bouwvlak de meest 

gewenste locatie voor de diverse gebouwen te bepalen. 

Dit geldt ook voor de woning en het recreatieve opstal. Wel 

moet voldaan worden aan de bouwregels. 

Wat gevraagd wordt is dus mogelijk binnen de regels van het 

plan. 
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

76 Skillepaadje 18 

Oudeschild 

Op de woning “Brakestein” rust een agrarische 

bestemming. 

(1) Verzoekt om het woonhuis, de paardenschuur, bos 

en erf alsmede 1 hectare (achter gelegen grasland) 

van A blok om te zetten in woonbestemming.  

Aan de zuidkant van Brakestein, grenzend aan het erf 

bevindt zich een tuin met oude bomen. Dit bosje 

heeft de bestemming ‘natuurgebied A’. 

(2) Verzoekt om de bestemming te wijzigen naar 

‘natuurgebied B’ voor ruimere 

gebruiksmogelijkheden. Daarmee worden de 

natuurwaarden voldoende veilig gesteld en blijft 

gepast en verantwoord medegebruik mogelijk. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit raadscommissie: Is het een 

mogelijkheid om voor de huidige bewoner de 

aanduiding plattelandswoning op te nemen? 

(1) In dit agrarische bouwvlak is sprake van agrarische 

bedrijfsactiviteiten. Daarom kan de bestemming niet 

gewijzigd worden in wonen. In het bestemmingsplan zit een 

wijzigingsbevoegdheid, waarvan (onder de bijbehorende 

voorwaarden) gebruik gemaakt kan worden in de toekomst. 

(2) In het nieuwe bestemmingsplan  is geen sprake meer van 

“Natuurgebied A” of “Natuurgebied B”. Het bedoelde bosje 

heeft de bestemming “Bos”. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Aangezien de eigenaar van de woning geen link heeft 

met het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf, kan 

de aanduiding “plattelandswoning” uitkomst bieden. 

De aanduiding plattelandswoning zal opgenomen 

worden, zodat bewoning door een derde op deze 

plek legaal voortgezet kan worden en anderszins 

het agrarische bedrijf daar geen belemmeringen in 

ondervindt ten aanzien van de milieu-eisen. 

3e aanvulling: 

Opnemen op de verbeelding de aanduiding “specifieke 

vorm van agrarisch - plattelandswoning” ter plaatse van 

de woning van Skillepaadje 18. 

77 Hoofdweg 30 

De Cocksdorp  

(1) Verzoekt de bestemming te veranderen in wonen 

met kleine ambachtelijke activiteiten en 1 

recreatieve opstal. 

Verzoeker woont al 30 jaar op dit adres en is al 16 

jaar eigenaar. Sinds verzoeker eigenaar is, zijn er ook 

geen agrarische activiteiten meer. Een agrarische 

bestemming heeft geen zin, omdat er nog geen 

hectare grond bij hoort en omdat verzoeker geen 

agrariër is. 

Al sinds 2007 wil verzoeker de agrarische bestemming 

naar een woonbestemming omzetten. Ambtelijk is 

steeds gezegd dat er nogal wat kosten aan verbonden 

zijn en dat dit niet nodig was omdat boerderijen 

zonder land in het nieuwe bestemmingsplan een 

woonbestemming zouden krijgen. Nog niet zo lang 

terug heeft verzoeker op www.ruimtelijkeplannen.nl 

gezien dat de locatie was ingetekend als 

woonbestemming.  

(2) Verzoekt het bouwvlak te wijzigen. Op dit 

moment ligt een deel op grond van de buren. 

 

Voor het wijzigen van de agrarische bouwblok naar Wonen  - 

Vab (vrijkomende agrarische bebouwing) is er - onder 

voorwaarden - een mogelijkheid tot wijziging opgenomen in 

het plan. Een van de voorwaarden is dat het gehele blok in 

een keer wordt meegenomen. Omdat een deel van het blok 

niet in uw eigendom is, kan het agrarische bouwvlak nu niet 

gewijzigd worden in een woonbestemming. Ook maakt een 

saneringsregeling onderdeel uit van de wijzigingsregeling. 

De recreatieve opstal is bestemd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 
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83 Nieuwlanderweg 4 

Den Burg 

Verzoekt op deze locatie 2 bouwvlakken:  zodat de 

locaties Nieuwlanderweg 4 en 6 ieder een eigen 

bouwblok krijgen.  

Het is niet wenselijk dat 2 bedrijven op 1 bouwblok 

hun bedrijf uitoefenen. Om bij bedrijfsopvolging of 

overdracht geen problemen te krijgen is het gewenst 

dat ieder zijn eigen bouwblok heeft. Op dit manier 

kan de woning van nummer 6 verder van de stal af 

verplaatst worden. Na overleg is er misschien een 

mogelijkheid om het agrarisch erf te verplaatsen naar 

achter het bouwblok zodat het open landschap 

behouden blijft. 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Kan de heer Witte op die locatie een nieuw 

woonhuis bouwen? 

Kennelijk zijn diverse bedrijfsvoeringen ontstaan binnen  één 

agrarisch bouwvlak. De bebouwing is echter ruimtelijk met 

elkaar verweven. Er zijn geen gegevens aangeleverd waaruit 

blijkt dat het hier om 2 volwaardige gescheiden agrarische 

bedrijven gaat.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

 

5e aanvulling: 

Antwoord: Het bestemmingsplan spreekt over 

“bestaande woningen”. Na onderzoek blijkt de huidige 

noodwoning te vallen onder het begrip “bestaand”. Er 

kan een omgevingsvergunning activiteit bouwen 

worden aangevraagd, voor het vervangen van de 

huidige (nood)woning door een normale 

bedrijfswoning. Er zijn dan twee bedrijfswoningen in 

een agrarisch bebouwingsvlak. 

 

84 Hoornderweg 18 

Den Burg 

In het ontwerpplan is het perceel agrarisch bestemd. 

In antwoord op een principeverzoek is toegezegd mee 

te willen werken aan een Vab-traject. 

Volgens verzoeker is dit niet verwerkt in het ontwerp. 

Er ligt een positieve principe-uitspraak van het college van 

Burgemeester en Wethouders voor dit plan. 

Naar aanleiding van uw zienswijze krijgt  het perceel de 

bestemming Bedrijf – vab met een bestemmingsvlak van 

5000 m². 

Aan de oostzijde wordt, tussen het bestemmingsvlak en 

een waterloop, een reststrook als tuin bestemd. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

 

1e aanvulling: 

Na overleg met eigenaar, bleek de vertaling van de 

uitspraak op het principeverzoek nog niet geheel juist 

verwerkt te zijn. Dit zal worden aangepast. 

Locatie: Hoornderweg 18 

Het bestemmingsplan wordt aangepast door opname van de 

bestemming Bedrijf – vab, waarbij het bestemmings- en 

bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde tekening. 

 

1e aanvulling: 

De bestemming “Tuin” komt te vervallen. 

Bestemmingsvlak en Bouwvlak worden aangepast. 

97 Belangenvereningi

ng Ons Belang 

Agrarisch 

algemeen 

(1) Zien dat er verschillende agrarische bouwvlakken 

in stand blijven bij bedrijven die volledig gestopt zijn 

en zelfs hun gronden hebben verkocht. Bij enkele 

bestaande bedrijven is het bouwvlak verdwenen, dit 

kan toch niet de bedoeling zijn?  

(2) Zijn er op tegen dat het verschuiven van 

bouwvlakken in de poldertjes ten zuiden van Den 

Hoorn wordt verboden, terwijl dat elders op Texel 

wel kan. 

Verzoeken om deze beperking uit het plan te halen 

(3) Veel gronden rond Den Hoorn zijn ingetekend als 

archeologisch gebied. Het intekenen van deze 

(1) Het uitgangpunt is dat bestaande bedrijven uiteraard het 

bouwvlak behouden, 1 bouwvlak per bedrijf. Als de 

bedrijfsvoering al geruime tijd gestopt is, en als er weinig 

bedrijfsbebouwing binnen het bouwvlak aanwezig is, is 

ervoor gekozen het agrarische bouwvlak niet terug te laten 

keren, aangezien dit niet overeenkomt met het werkelijke 

gebruik. Als er wel veel bedrijfsgebouwen aanwezig zijn, zal 

de wijziging later aangevraagd moeten worden, zodat er 

voorwaarden gesteld kunnen worden voor wat betreft 

sanering (lees sloop) van de voormalige bedrijfsbebouwing. 

(2) In het bestemmingsplan is een wijzigingsmogelijkheid 

opgenomen voor ondergeschikte verschuivingen van 
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gebieden komt over als een ‘slag in de lucht’.  

(4) Vinden dat normaal agrarisch gebruik (inclusief 

draineren) zonder archeologisch onderzoek mogelijk 

moet zijn, evenals het bouwen, beplanten en 

dergelijke in en rond het erf. De huidige voorstellen 

hebben enorme consequenties voor de agrarische 

bedrijfsvoering, werken kostenverhogend, vertragend 

en werken willekeur in de hand. 

(5) Bij de plannen is geen Nota industrielawaai 

toegevoegd. Niettemin moet het mogelijk zijn en 

blijven om de agrarische bedrijfsvoering uit te 

voeren. 

Verzoeken om dit als zodanig te beschrijven zodat dit 

later geen discussie gaat geven. Volgens informatie 

elders in het land is een geluidniveau van 40-45-55 dB 

(nacht-avond-dag) een werkbaar uitgangspunt. 

(6) Groepsverblijven en hotels zijn opgenomen in de 

dezelfde groep. Waarschijnlijk houdt dit in  dat de 

groepsverblijven straks hotels kunnen worden. Is dat 

juist? Welke gevolgen/beperkingen heeft deze 

omzetting voor de omliggende agrarische gronden en 

bedrijven? 

(7) Kamperen bij de boer moet bij ieder reëel 

agrarisch bedrijf mogelijk zijn, ook nabij de dorpen. 

Het toestaan van kamperen bij de boer bij boeren die 

gestopt zijn moet stoppen. Het quotum van 

slaapplaatsen van ‘kamperen bij de boer’ moet onder 

de werkelijke boeren worden uitgegeven.  

(8) Het beperken, en zelfs verbieden van de bouw van 

veestallen is een slechte zaak. Op Texel is juist 

ruimte en zelfs behoefte aan meer vee. Ook het in 

stand houden van het areaal grasland wordt hiermee 

bedreigd. 

 

bouwvlakken (max. 100 m) Deze geldt in alle agrarische 

gebieden. Het opnemen van nieuwe bouwvlakken gaat altijd 

met een buitenplanse procedure, in de toelichting is 

aangegeven dat een nieuw bouwvlak geen plaats kan krijgen 

in de “Hoornder Polders”. Dit geeft duidelijk aan dat daar 

niet gezocht hoeft te worden naar nieuwe locaties, in 

verband met de landschappelijke kwetsbaarheid van het 

open landschap ter plaatse. 

(3 ) In het vigerende bestemmingsplan is de archeologie nog 

niet op deze wijze in beeld gebracht. Door het in werking 

treden van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en 

de wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om bij 

het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden 

met het behoud van belangrijke archeologische waarden en 

dit te integreren in de besluitvorming over de ruimtelijke 

ordening. De Monumentenwet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m2. Voor alle bodemingrepen 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën. Reclamant richt 

zich niet op bepaalde percelen, maar de gronden rondom 

Den Hoorn in het algemeen. Hier is sprake van het Oude Land 

van Texel. Hier zijn categorie 2, 3 en 4 gebieden aanwezig. 

Op basis van onderzoeken in de buurt, hoogte van het 

landschap, informatiebronnen, bodemtype, landgebruik, 

locatie etc. zijn deze waarden c.q. verwachtingwaarden 

toegekend aan deze percelen. Er zijn vondsten nabij Den 

Hoorn vanuit de oude steentijd: twee vuurstenen artefacten. 

De keileemophoping op het Oude Land bij de bult van Den 

Hoorn, oude dorpskernen en historische nederzettingen zijn 

mede van belang voor de archeologische 

(verwachting)waarde van de bodem in en nabij Den Hoorn. 

(4) De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 
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(5) Grote delen van Texel zijn stiltegebied. De 

bedrijvenproblematiek is niet zodanig dat een apart 

beleidskader voor industrielawaai  op Texel nodig zou zijn. Er 

gelden voor wat geluid betreft de normale landelijke regels. 

(6) In de praktijk blijken deze vormen van recreatie naar 

elkaar toe te groeien. De invulling van de slaapplaatsen laten 

we nu meer over aan de bedrijfsvoering ter plaatse. Voor 

zover bekend heeft de ene of andere invulling geen 

wijzigingen in gevolgen voor de omringende agrarische 

gronden of bedrijven. 

(7) Het uitzonderen van bedrijven nabij de dorpsranden is 

reeds lang staand beleid. Achterliggende redenen zijn dat 

het kamperen nabij de woonsituatie kan zorgen voor 

onevenredige overlast. De toestemming voor kamperen bij de 

boer vervalt van rechtswege zodra het agrarische bedrijf 

gestopt is. Dit staat in de voorwaarden bij de 

vrijstellingsbeschikking die elke “kampeerboer” heeft.  De 

normen om kamperen bij de boer te verkrijgen zijn in het 

nieuwe plan aangescherpt. Hiermee is al tegemoet gekomen 

aan hetgeen u daarover wenselijk vindt. 

(8) Verwezen wordt naar de zienswijze van LTO-Noord, nr. 

152. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

98 Rommelpot 

Den Hoorn 

(1) In de zienswijze van 23 februari 2013 wordt 

gezegd dat verschillende agrarische bouwblokken in 

stand blijven bij bedrijven die volledig zijn gestopt. 

Bij enkele bedrijven is het bouwblok verdwenen. De 

indiener vindt het onjuist dat zelfs het verschuiven 

van bouwblokken in de poldertjes ten zuiden van Den 

Hoorn wordt verboden. 

(2) De indiener keert zich tegen het aanwijzen van 

veel gronden rond Den Hoorn als archeologisch 

waardevol gebied, vanwege de consequenties daarvan 

voor de agrarische bedrijfsvoering.  

(3) Hij vindt dat de gronden ten noorden van de 

Rommelpot niet moeten worden aangewezen als 

Natura 2000-gebied.  

(4) Agrarische percelen die als zodanig worden 

gebruikt moeten een agrarische bestemming krijgen 

(of houden) en niet als natuur worden bestemd.  

(5) Bij het plan is geen nota industrielawaai gevoegd. 

De indiener van de zienswijze vindt het nodig om vast 

te leggen dat agrarische bedrijfsvoering mogelijk is 

met een geluidniveau van 45-45-55 dB(A) als 

(1) Wij gaan ervan uit dat het nieuwe plan een actueel beeld 

geeft van het gebruik. Het is ook de verantwoordelijkheid 

van de eigenaren van (agrarische) percelen in het plangebied 

om hun bestemming te controleren. Zij zijn daarop meerdere 

malen geattendeerd.  

 

(2) Op grond van het bepaalde in de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de Wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening. De wet gaat 

uit van een algemene vrijstellingsgrens van 100 m². Voor alle 

bodemingrepen daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen.  

De consequenties daarvan voor de agrarische bedrijfsvoering 

zijn daarmee minder ingrijpend geworden.  
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werkbaar uitgangspunt.  

(6) De indiener vraagt om het plan aan te passen op 

het punt van de verandering van groepsverblijven in 

hotels.  

(7) Kamperen bij de boer moet mogelijk zijn bij ieder 

reëel agrarisch bedrijf, ongeacht de ligging, maar 

niet bij bedrijven die gestopt zijn.  

(8) Het beperken en zelfs verbieden van de bouw van 

veestallen is een zeer slechte zaak. Op Texel is juist 

ruimte en zelfs behoefte aan meer vee. Het in stand 

houden van het areaal grasland wordt hiermee 

bedreigd. 

In de discussie mist verzoeker de invloed van grote 

hoeveelheden m.n. grauwe ganzen in de 

natuurgebieden en de paarden/koeien die in de 

duinen daar rond lopen. Het aantal ganzen zal 

toenemen. Afgevraagd wordt waar de berekeningen 

zijn van de emissie en de gevolgen op de natura 2000 

gebieden van deze dieren. Bij de definitieve 

besluitvorming moet de nadere informatie op 

stikstof/ammoniakgebieden worden meegenomen 

zodat het genoemde verbod kan worden opgeheven. 

(9) De indiener vindt dat zijn bouwblok groter moet 

zijn (1,5 ha) en tegen het dorp moet aanliggen, met 

een uitbreiding in oostelijke richting van ca. 10 m.  

Als dit ongewenst wordt geacht is het te overwegen 

het bouwblok geheel te verplaatsen naar de 

Rommelpot.  

(10) In de huidige bollenschuur is een appartement 

gemaakt. De indiener neemt aan dat dit in het plan is 

opgenomen.  

(11) De indiener vindt dat bij zijn perceel aan het Klif 

kamperen bij de boer moet zijn toegestaan.  

(12) Op het perceel op de hoek Rommelpot/Jan 

Ayeweg is de bestemming Wonen te groot ingetekend. 

Het betreft deels agrarische grond met een agrarische 

schuur. Het is wenselijk dat het recreatieve opstal zo 

dicht mogelijk bij de bestaande stolp blijft.  

(13) Diverse zaken staan verkeerd op de plankaart, 

zoals schuurtjes met de aanduiding “schapenboet” 

e.d. De indiener gaat ervan uit dat dit door de 

gemeente gecorrigeerd wordt.  

(14) De indiener merkt op dat het plan tot en met 25 

februari ter inzage ligt, omdat de termijn nooit op 

zondag kan eindigen.  

(15) De zienswijze van 24 februari 2013 heeft onder 

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

(3) Natura 2000 wordt niet door de gemeente aangewezen. 

Als gronden een Natura 2000 status hebben is de gemeente 

verplicht deze gronden te beschermen door een 

natuurbestemming op te nemen. 

(4) Het is aan de eigenaren om de bestemmingen uit het 

ontwerp te controleren en aan te geven of er fouten in 

zitten. In enkele gevallen is dat ook gebeurd. Uitgangspunt is 

het huidige (legale) gebruik te bestemmen, met in ach tname 

van regelgeving van andere overheden. 

(5) Het vastleggen van geluidniveaus vindt in het algemeen 

plaats in omgevingsvergunningen voor het in werking hebben 

van een inrichting, dan wel in algemene maatregelen van 

bestuur op grond van de Wet milieubeheer. Het 

bestemmingsplan is niet het geëigende vehikel voor 

milieuregels.  

(6) Het is juist de bedoeling om eigenaren van recreatieve 

verblijfsgebouwen meer mogelijkheden te geven om zelf te 

bepalen hoe zij hun activiteiten invullen.  

(7) Het ontwerpplan is in overeenstemming met deze wens. 

Voor bedrijven die in of nabij dorpskernen zijn gelegen geldt 

in het algemeen een ander planologisch regime.  

(8) De berekeningen staan in de planMER, die een bijlage is 

bij het bestemmingsplan. Voor de reactie op dit punt wordt 

verwezen naar zienswijze 152, LTO-Noord. 

(9) Gelet op de ligging van het bouwblok en de problemen 

die in het recente verleden zich hebben voorgedaan met de 

vestiging van het bedrijf dicht bij de dorpskern is gekozen 

voor enige afstand.  

Verplaatsen is nu niet aan de orde, de Rommelpot loopt 

dwars door een stuk zeer open landschap, zodat een locatie 

daar niet wenselijk is. 

(10) Van de aanwezigheid van een appartement is niets 

bekend. Door het team Toezicht zal een opname worden 

gemaakt.  

(11) Bedoeld perceel is niet gelegen in het plangebied. 

(12) Gekeken is naar eigendom en functie van de gronden. 
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meer betrekking op de begrenzing van het 

plangebied. Gepleit wordt voor het betrekken van 

een deel van de Witteweg bij het nog te maken 

nieuwe bestemmingsplan voor Den Hoorn.  

(16) De agrarische gronden aan de noordwestelijke 

kant van het dorp, onder andere langs het Lagewegje, 

zouden in het plangebied moeten worden 

opgenomen, onder de noemer “Agrarisch, Oude Land 

van Texel”.  

(17) In het ontwerpplan wordt niet aangegeven waar 

in de toekomst nieuwbouw kan plaatsvinden voor Den 

Hoorn.  

 

(18) De bunkers in de duinen rond Den Hoorn worden 

in het bestemmingsplan niet vermeld.  

Hetzelfde geldt voor andere cultuurhistorische 

plaatsen op het eiland, zoals de oude zeedijk bij het 

Wagejot bij Oosterend.  

(19) Percelen met een woonbestemming mogen 

maximaal 5.000 m² groot zijn. In de zienswijze wordt 

gesteld dat dit te veel is. De invloed op het landschap 

van deze percelen wordt onderschat.  

(20) De indiener van de zienswijze vraagt zich af of 

de recent door het Hoogheemraadschap gemaakte 

Deltavisie aan het plan wordt toegevoegd. Ook zegt 

hij dat waterberging op agrarische gronden in bassins 

zonder meer mogelijk zou moeten zijn. Nu is niet 

duidelijk of daar een ontheffing voor nodig is.  

(21) Op watergebied is het van belang dat er overal 

op het eiland, dus ook in de natuurgebieden, 

voldoende bluswater aanwezig is.  

 

Het ingetekende bestemmings- en bouwvlak voldoet aan de 

algemene uitgangspunten daarvoor. 

(13) Gelet op de korte tijd die nog resteert tot de 

vaststelling door de gemeenteraad zal het niet mogelijk zijn 

om in het algemeen alle verkeerde meldingen te corrigeren. 

Wij houden ons aanbevolen voor concrete meldingen op dit 

punt. Overigens maakt de ondergrond geen deel uit van het 

plan. Aanduidingen van gebouwen komen uit de ondergrond 

en hebben geen juridische betekenis in het 

bestemmingsplan. 

(14) Dit is correct. Ingevolge de Algemene Termijnenwet 

eindigt de termijn van tervisielegging van het ontwerpplan 

op 25 februari 2013. Dit is tevens de laatste dag waarop nog 

zienswijzen kunnen worden ingediend.  

(15 + 16) De plangrens heeft geen invloed op de bestemming 

van de gronden en gebouwen. De keus is gemaakt om een 

bestemmingsplan te maken voor het Buitengebied en verder 

een plan per dorp. 

(17) Klopt. Er is geen nieuwbouw voorzien in de planperiode 

binnen het plangebied. 

(18) Deze worden geacht deel uit te maken van het 

duingebied, hebben nooit een aparte bestemming gehad, en 

krijgen dat ook nu niet. De oude zeedijk bij Wagejot krijgt 

een aanduiding. 

(19) De genoemde maat was al opgenomen in het oude plan 

en heeft niet tot aantasting van het landschap geleid. Het 

aanwijzen van percelen als zijnde bestemd voor wonen 

betekent niet dat daarop automatisch voor honderd procent 

“verstening” gaat plaatsvinden. Wij hebben het voorgenomen 

maximum voor de bebouwingsgrootte van woningen 

teruggebracht van 200 naar 150 m².  

(20) De Deltavisie is te recent om in het plan te worden 

opgenomen. Gebleken is dat het plan geen strijdige 

elementen bevat met het gestelde in deze visie.  

Voor het aanleggen van waterbergingen op agrarische 

percelen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Wij 

achten dit noodzakelijk vanuit het oogpunt van bescherming 

van het landschap.  

(21) Dit wordt in dit plan niet belemmerd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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99  Oostkaap 7 

Oosterend 

(1) Op dit moment wordt 2/3 van de omzet uit het 

loon- en grondverzetwerkzaamheden gehaald en 1/3 

van de omzet uit het veebedrijf. 

Verzoekt het perceel passend bij de huidige 

bedrijfsactiviteiten te bestemmen als een loon- en 

grondverzetbedrijf met daaraan ondergeschikt een 

agrarisch grondgebonden bedrijf. In het ontwerpplan 

is hiervoor nog geen allesomvattende 

bestemmingsomschrijving opgenomen. 

(2) De bestemmingsomschrijving behorende bij de 

bestemming Agrarisch loonbedrijf komt hier dicht bij 

in de buurt, echter de omschrijving zoals 

weergegeven in artikel 1 beschrijft het uitvoeren van 

grondverzetwerkzaamheden en cultuurtechnische 

werkzaamheden niet.  

Verzoekt het opnemen van een nieuwe bestemming in 

het ontwerpplan of het aanpassen van de bestemming 

Agrarisch loonbedrijf tot: “Een bedrijf dat gericht is 

op het uitvoeren van agrarisch loonwerk, 

grondverzetwerkzaamheden en cultuurtechnische 

werkzaamheden.” 

(3) Verzoekt om het bouwvlak en erf uit het 

ontwerpplan te bestemmen als Bedrijf – (nader aan te 

wijzen). Verzoeker wil hierbij tenminste het op dit 

moment weergegeven bouwvlak behouden en wil de 

overige ruimte (aanduiding erf) mogen blijven 

benutten ten behoeve van de dagelijkse 

bedrijfsvoering, oftewel minimaal na de gewenste 

bestemmingswijziging de gelijke rechten te behouden 

als op dit moment op het perceel zijn. 

(4) Verzoekt de gewenste bestemmingswijziging enkel 

en alleen door te voeren indien verzoeker daardoor in 

zijn gebruiksmogelijkheden niet wordt benadeeld ten 

opzichte van de weergegeven bestemming in het 

ontwerpplan. 

(5) Verzoekt om buitenopslag van bouwmaterialen, 

puin, schoon zand en schone grond ten behoeve van 

en/of afkomstig uit eigen werken toe te staan op het 

perceel van verzoeker. Benadrukt wordt dat 

“buitenopslag”, dan wel opslag van bouwstoffen, 

hulp- en afvalstoffen, metalen hulpmiddelen, 

verkeersvoorzieningen en dergelijke voor verzoeker 

inherent is aan de activiteiten van zijn bedrijf ofwel 

onderdeel is van de normale bedrijfsvoering. Gesteld 

wordt dat, tenminste voor het bedrijf van verzoeker, 

de buitenopslag van materialen en stoffen welke 

(1) In het geval een agrarische grondgebonden bedrijf 

financieel ondergeschikt is aan de bedrijfsmatige 

werkzaamheden bestaat de mogelijkheid de bestemming 

‘Agrarisch – Oude land’ te wijzigen in ‘Bedrijf – Agrarisch 

loonbedrijf’. Ondergeschikte grondgebonden agrarische 

bedrijfsactiviteiten zijn daarbij mogelijk. 

(2) Binnen de bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf’ 

zijn grondverzet en cultuurtechnische werkzaamheden 

(grondbewerkingen) echter alleen ten behoeve van het 

agrarische loonbedrijf mogelijk. Het valt niet binnen de 

systematiek van het plan om alle werkzaamheden van een 

agrarisch loonbedrijf separaat te noemen.  

(3) Op de locatie Oostkaap 7-9 zou de bestemming ‘Bedrijf – 

Agrarisch loonbedrijf’ kunnen worden opgenomen, echter, 

zie (4) 

(4) Op basis van de aangeleverde informatie is het niet 

mogelijk om de belangen van reclamant af te wegen en te 

beoordelen of de wijziging van de bestemming nadelige 

gevolgen heeft ten opzichte van de mogelijkheden bij de 

bestemming in het ontwerp bestemmingsplan. Er zitten in de 

bestemming Agrarisch – Oude land bijvoorbeeld meer 

flexibele bepalingen, zijn nevenactiviteiten toegestaan etc. 

Daarom zal conform het verzoek de wijziging enkel en alleen 

door te voeren als cliënt niet wordt benadeeld ten opzicht 

van de bestemming in het ontwerp bestemmingsplan, de 

bestemming ‘Agrarisch – Oude land’ op deze locatie 

gehandhaafd blijven. 

(5) Het buiten opslaan van tijdelijke grondhopen en de 

andere genoemde niet agrarische producten/materialen etc. 

is planologisch niet toegestaan binnen de bestemming 

Agrarisch – Oude land, noch binnen de bestemming Bedrijf – 

Agrarisch loonbedrijf. In de Beleidsnota ‘Grondopslag op 

Texel’ is deze locatie niet aangewezen. 

(6+7+8) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m2. Voor alle bodemingrepen-  op heel Texel - 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 
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verbonden zijn aan de activiteiten toegestaan en 

toelaatbaar moeten zijn. De door de Rijksoverheid 

verruimde mogelijkheden, die per 1-1-2011 in het 

Besluit landbouw milieubeheer en Activiteitenbesluit 

zijn opgenomen, m.b.t. de opslag van zand/grond 

(10.00 m3) en bouwmaterialen (10.000 ton) 

onderschrijven dat alleen maar. Verzoeker heeft geen 

behoefte aan opslagen van een grootte genoemd als 

hierboven. 

(6) Het gebied met de aanduiding “waarde – 

archeologie – 4” zoals gelegen op het perceel van 

verzoeker is gekoppeld aan een 

omgevingsvergunningenstelsel dat niet verenigbaar is 

met regulier agrarisch loonwerk. Er geldt een 

omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van 

grondbewerkingen dieper dan 0,5 m. Verzoeker dient, 

wanneer hij meer dan 500 m² wil bouwen een 

archeologisch onderzoek uit te laten voeren met alle 

kosten en administratieve lasten die daarbij horen. 

Het gaat grotendeels om ‘mogelijk aanwezige 

archeologische waarden’ diepte en exacte locaties 

zijn niet bekend. De bewijslast voor deze ‘mogelijk 

aanwezige archeologische waarden’ ligt bij de 

ondernemer, dat is voor verzoeker niet acceptabel! 

Maakt bezwaar tegen het feit dat het 

bestemmingsvlak en alle bij bedrijf behorende 

landbouwpercelen niet uitgezonderd zijn van 

omgevingsvergunningplicht. De bedrijfslocatie 

Oostkaap 7 is in het jaar 1956 aangekocht als 

ruilverkavelingsboerderij. Van de 

ruilverkavelingsboerderijen en de bijbehorende 

landbouwpercelen is dan ook wel bekend dat het 

merendeel van deze percelen reeds in het verleden 

zijn vergraven, zijn bewerkt met een diepploeg, zijn 

bewerkt met een diepspitter dan wel geëgaliseerd. 

Het aantreffen van archeologische resten is ter 

plaatse van de percelen van verzoeker daarom hoogst 

onwaarschijnlijk en tot nu toe nooit aangetroffen. 

(7) Verzoekt het omgevingsvergunningenstelsel en het 

archeologiebeleid te herzien zodat het 

bestemmingsvlak en de bij het agrarische bedrijf 

behorende landbouwpercelen uitgezonderd worden 

van vergunningplicht. 

(8)Verzoekt ten minste de vergunningplicht te laten 

vervallen voor het vervangen van bestaande drainage 

en het draineren van zijn landbouwpercelen. 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën. De archeologische 

beleidsadvieskaart uit 2007 is in het ontwerp 

bestemmingsplan verwerkt. De archeologische beleidskaart 

en bijbehorende toelichting zijn onlangs geactualiseerd en 

zullen in het nieuwe plan worden verwerkt voor de 

vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling van de 

regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal agrarisch 

gebruik en het vervangen van drainage geen archeologisch 

onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen dan echter 

niet gepaard gaan met een grotere of diepere De door 

reclamant ingebrachte informatie maakt het mogelijk en 

misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is van 

aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide percelen. 

Of daarmee ook alle eventuele archeologie definitief 

verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, dit zou 

eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen 
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103  Laagwaalderweg 

26 

De Waal 

De voorgevelrooilijn van het agrarische bouwblok 

loopt volgens de website Ruimtelijkeplannen.nl dwars 

door de aanwezige dienstwoning. 

(1)Verzoekt het bouwblok te verschuiven waardoor de 

gevelrooilijn 5 meter voor de voorgevel komt te 

liggen, zodat de realisatie van een serre binnen het 

bouwblok past. 

(2) Heeft bezwaar tegen het 

omgevingsvergunningstelsel voor het aanleggen van 

drainage (artikel 55 t/m 57). 

De regel mist doelmatigheid. Drainage dient op 

gezette tijden te worden vervangen. Bij een bedrijf 

van enige omvang vormt het vervangen van een deel 

van de drainage een jaarlijks terugkerende activiteit, 

normaal agrarisch onderhoud derhalve. 

Het is praktisch onuitvoerbaar om voor dit onderhoud 

elk jaar een vergunning met het daarbij benodigde 

onderzoek aan te vragen.  

Daarbij ontbeert de vergunningaanvraag ook een 

redelijk doel, immers de grond is reeds geroerd bij 

het aanbrengen van oorspronkelijke drainage, die bij 

onderhoudsactiviteiten alleen maar vervangen gaat 

worden. 

Ter zijde wijst verzoeker nog op een onlogische 

redactie van de artikel 55 tot en met 57. 

Onder 3.1 Algemeen van de artikelen wordt een 

verbod geïntroduceerd voor het aanleggen van 

drainage zonder vergunning. In sub 3.2 wordt een 

uitzondering gemaakt voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden. Dit wekt 

verwarring en is onnodig aangezien het derde lid van 

de artikelen 55 tot en met 57 in het algemeen gaat 

over werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde. 

Verzoekt om de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van drainage in de voorschriften te 

schrappen. 

(3) Verzoekt om de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van drainage in de voorschriften te 

schrappen 

(4) Verzoekt om een afwijkingsmogelijkheid op te 

nemen om de goothoogte van bedrijfsgebouwen te 

verhogen naar minimaal 4,5 meter en tevens de 

grootte van het gebouw boven de 1000 m² toe te 

staan. 

(1) De site van ruimtelijkeplannen.nl maakt standaard 

gebruik van de TOP10vector kaart. Deze kaart dient meer 

voor een globale indicatie dan een exacte oriëntatie.  

Voor het bepalen van de bouwgrens gebruiken we de BAG-

objecten, die een nauwkeuriger beeld geven van gebouwen. 

Hieruit blijkt dat bouwgrens exact in de voorgevel ligt. 

Naar aanleiding van uw zienswijze wordt het bouwvlak 

verschoven om een serre mogelijk te maken. Met deze 

verschuiving wordt nog steeds voldaan aan de 

uitgangspunten voor een agrarisch bouwvlak. 

(2+3) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden te stellen. Om dit in de praktijk te 

vereenvoudigen heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan 

Buro Vestigia om een archeologische beleidsadvieskaart 

samen te stellen. Het Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 

categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

De vroegere benaming ‘aanlegvergunning’ mag in de 

systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen niet meer 

worden gehanteerd. Dat is nu een ‘omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden’. We dienen steeds de volledige benaming 

te gebruiken.  

(4) Op basis van het ontwerp bestemmingsplan zijn 

bedrijfsgebouwen met een goothoogte van 4,5 meter al 

mogelijk binnen de bestemming  Agrarisch – Oude Land. Ook 

gebouwen met een grotere oppervlakte dan 800 m²  zijn 

mogelijk. Voor schuren groter dan 800 m² moet bij de 

Locatie: Laagwaalderweg 26 

Verschuiving agrarisch  bouwvlak conform bijgevoegde 

tekening. 
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aanvraag voor een omgevingsvergunning een 

erfinrichtingsplan worden ingediend. 

 

Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan voor wat betreft punt 1.  

Voor de overige punten geeft de zienswijze geeft geen 

aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.  

108  Witteweg 5b 

Den Hoorn 

Verzoeker heeft hier een volwaardig 

bloembollenbedrijf. In het ontwerpplan is het bedrijf 

wegbestemd en heeft de schuur enkel de aanduiding 

“specifieke vorm van agrarisch – veldschuur” 

gekregen. 

Anders dan de plantoelichting meldt is in het ontwerp 

dus niet de feitelijke situatie bestemd. Het bedrijf 

van verzoeker is legaal.  

In het antwoord op de inspraakreactie wordt 

verwezen naar het voormalige bouwblok van 

Witteweg 5 maar dat staat los van het bedrijf van 

verzoeker. Verzoeker heeft destijds op voorstel van 

het college haar bedrijf gevestigd op het bouwblok 

behorende bij Witteweg 5, het bestemmingsplan bood 

daarvoor de mogelijkheid. 

Verzoeker is niet gestopt met haar bedrijf en heeft 

daarom recht op een positieve bestemming: een 

bouwvlak. In 2011 is vergunning verleend om de 

schuur gedeeltelijk te verbouwen voor de opvang van 

seizoenspersoneel. Die toestemming wordt in dit 

ontwerp teniet gedaan.  

De verleende toestemming heeft ook consequenties 

voor het toestaan van een bedrijfswoning. De 

voorschriften gaan er immers vanuit dat bij inpandige 

huisvesting van tijdelijk personeel een bedrijfswoning 

op het bouwvlak aanwezig moet zijn.  

Verzoekt het ontwerpplan niet vast te stellen of het 

plan aan te passen zodat een bouwvlak wordt 

toegekend, inclusief een bedrijfswoning en inclusief 

de (reeds toegestane) mogelijkheid voor de 

huisvesting van tijdelijk personeel en inclusief de 

mogelijkheid voor kamperen bij de boer. 

De agrarische schuur op het perceel Witteweg 5b is vergund. 

Deze schuur is binnen een agrarisch A-blok geplaatst. Het 

grootste gedeelte van dit blok A-blok is in bezit van de 

eigenaars van het perceel Witteweg 5.  Na de bouw van de 

schuur is medewerking verleend aan het realiseren van 

inpandige personeelsverblijven. Op het moment van het 

verlenen van medewerking is getoetst aan het beleid zoals 

dat is opgenomen in de beleidsnotitie bedrijfswoningen en 

personeelsverblijven. In deze beleidsnotitie is geen 

voorwaarde opgenomen dat er een bedrijfswoning aanwezig 

moet zijn op het perceel. Voor het realiseren van de 

personeelsverblijven is een vrijstellingsprocedure ex artikel 

19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevoerd. De 

vrijstelling en bouwvergunning is verleend. Hiermee zijn de 

personeelsverblijven formeel geregeld. De aanwezige  

personeelsverblijven worden niet apart op de plankaart 

vermeld. In de nieuwe regels is de voorwaarde voor de 

aanwezigheid van een bedrijfswoning opgenomen. Dat 

betekent dat als nu een aanvraag voor personeelsverblijven 

voor dit perceel zou worden ingediend hieraan geen 

medewerking meer verleend kan worden. De aanwezigheid 

van personeelsverblijven geeft overigens geen recht of reden 

om op dit perceel een bedrijfswoning toe te staan.  

Op basis van de aanduiding veldschuur kan het agrarisch 

bedrijf ongewijzigd worden voortgezet. Het huidige 

bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid om bij de  schuur 

een bedrijfswoning te bouwen.  Deze is al binnen het 

agrarisch A-blok aanwezig. (Witteweg 5). Nu het perceel 

Witteweg 5 een bestemming ‘Wonen Vab’ heeft in het 

ontwerp betekent dit niet dat voor Witteweg 5 een nieuwe 

mogelijkheid voor een bedrijfswoning wordt gecreëerd. De 

bestaande mogelijkheden zijn in het ontwerp 

bestemmingsplan opgenomen. Dat wil zeggen de 

aanwezigheid van een agrarische schuur zonder  mogelijkheid 

voor een bedrijfswoning.  

Kamperen bij de boer is alleen mogelijk op basis van een 

ontheffing. Om daarvoor in aanmerking te komen moet 

voldaan worden aan diverse criteria, onder andere de 

aanwezigheid van een bedrijfswoning. Op deze locatie is 
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geen ontheffing voor kamperen bij de boer mogelijk.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

110  Hallerweg 51 

Den Burg 

De woning is als woonbestemming opgenomen in het 

ontwerpplan.  

Verzoeker heeft een extra stuk land in zijn bezit, dat 

wordt gebruikt als tuin. Dat wil men graag blijven 

doen. 

Verzoekt het extra stuk land te bestemmen als tuin. 

De door u gearceerde gronden, hebben in het vigerende plan 

een agrarische bestemming. Volgens een recente luchtfoto 

zijn ze ook nog als zodanig in gebruik, als gras/akkerland. 

Indien u ze als tuin gaat gebruiken is dat strijdig gebruik, en 

kunnen wij hierop handhaven. 

Bestemmen als tuin, van agrarische gronden is in strijd met 

de kernwaarde “behoud open landschap” en bovendien gaan 

er dan gronden van het agrarisch areaal af. Ook dat is een 

ongewenste ontwikkeling. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

111 

 

Krimweg 26 

De Cocksdorp 

Verzoekt om de dubbelbestemming waarde 

archeologie 4 te verwijderen van het perceel 26-28 

en het achterliggende land. 

Op het naastgelegen perceel bij nummer 22 en schuin 

tegenover op het recreatiepark De Krim en op 

Krimweg 38-44 zit deze dubbelbestemming niet. 

Terwijl deze gronden al sinds het ontstaat van deze 

polder niet anders zijn gebruikt of bewerkt. Daarom 

zou het niet anders moeten zijn dan de omliggende 

percelen. 

 

Op de archeologische beleidsadvieskaart is op deze locatie 

sprake van een ‘dikke humeuze bodem (mogelijk oud 

bouwland)’. Binnen dit gebied bestaat een redelijke kans op 

het aantreffen van waardevolle archeologie. Vandaar dat 

deze verwachting daaraan is gekoppeld. Pas als de feitelijke 

archeologische situatie daartoe aanleiding geeft kan het plan 

gewijzigd worden door burgemeester en wethouders. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

 

112  Westergeest 7 

Den Burg 

In het ontwerpplan is een bouwvlak aan de zuidzijde 

van de straat Westergeest toegekend. In 

voorbesprekingen is afgesproken dat er zowel aan de 

noord als aan de zuidzijde van Westergeest een 

bouwblok zou komen te liggen. Dit vanwege de 

huidige activiteiten. Aan de noordzijde wordt al 

jarenlang ruwvoer opgeslagen voor de winterperiode. 

Hoge grond dus geen wateroverlast. De 

bedrijfsgebouwen staan  aan de zuidzijde waar de 

gronden lager liggen en sneller nat worden. Hier valt 

een schuur buiten het bouwblok. Ook de jaren in 

gebruik zijnde paardrijbak ontbreekt binnen de 

lijnen. 

(1) Verwacht, voor zowel de praktijksituaties aan de 

noord als zuidzijde, een bestemming die voldoet aan 

de wettelijke voorwaarden voor de bedrijfsvoering 

van verzoeker. 

De bestemming dient volledig aan te sluiten bij de 

(1) De door u genoemde afspraken zijn nooit door u 

ondertekend. Daarom is  in het nieuwe bestemmingsplan 

vastgehouden aan de bestemming zoals die is in het 

vigerende bestemmingsplan. 

 

Dit deel van de zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging 

van het bestemmingsplan. 

 

(2) verwezen wordt naar de beantwoording van de zienswijze 

van LTO Noord, nummer 152. 
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huidige bedrijfsexploitatie: het houden van schapen, 

het fokken van paarden, het aanbieden van 

huifkartochten plus rijlessen met paarden in het veld 

maar ook in de paardrijbak.  

De paardrijbak is een activiteit die bij het bedrijf van 

verzoeker hoort.  Er is sprake van bedrijfsopvolging. 

(2) Sluit zich volledig aan bij de zienswijze van LTO 

Noord KAV afdeling Texel. 

De hierboven genoemde aanpassingen aan het 

bouwblok betekenen voor de praktijk van het bedrijf 

van verzoeker dat er verandering in moeten worden 

aangebracht die aansluiten bij eerder gemaakte 

afspraken en de werkelijke praktijksituatie. 

113  Mienterglop 11C 

De Koog 

Verzoeker sluit zich aan bij het schrappen van het 

bouwvlak op het agrarisch perceel aan het 

Mienterglop sectie T0062. 

Het perceel is jarenlang in gebruik geweest als 

paardenweide. Nu is het gebruik door de Manege 

gestopt. 

Verzoekt het opnemen van een bouwvlak voor een 

permanente woning. Gezien de aanwezigheid van 

diverse woningen aan het Mienterglop is de nieuwe 

woning niet storend mits de rooilijn wordt afgestemd 

op de bestaande woningen. 

In het vigerende plan ligt op de percelen T61 en T62 een 

agrarisch bouwvlak van de klasse a. Gedurende de looptijd 

van dit plan zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten gestopt. 

De (bedrijfs) woning van dit agrarische bouwvlak heeft in het 

nieuwe bestemmingsplan al een woonbestemming gekregen. 

Het toevoegen van een extra woning in het Buitengebied is in 

strijd met het gemeentelijke beleid. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

114  Pontweg 26 

Den Hoorn 

 

In het vigerende plan heeft de locatie een agrarische 

bestemming met 1 hectare bouwvlak. Dit bouwvlak is 

langs de weg volgebouwd met agrarische schuren, bij 

elkaar ruim 1980 m². 

In het ontwerpplan is een bouwblok van 1 hectare 

ingetekend met een erfbestemming. In het ontwerp is 

de mogelijkheid opgenomen om bij volledige 

beëindiging van het agrarisch bedrijf en na sloop van 

minimaal 1200 m² schuren, de bestemming te 

wijzigen naar een Wonen Vab bestemming ten 

behoeve van 2 woningen. Tevens staat er in het 

ontwerp de mogelijkheid om bij 2 bedrijven met 

ieder minimaal 600 m² te slopen bebouwing 

gezamenlijk 1 extra woning te bouwen. 

Verzoekers zijn op pensioenleeftijd, de omliggende 

agrarische gronden zijn verkocht en het is de 

bedoeling dat de agrarische bedrijfsvoering stopt. De 

wens is om de schuren te slopen en als compensatie 

een woning terug te bouwen. De gronden zouden dan 

de bestemming wonen Vab ten behoeve van twee 

woningen moeten krijgen, voor de breedte van het 

huidige bouwblok. 

(1) Er zit een regeling in die deels mogelijk maakt wat 

gevraagd wordt. De rest-oppervlakte op een of andere wijze 

behouden en samenvoegen met een ander bedrijf behoort 

echter niet tot de mogelijkheden. Het is niet de bedoeling 

een administratie op te zetten van resten vierkante meters, 

of deze verhandelbaar of uitwisselbaar te maken. Er is enkel 

een uitzondering opgenomen voor bedrijven die zelf niet 

genoeg hebben dan kan er samengevoegd worden in een 

aanvraag, waarna op een van beide locaties een nieuwe 

woning of recreatieve opstal gebouwd kan worden. Overigens 

gaat het dan om een gewone woonbestemming, niet om een 

Wonen – Vab bestemming, aangezien daarbij nog een 

oppervlakte van de bedrijfsbebouwing kan blijven staan. Dat 

is bij de Ruimte voor Ruimte-regeling uitdrukkelijk niet de 

bedoeling. 

 

(2) Het bouwvlak zal aangepast worden, zodat het 

bestaande bijbehorende bouwwerk daarbinnen komt te 

vallen (betreft een zeer geringe, ruimtelijk gezien 

verwaarloosbare, aanpassing).  

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

Locatie: Pontweg 26 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Meer ruimte voor ruimte) 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  85 

Verzoekt het ruime overschot van 780 m² aan te 

slopen bebouwing te gebruiken voor een ander 

agrarisch bedrijf die gezamenlijk met verzoeker de 

procedure aangaat en zelf minimaal 600 m² sloopt. 

Zodat daar op het perceel ook een woning gebouwd 

kan worden. 

Het gaat verzoeker er om dat er op twee locaties op 

Texel verrommeling van het landschap tegengegaan 

wordt en er iets moois voor terug komt. Hierdoor 

wordt het voor de verzoeker financieel 

aantrekkelijker om alle schuren te slopen. 

(1) Verzoekt een bevestiging dat het bovenstaande 

mogelijk wordt gemaakt in het ontwerp. 

(2)Verzoekt het bouwvlak te wijzigen zodat de schuur 

aan de kant van de Pontweg bij de woning in het 

bouwvlak komt. 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie:  

Ruimte voor Ruimteregeling. Past het voorstel 

(te slopen oppervlaktes van twee samenvoegen, 

zodat er minstens 2x1200 m2 wordt gesloopt) 

binnen het provinciaal beleid? 

punt 2 van de zienswijze. 

 

 

5e aanvulling: 

Antwoord: de provincie heeft aangegeven dat een 

dergelijke constructie niet overeenkomt met de 

bedoeling van de provinciale Ruimte voor Ruimte-

regeling, zoals deze is opgenomen in artikel 16 van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(PRVS). Het is echter niet in strijd met de letter van 

dat artikel. 

 

Aanvullende opmerking: het is niet wenselijk dat de 

gemeente een soort van bank/administratie gaat 

bijhouden van vierkante meters bebouwing. Mocht de 

raad een dergelijke constructie wenselijk achten, dan 

graag de toevoeging doen dat er sprake moet zijn van 

1 gelijktijdige aanvraag. 

116  Hoornderweg 21 

Den Burg 

(1) Een uitbreiding van het bouwblok tot 1,5 hectare 

moet ook voor veehouderijbedrijven mogelijk zijn.  

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) Hiervoor wordt verwezen naar de zienswijze van de 

Agrarische Jongeren Texel (AJT), nr. 120. 

(2) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, 

LTO-Noord. 

 

117  Slufterweg 200 

De Cocksdorp 

Het agrarisch blok is doorgetrokken in het  

gezichtveld van het woonhuis. Uitbreiding van 

schuurruimte kan in deze hoek niet plaatsvinden. 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen volgens 

bijgevoegde kaart. 

De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

Locatie: Slufterweg 200 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 
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de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

 

In uw situatie kan het bouwvlak gewijzigd worden tot een 

maximale diepte van 125 meter.  In deze specifieke situatie 

is een nog dieper bouwvlak landschappelijk ongewenst. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze. Dit komt gedeeltelijk tegemoet aan de 

zienswijze. 

118  percelen achter 

de Hoefslag  

Den Burg 

Verzoekt om de percelen achter Hoefslag (N2050 ter 

grootte van 2 are 68 ca en N2191 ter grootte van 2 

are 73 ca) te wijzigen van een agrarische bestemming 

naar de bestemming woonerf tuin. 

Deze 2 percelen zijn omzoomd met een brede singel 

bomen. 

Deze door u genoemde percelen hebben in het vigerende 

bestemmingsplan een agrarische bestemming. Gebruik als 

tuin, ten behoeve van een woning gelegen aan de dorpsrand 

in bestemmingsplan Den Burg, is strijdig met deze 

bestemming, en daarom niet toegestaan. Dat de eigendom in 

handen is bij degene die ook de naastgelegen woning in 

eigendom heeft, doet daarbij niet ter zake. 

Ruimtelijk gezien wordt er waarde gehecht aan het fraai 

houden van een duidelijk afgebakende dorpsrand. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

119  Lageveld 4 

Oosterend 

Deze zienswijze is gelijk aan zienswijze 120 van 

Agrarisch Jongeren Texel. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 120, Agrarische Jongeren 

Texel. 

 

120 AJT 

Algemeen 

agrarisch 

(1) Is tegen het verbod op dierverblijven in het 

nieuwe bestemmingsplan. Als alle aanvragen voor 

nieuwe dierverblijven voortaan buitenplans moeten 

worden ingediend zorgt dit voor lange procedures met 

hoge kosten en veel mogelijkheden op afwijzing. 

Texel heeft de laagste ammoniakuitstoot van 

Nederland, het is dan ook onlogisch om juist op Texel 

een verbod op dierverblijven in te voeren. Texel 

heeft een mesttekort. In het verleden is de 

ammoniakuitstoot vanuit de landbouw juist gedaald in 

plaats van gestegen. De regels in het geldende 

bestemmingplan zorgen dus voor een daling van de 

ammoniakuitstoot. 

(2) Pleit om de regels van het geldende plan ook op 

(1+2) Het planMER toont aan dat wanneer 

veehouderijbedrijven mogelijkheden krijgen hun bouwvlak te 

vergoten dan wel het bestaande bouwvlak te benutten, 

sprake is van een toename van stikstof binnen het Natura 

2000-gebied De Duinen van Texel ondanks het feit dat het 

stikstofprobleem op Texel minder nijpend is dan in overige 

delen van Nederland. Deze toename van stikstof is in strijd 

met de Natuurbeschermingswet. Om te voorkomen dat de 

Raad van State het vaststellingsbesluit van de gemeente 

t.z.t. vernietigd op grond van deze strijdigheid, heeft de 

gemeente besloten regels op te nemen ter voorkoming van 

het bouwen van dierenverblijven op de bestaande 

bouwvlakken en de mogelijkheden tot vergroting van 

bouwvlakken voor veehouderijbedrijven te schrappen. 

Regels: 

artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6 en artikel 7 

 

het artikellid van de wijzigingsbevoegdheid 

‘natuurontwikkeling’ komt te luiden als volgt: 

Natuurontwikkeling 

k. gronden met de bestemming "Agrarisch - Oude land" 

gewijzigd worden in gronden met de bestemming "Natuur"; 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de natuurontwikkeling is ten behoeve van de uitvoering van 

de Ecologische Hoofd Structuur; 

2. de nieuwe natuur doet geen of geen onevenredige afbreuk 

aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de natuurwaarden en 
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te nemen in het nieuwe bestemmingsplan en dus geen 

verbod op dierverblijven. 

Veel oude stallen die nog veel ammoniakuitstoot 

hebben worden vervangen door nieuwe stallen met 

emissiearme technieken. Dit heeft een gunstig effect 

op de ammoniakuitstoot op het eiland. 

(3) Vindt dat het bouwvlak voor veeteeltbedrijven 

ook binnenplans vergroot moet kunnen worden tot 1,5 

hectare. Het verleden leert dat niet elk bedrijf de 1,5 

hectare zal benutten en het verleden laat zien dat de 

ammoniakuitstoot juist daalt met het binnenplans 

vergroten van veeteeltbedrijven. 

(4) Pleit voor het opnemen van de volgende 

voorwaarde bij het kopje “natuurontwikkeling”: de 

natuurontwikkeling mag er niet voor zorgen dat het 

areaal landbouwgrond met agrarische bestemming 

minder wordt dan 8.800 hectare agrarische grond. Dit 

om de jonge agrariërs op het eiland te beschermen en 

hun toekomst zeker te stellen. 

(5)Het aantal biovergisters is beperkt tot maximaal 3 

locaties.  

Pleit ervoor om een uitzondering te maken voor 

Microbiovergisters (kleine vergisters die alleen eigen 

geproduceerde mest verwerken tot biogas). Deze 

microvergisters zorgen niet voor extra transport, niet 

voor extra mest en kunnen een bijdrage leveren in 

het terugdringen van de ammoniakuitstoot en het 

energie neutraal maken van Texel. 

(6) Is tegen het verbod om zonder 

omgevingsvergunning dieper in de grond te gaan dan 

50 cm. Dit is voor de agrarische sector een 

onmogelijke situatie, veel jaarlijkse werkzaamheden 

zoals drainage en diepspitten gaan dieper dan 50 cm. 

Veel grond op Texel is al door drainage en diepspitten  

dieper dan 50 cm verstoord. 

(7) Pleit ervoor om 50 cm te vervangen door 1 meter. 

Hiermee kunnen de jaarlijkse werkzaamheden zonder 

problemen uitgevoerd worden. 

(8) In het nieuwe bestemmingsplan heeft polder Waal 

en Burg al de bestemming natuur gekregen. Dit is 

onterecht en mag pas gebeuren als het hele project is 

afgerond. De landbouw wacht nog steeds op een circa 

128 hectare grond die beloofd is terug te geven aan 

de landbouw. 

 

 

Momenteel is de gemeente in afstemming met LTO Noord nog 

op zoek naar een oplossing. Deze oplossing is gericht op 

enerzijds het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor 

perspectiefvolle veehouderijbedrijven zonder dat de 

stikstofdepositie op de duinen van Texel toeneemt, en 

anderzijds op het vinden van de juiste set planregels ter 

voorkoming van onvoorwaardelijke 

uitbreidingsmogelijkheden. 

Voor de uitkomst van dit proces wordt verwezen naar de 

beantwoording van de zienswijze van LTO-Noord, nummer 

152. 

(3) Eveneens als uitkomst van bovenvermeld proces is een 

nieuwe regeling opgenomen voor het vergroten van 

agrarische bouwvlakken, met een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid. Ook hiervoor wordt verwezen naar de 

beantwoording van de zienswijze van LTO-Noord, nr. 152 

(4) Het opnemen van het totaal van 8800 ha. areaal 

agrarisch gronden, zoals ook verwoord in het 

raadsprogramma, biedt bescherming van het agrarisch 

areaal. Dit zal worden toegevoegd aan de binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid van agrarische gronden naar de 

Natuurbestemming. 

(5) Het is niet precies duidelijk wat microbiovergisters zijn, 

en wat de ruimtelijke impact daarvan is. De vastgestelde 

uitgangspunten geven geen ruimte voor andere dan de nu 

opgenomen biovergisters. 

(6+7) Met betrekking tot de effecten op archeologische 

waarden wordt in het MER vastgesteld dat voor nieuwe 

bouwwerken dieper dan 0,50 m (etc.) op gronden die nog 

niet verstoord zijn uitsluitend grondwerkzaamheden mogen 

plaatsvinden na archeologisch onderzoek. Een 

aanlegvergunningstelsel voorkomt dat werken en 

werkzaamheden worden uitgevoerd die de archeologische 

waarde verstoren. De effecten van de verschillende 

scenario’s zijn daarom neutraal.   

 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m2. Voor alle bodemingrepen  

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden; 

3. na wijziging resteert een agrarisch areaal van minimaal 8.800 

hectare op Texel. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Omvang agrarisch areaal) 
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5e aanvulling: 

Vragen vanuit de raadscommissie: 

1. 8800 ha agrarische grond in het OBP wordt 

dit een criterium bij de binnenplanse wijziging 

van Agrarisch naar Natuur. Is het niet 

verstandig om een uitzonderingsmogelijkheid 

op te nemen voor ontwikkelingen in het 

algemeen en/of maatschappelijk belang zoals 

fietspaden, woningbouw en ook de uitbreiding 

recreatie o.g.v. de 25%-regeling? (regel gaat nu 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

 

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

 

Het wijzigen van de diepte van 0,5m naar 1,0 m is niet 

verantwoord. Er is een vergelijking gemaakt met andere 

gemeenten en Texel is redelijk gematigd. Door de hiervoor 

genoemde vrijstelling die in de actualisatie is opgenomen 

met betrekking tot cyclisch en normaal agrarisch onderhoud 

en vervangen van drainage is rekening gehouden met de 

specifieke situaties op de agrarische percelen.   

 

(8) Naar onze informatie is het traject rond de 

natuurontwikkeling van Waal en Burg nagenoeg afgerond. Het 

zou een gemiste kans zijn om de zaken waar al 

overeenstemming over is, nu niet op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft voor wat betreft de punten 3 en 4 

aanleiding het plan te wijzigen. De overige punten geven 

geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. 

 

5e aanvulling: 

1. Antwoord: De betreffende wijziging met het 

criterium van 8800 ha. agrarisch areaal geldt alleen 

voor de omzetting van agrarische bestemmingen naar 

de bestemming natuur. 

Voor de aanleg van fietspaden is een andere wijziging 

opgenomen (artikel 63 lid 3) waarin het criterium niet 

is opgenomen. Wijzigingen ten behoeve van eventuele 

woningbouw gaan niet binnenplans, aangezien dat in 

strijd is met de Provinciale ruimtelijke Verordening 
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alleen over omzetting naar natuur). 

 

2. Motie uitvoering Ecologische Hoofdstructuur 

van juni 2008 

Er is nog niet aan de motie voldaan, dus kan nu 

ook niet alles alvast bestemd worden als 

natuur. De laatste boer moet nog uitgeplaatst 

worden, en 128 ha. volwaardige agrarische 

grond moet nog teruggeven worden aan de 

landbouw. 

 

Structuurvisie. Als er al projecten komen om te 

bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG), zal 

dat altijd met een buitenplanse procedure gaan 

(postzegelplan) waarbij eveneens niet het criterium 

van de 88oo ha. is opgenomen. 

In de  plantoelichting zal, ter verduidelijking, worden 
opgenomen dat er beleid is om minimaal 8800 ha 
agrarisch areaal te behouden voor de landbouw op 
Texel, maar dat er uitzonderingen gemaakt kunnen 
worden als er sprake is van een zwaarwegend 
algemeen of maatschappelijk belang, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad, of de bouw 
van woningen, of ter uitvoering van de bestaande 25%-
uitbreidingsregeling voor recreatiebedrijven.” 
 
2. Motie uitvoering EHS 

In elk geval 2 fracties vinden dat niet reeds nu 

Waalenburg als ‘natuur’ moet worden bestemd; niet 

voordat er volledige compensatie is. Als dat niet 

wijzigt, overweegt men een amendement in te 

dienen. Verzoek aan college: kijk er nog een keertje 

naar? 

 

Antwoord: zie memo inz. EHS bij de 5e aanvulling. 
 

123  Marsweg 5 

Den Burg 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen. 

Het bouwvlak graag korter maken aan de oostzijde. 

Het bouwvlak ligt nu half over de camping. De 

oppervlakte die aan de oostzijde wordt ingeleverd 

graag aan de zuidzijde er bijvoegen, zodat het 

bouwblok hier wordt verbreed maar in totaal m² niet 

wordt vergroot. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. Het gewijzigde bouwvlak voldoet aan een goede 

landschappelijke inpassing. 

Locatie: Marsweg 5 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform 

bijgevoegde tekening. 

124  Marsweg 5 

Den Burg 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

125  Oosterweg 5 – 9 

Oosterend 

Waarom is het bedrijfspand Oosterweg 9 bestemd als 

“veldschuur”? In de regels van het bestemmingsplan 

staat als definitie: ”…. een solitaire schuur op 

agrarische gronden voor een agrarisch bedrijf”. 

Derhalve is het bedrijfspand Oosterweg 9 verkeerd 

bestemd. Er is namelijk geen sprake van een solitaire 

vestiging. De percelen Oosterweg 5 en 9 zijn 

aaneengesloten en staan ten dienste van één en 

hetzelfde bedrijf. 

De bestemming veldschuur brengt beperkingen met 

In het geldende bestemmingsplan omvat bouwvlak van 

agrarische bedrijf Oosterweg 5 ook de stolpschuur Oosterweg 

9. Dit bouwvlak loopt achter de woning Oosterweg 7 langs. In 

het ontwerpplan is gekozen voor een geconcentreerd 

bouwvlak rond het bedrijf Oost 5 en een aanduiding 

veldschuur voor de karakteristieke stolpschuur Oosterweg 9.  

Op deze manier ligt de burgerwoning niet meer ingeklemd 

door een agrarisch bouwvlak en is er een grotere ruimte 

tussen deze woning en de agrarische bedrijfsvoering. 

Hierdoor neemt ook de  ontwikkelruimte voor de agrariër 

Locatie: Oosterweg 9 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast, conform bijgevoegde 

tekening. 
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zich mee. De bebouwingsregels voor een 

bedrijfsgebouw zijn ruimer opgezet. 

Waarom is het bouwvlak rondom de 

bedrijfsbebouwing van verzoeker gewijzigd zodat het 

bedrijfspand Oosterweg 9 nu buiten het bouwvlak 

valt? 

Deze wijziging beperkt de bedrijfsvoering van 

verzoeker in ernstige mate. Het wegnemen van het 

bouwvlak rond het bedrijfsgebouw Oosterweg 9 

brengt met zich mee dat alleen instandhouding 

mogelijk is middels het overgangsrecht. Deze situatie 

is niet wenselijk. Verzoeker wil het bedrijfsgebouw 

verplaatsen, zoals al sinds 2009 bekend is bij de 

gemeente. 

De locatie van het nieuwe bouwvlak is niet in het 

belang van verzoeker. Bedrijfsmatig is een duidelijke 

koppeling aanwezig tussen de bedrijfsgebouwen 

Oosterweg 5 en 9. Hierop was in het geldende 

bestemmingsplan voorzien door middel van het 

bouwvlak (Aa blok). 

Wil niet aan bestaand recht inleveren: dat wil zeggen 

dat het bouwvlak hersteld dient te worden volgens 

het geldende bestemmingsplan. En dat het 

bedrijfspand Oosterweg 9 wordt bestemd als 

bedrijfsgebouw met hieraan gekoppeld de 

bebouwingsvoorschriften conform het nieuwe 

bestemmingsplan. 

toe. 

 

Volgens de zienswijze werkt de gewijzigde ligging van het 

bouwvlak belemmerend voor de agrarische bedrijfsvoering.  

Daarom wordt  het bouwvlak aangepast aan de wens van 

de eigenaar. Het recht uit het geldende bestemmingsplan 

wordt hiermee gerespecteerd. 

 

 

127  Nieuwlanderweg 

10 

De Waal 

Verzoeker wil de toegestane woonoppervlakte van 

250 m² in stolpen graag vertaald zien naar inpandige 

uitbreiding van de in 1961 karakteristieke boerderij 

“De Noordkroon”. 

Het huidige woonhuis beschikt over een relatief klein 

woonoppervlakte. 

Door de “kop-hals-romp” constructie van de boerderij 

zijn de veestal en voederberging aan het huidige 

woonhuis vast gebouwd en bij uitstek geschikt om te 

gebruiken ten behoeve van uitbreiding van de huidige 

woonruimte zonder dat het karakter van de 

oorspronkelijke bebouwing verloren gaat. 

Er is op deze wijze dus geen sprake van extra 

verstening van het buitengebied maar door middel 

van nuttige inzet van beschikbare ruimte kan het 

aantrekkelijk gemaakt worden om deze 

karakteristieke bebouwing “nieuw leven in te 

blazen”. 

Behalve de stolp vertegenwoordigt dit type boerderij 

Woningen in het buitengebied mogen gebouwd worden tot 

een oppervlakte van 150 m². Uitgezonderd op deze regel 

mogen nieuwe stolpen 250 m²  groot worden.  

 

Een ruilverkavelingboerderij is representatief voor een 

bepaalde periode. Wellicht behoort in de toekomst plaatsing 

op de monumentenlijst tot de mogelijkheden. Nu is dat 

echter nog niet het geval.  

Derhalve kennen wij geen extra status toe aan dit 

boerderijtype en moet deze voldoen aan de eisen van een 

gewone woning in het buitengebied, dat wil zeggen een 

maximaal oppervlakte van 150 m². 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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ook een tijdsbeeld. Inmiddels zijn er al meerdere 

ruilverkavelingsboerderijen gesloopt. Behoud van dit 

type boerderij uit de begintijd van de ruilverkaveling 

op Texel is dan ook zeer wenselijk en kan op 

hierboven beschreven wijze aantrekkelijk gemaakt 

worden. 

128  Nieuwlanderweg 

10 en 10a 

De Waal 

(1) De op de kaart aangegeven bebouwing op perceel 

Nieuwlanderweg 10 en 10a is vanaf de bouw in 1999 

voorzien van sanitaire voorzieningen en een keuken 

en in gebruik voor recreatieve doeleinden met 

inpandige berging. 

Verzoekt tot het bestemmen van de bebouwing als 

recreatie (familie)woning met inpandige berging 

gezien het recreatieve gebruik vanaf de bouw tot op 

heden. 

(2) Verzoekt de mogelijkheid tot het eventueel 

toekomstig gebruik van de bebouwing ten behoeve 

van mantelzorg voor hulpbehoevende personen en of 

familieleden. Aangezien de woning reeds vanaf 1999 

is voorzien van sanitaire voorzieningen en een keuken 

dient er in deze geen sprake te zijn van het hoe dan 

ook verplicht verwijderen van deze faciliteiten uit de 

bebouwing. Dus ook niet zodra de bebouwing niet 

meer ten behoeve van mantelzorg wordt gebruikt, 

zoals omschreven in het ontwerp bestemmingsplan 

(artikel 50.5 afwijken van de gebruiksregels 

Mantelzorg in recreatief opstal of bijbehorend 

bouwwerk). 

(3) Verzoekt de erfgrens aan te passen zodat er een 

rechthoekig terrein ontstaat. Hierbij ontstaat de 

mogelijkheid het parkeerterrein te kunnen 

verplaatsen in oostelijke richting zodat deze meer 

aan het zicht onttrokken kan worden. Hierbij kan 

beplanting en erfinrichting ook een rol spelen. Het 

sluit aan op het beeldkwaliteitsplan waarin wordt 

gestreefd naar onzichtbare en informele 

parkeervoorzieningen binnen groene voet in de 

zeepolders. 

(1) Op Texel geldt een strikt slaapplaatsenbeleid met een 

zorgvuldige registratie en toekenning van slaapplaatsen. 

Het betreffende pand is op 22 maart 1999 vergund als 

opslagruimte. 

Gezien het moment van vergunningverlening en gezien het 

doel waarvoor het gebouw is vergund (opslag), kunnen aan 

het pand geen slaapplaatsen of een andersoortige 

recreatieve functie worden toegekend.  

(2) In het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk, 

onder voorwaarden, het pand tijdelijk te gebruiken voor 

mantelzorg. Dit kan na inwerkingtreding van het plan, 

aangevraagd worden. 

(3) Naar aanleiding van de zienswijze wordt de 

erfaanduiding aangepast zodat het parkeerterrein kan 

worden verplaatst naar een locatie meer uit het zicht. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

punt 3 van de zienswijze. 

Locatie: Nieuwlanderweg 10 

De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ wordt 

aangepast, conform bijgevoegde tekening. 

129  Hemmerweg 3 

Den Hoorn 

Maakt bezwaar tegen het onterechte A-blok 

Hemmerweg 3 (gelegen naast perceel van indiener 

zienswijze). 

In het conceptplan is bij het woonhuis Hemmerweg 3 

nog steeds een A-blok ingetekend. Verzoeker is van 

mening dat dit A-blok indertijd onterecht is 

toegewezen. 

In het verleden, bij de tot standkoming van het vorige 

De huidige bebouwing en erf op het perceel Hemmerweg 3 

zijn ontstaan als agrarische bedrijf.  

In de zienswijze wordt gesteld dat er weinig of geen 

bedrijfsactiviteiten zijn. Dit geeft geen reden om de 

agrarische bestemming te wijzigen. Door de 

eigenaar/bewoner van Hemmerweg 3 is tot nu toe niet 

gevraagd de agrarische bestemming te wijzigen. 

Wanneer het agrarische gebruik definitief is beëindigd, kan 
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bestemmingsplan, heeft verzoeker daar bezwaar 

tegen aangetekend. 

De bezwaren van verzoeker zijn in 2000 door 

Gedeputeerde Staten/Raad van State ongegrond 

verklaard.  

Nu 12 jaar later blijkt dat er van de achterliggende 

speculatieve toekomstplannen, waarop het 

eindoordeel van de Raad van State gebaseerd was 

niets gerealiseerd werd. 

Reden waarom verzoeker opnieuw bezwaar 

aantekent. 

de eigenaar een verzoek doen om de bestemming te wijzigen 

in Wonen – Vab of Bedrijf – Vab. Daarbij behoort ook een 

sanering van de bestaande bedrijfsbebouwing. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

130  Oosterweg 19 

Oosterend 

Deze schuur staat er waarschijnlijk al meer dan 100 

jaar en is gebouwd als bollenschuur. In de volksmond 

wordt ook wel gezegd dat het hier gaat om een 

wierschuur, maar dat berust op een misverstand. 

Zover bekend is de schuur daar nooit voor gebruikt en 

is ongeschikt voor het herbergen van een wierpers 

vanwege de zeer lage zolderhoogte. 

Sinds 1972 is de schuur in eigendom van een 

particulier en sindsdien is de schuur in gebruik voor 

hobbydoeleinden. 

Verzoeker is er alle dagen te vinden voor het houden 

van dieren en het hobbymatig houtbewerken. Doordat 

het pand in handen kwam van particulieren is het 

behouden gebleven. 

Een aantal jaren geleden heeft verzoeker 

aangrenzende grond gekocht. 

Het gebouw is klein en door de lage zolder en kleine 

deuren niet toegankelijk voor een trekker of wagen 

en daardoor ongeschikt en onaantrekkelijk voor een 

boerenbedrijf. 

Als het een agrarische bestemming krijgt dan gebruikt 

verzoeker het oneigenlijk en weet hij daar niet zo 

goed raad mee. 

Aangezien het pand tot nu toe geen bestemming 

heeft gehad lijkt het verzoeker onlogisch om het een 

bestemming te geven waar het pand niet meer 

geschikt voor is en ook al heel lang niet meer als 

zodanig gebruikt wordt. 

Verzoekt om een woonbestemming, zodat er in de 

toekomst een mooi huis gebouwd kan worden 

gebouwd wat passend in het landschap is en met 

behoud van de uitstraling van de bollenschuur. 

In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 

Oosterweg 19 een agrarische bestemming. De schuur valt als 

gebouw onder het overgangsrecht. In het nieuwe 

bestemmingsplan wordt de schuur erkend en heeft de 

functieaanduiding veldschuur. Agrarisch gerelateerd gebruik 

is daar mogelijk. Het beleid laat het niet toe om de schuur te 

wijzigen in een woning. Dit komt in strijd met het 

landschappelijke belangen, zoals rust, ruimte en open 

landschap. Ook is het vast beleid geen nieuwe 

woonbestemmingen op te nemen in het Buitengebied, anders 

dan noodzakelijke bedrijfswoningen. Uitbreiding van 

stedelijke functies (zoals wonen dat is) in het landelijk 

gebied is tevens niet toegelaten op grond van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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132 Schorrenweg 44 

Oosterend 

Op Schorrenweg 44 komt in het nieuwe 

bestemmingsplan de bestemming ‘specifieke vorm 

van agrarisch – veldschuur’. 

Hierdoor wordt verzoeker ernstig in de 

bedrijfsvoering gehinderd. 

Verzoekt om de bestemming om te zetten in 

Agrarisch – Zeepolder, met een agrarisch bouwvlak en 

agrarisch erf, zonder de aanvulling van: specifieke 

vorm van agrarisch – veldschuur. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt voor het perceel 

Schorrenweg 44 een agrarisch bouwvlak opgenomen met 

een functieaanduiding erf. Hiermee wordt het recht uit 

het vigerende plan gerespecteerd. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze. 

Locatie: Schorrenweg 44 

Hier wordt in plaats van de aanduiding veldschuur een agrarisch 

bouwvlak met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch 

– erf’ opgenomen, conform bijgevoegde tekening. 

133 Schorrenweg 43 

Oosterend 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

135 

 

Pontweg 146 

De Koog 

In het nieuwe bestemmingsplan valt camping en 

kuilopslag binnen begrenzing erf. De huidige tekening 

is in dat opzicht niet correct. Verzoeker heeft de 

werkelijke situatie ingetekend. Ook heeft verzoeker 

de 2e toegangsweg ingetekend. 

Is dat ook erf? 

Vanuit een goede landschappelijke inpassing worden de 

bouwvlakken zo compact mogelijk ingetekend. Ditzelfde 

geldt voor de functieaanduiding erf. 

Op eigen initiatief van de indiener van de zienswijze, is de 

uitbreiding van het terrein voor kamperen bij de boer 

vergroot tot buiten het bouwvlak. Gezien de situering van 

deze uitbreiding is er geen bezwaar om de 

functieaanduiding erf hierop aan te passen. Hetzelfde geldt 

voor de 2e toegangsweg. 

De in de zienswijze genoemde kuilopslag ligt zo ver buiten 

het bouwvlak, te weten 75 meter, dat het vanuit 

landschappelijke overwegingen niet verantwoord is om de 

functieaanduiding erf hierop aan te passen. Een 

functieaanduiding erf van deze lengte maakt ongewenste 

ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld het kamperen bij de 

boer, met bijbehorende beplanting. 

 

Graskuilen zijn ook mogelijk buiten de functieaanduiding erf.  

Kuilvoeropslagen met opstaande wanden hoger dan 1 meter 

worden uitsluitend binnen het bouwvlak vergund.  

 

Er wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de 

zienswijze. 

Locatie: Pontweg 146 

De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ wordt 

aangepast, conform bijgevoegde tekening. 

138  nabij Schilderweg 

218 

Het perceel sectie O nr. 01306 heeft een omvang van 

1773 m² met daarop geriefhout en een schuurtje. Het 

perceel is vrijwel geheel overeenkomstig de 

agrarische bestemming in gebruik voor de teelt van 

sneeuwklokjes. 

Met de enkelbestemming wordt ingestemd. 

Voor zover verzoeker bekend is het perceel al zeker 

100 jaar als “geriefbosje” beplant geweest met 

bomen. Deze zijn tijdens de ruilverkaveling 

vervangen door nieuwe exemplaren. Zowel door 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 
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aanplant, vervanging als door wortelgroei is het niet 

reëel te verwachten op deze gronden nog 

onverstoorde archeologische waarden aan te treffen. 

Een bestemming ter bescherming van archeologische 

waarden op deze gronden kan dan ook in redelijkheid 

niet worden verdedigd. 

Verzoekt voor dit perceel de dubbelbestemming 

“waarde archeologie 3”  te verwijderen. 

 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

We hebben de archeologische beleidskaart en de Toelichting 

laten actualiseren in 2012 en deze zal verwerkt worden in dit 

bestemmingsplan. 

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ op uw 

agrarische perceel, kadastraal bekend als gemeente Texel, 

sectie O nummer 01306 (nabij Schilderweg 218) betreft een 

gebied met een hoge archeologische verwachting, dus waar 

een hoge trefkans bestaat op het aantreffen van waardevolle 

archeologie. In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om de bestemming te wijzigen als deskundig 

archeologisch onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is 

van geen of een andere categorie waarde archeologie. Het al 

dan niet aanplanten, vervangen en wortelgroei van bomen 

toont onvoldoende aan dat er geen archeologische waarden 

meer in de bodem meer zullen worden aangetroffen. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

140 

 

Tempeliersweg 1 

en 2 

Het perceel sectie H nr. 3077 is dusdanig bebouwd, 

beplant en omgewoeld dat het niet reëel is te 

verwachten nog onverstoorde archeologische waarden 

aan te treffen. Deze zijn er trouwens ook nooit 

aangetroffen. 

Verzoekt voor dit perceel de dubbelbestemming 

“waarde archeologie 4” te verwijderen. 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de Wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

We hebben de archeologische beleidskaart en de Toelichting 

laten actualiseren in 2012 en deze zal verwerkt worden in dit 

bestemmingsplan. 

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ op uw 

verblijfsrecreatieve perceel, op de locatie Tempeliersweg 1 

en 2 betreft een gebied met een gematigde archeologische 

verwachting, dus waar een redelijke trefkans bestaat op het 

aantreffen van waardevolle archeologie. In het plan zit een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te 

wijzigen als deskundig archeologisch onderzoek aangetoond 
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heeft dat er sprake is van geen of een andere categorie 

waarde archeologie. De al dan niet omgewoelde bodem en 

aanwezige beplanting toont onvoldoende aan dat er geen 

archeologische waarden meer in de bodem zullen worden 

aangetroffen. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

142 

 

perceel achter 

Diek 44 

Den Hoorn 

(1) Het installatiebedrijf van verzoeker is gevestigd 

op Diek 44 te Den Hoorn. Het bebouwingsvlak valt 

binnen bestemmingsplan Den Hoorn. Omdat dit is 

volgebouwd en verzoeker in de toekomst 

uitbreidingsmogelijkheden wil hebben, is verzoeker 

aangewezen op het aangrenzende land van zijn 

buurman in het buitengebied. 

Verzoekt het land van buurman zodanig te 

bestemmen dat als verzoeker wil uitbreiden, hij dat 

kan doen door de grond te kopen van zijn buurman. 

Het gaat om een strook die ten zuiden aan het bedrijf 

grenst. 

(2) Vraagt advies hoe in deze te handelen om 

mogelijkheden voor het bedrijf te behouden. 

 

 

5e aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: graag 

bevestigen dat de indiener niet later zal te 

horen krijgen dat hij toch bij het BP 

Buitengebied had moeten zijn. 

 

(1) Door het uitbreiden van de bedrijfsbestemming voor uw 

installatiebedrijf, worden de gronden functioneel bij het 

dorp Den Hoorn getrokken. De afweging of dat wenselijk is, is 

beter op zijn plek bij het maken van bestemmingsplan Den 

Hoorn. Nog dit jaar wordt gestart met het opstellen daarvan. 

Er wordt nu geen strook bedrijfsbestemming op agrarisch in 

gebruik zijnde grond gelegd. 

(2) Het adviseren van klanten over hun bedrijfsontwikkeling, 

overstijgt het behandelen van zienswijzen in het kader van 

een bestemmingsplanprocedure. Voor advies kunt u naar de 

balie van het gemeentehuis. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

Bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

De wethouder bevestigt dat. 

 

Aanvullende opmerking: de indiener van de zienswijze 

wordt geadviseerd reeds nu de gewenste uitbreiding 

aan te vragen bij de gemeente, aangezien bij de 

bestemmingsplannen kernen in de Nota van 

Uitgangspunten is aangegeven dat er conserverend 

bestemd wordt en dat alleen afgeronde procedures 

worden meegenomen. 

Dit zal worden opgenomen in de beantwoording van 

de zienswijze. 

 

 

145 

 

hoek 

Watermolenweg/ 

Stolpweg 

Verzoeker is het oneens met collegestandpunt om het 

agrarische bouwvlak te verwijderen. Dit vlak was niet 

opgenomen voor het verplaatsen van de agrarische 

activiteiten van verzoeker uit het centrum van Den 

Hoorn. Het bouwvlak was aldoor in het bezit, ook 

toen er geen sprake was van verplaatsingsnoodzaak. 

Verzoeker was er niet van op de hoogte dat een 

derde bezig geweest is met een bouwvergunning voor 

Dit bouwvlak is nooit in gebruik genomen als bouwvlak. Door 

dit “stilzitten” (al meer dan 20 jaar) is er sprake van 

risicoaanvaarding dat de gemeente een andere bestemming 

aan de gronden zou geven. 

De gemeente heeft de kernwaarde “ open landschap” hoog in 

het vaandel staan. Nieuwe bebouwing in open agrarische 

gebieden is niet wenselijk, daarom zijn niet in gebruik zijnde 

agrarische bouwvlakken, niet langer opgenomen in het 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Zienswijze 145) 
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deze locatie. 

Verzoeker heeft zelf medewerking verleend om het 

historisch landschap te herstellen. Het is aan De 

Lieuw aangegeven dat het bouwvlak van verzoeker 

niet mocht schaden. 

Verzoeker heeft concrete plannen om duurzame-

energie-leverende gewassen te telen. Bij een 

eventuele verplaatsing moet rekening gehouden 

worden met het kadastraal eigendom van de locatie 

en komt alleen het land aan de Mokweg (gelegen 

naast de camping) in aanmerking. 

Er worden rond Den Hoorn andere bouwblokken in 

stand gehouden die ook niet ontwikkeld zijn, voor 

verzoeker een reden om dit bouwvlak, al dan niet op 

deze locatie in stand te houden.  

 

5e aanvulling: 

Enkele fracties vanuit de raadscommissie willen 

dat het college in overleg gaat, om te bezien of 

het bouwvlak niet verplaatst kan worden. 

nieuwe bestemmingsplan. 

Ook verplaatsing zou betekenen dat er in een tot nu toe open 

gebied een nieuw bouwvlak komt. Deze mogelijkheid past 

niet in het gemeentelijk beleid. 

Concrete plannen zijn bij de gemeente niet bekend (er ligt 

geen aanvraag omgevingsvergunning o.i.d.) 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

Het college geeft aan dat dat niet gaat lukken voor 12 

juni en dat zij haar standpunt niet wijzigt. 

146 

 

Oosterweg 26 

Oosterend 

(1) Archeologie bouwblok 

Voor het gedeelte van het bouwblok achter/naast de 

veestal geldt dat de grond hier sinds jaren geroerd is 

door gebruik voor graskuilen, waarbij in de grond 

gegraven is om de kuilbult toe te dekken met grond. 

Verzoekt de archeologische waarde voor dit gedeelte 

compleet te verwijderen. 

(2) Perceel in buurschap Oost 

Het perceel midden in buurtschap Oost dat verzoeker 

agrarisch gebruik, komt in het bestemmingsplan niet 

voor. 

Verzoekt een bevestiging dat dit perceel agrarisch 

bestemd is. 

 

(3) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m². Voor alle bodemingrepen 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ op uw het 

gearceerde deel van uw agrarische bouwblok aan de 

Oosterweg 26 betreft een gebied met een hoge 

archeologische verwachting, dus waar een grote kans bestaat 

op het aantreffen van waardevolle archeologie.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 
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van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

Hiervan kan dus sprake zijn bij het gedeelte van uw 

bouwblok, dat bij u al jaren in gebruik is voor graskuilen en 

waarbij in de grond gegraven is om de kuilbult toe te dekken 

met grond. 

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart en daarbij behorende Toelichting 

in het plan worden verwerkt. 

 

(2) Het door u bedoelde perceel valt buiten het plangebied 

van het bestemmingsplan buitengebied. Bij de actualisatie 

van het bestemmingsplan Oost zal dit terrein worden 

voorzien van een passende bestemming. Voor de volledigheid 

merken wij op dat het in de zienswijze genoemde IMRO 

nummer een provinciale publicatie is. 

(3) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, 

LTO-Noord. 

147 Postweg 42 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt om toestemming voor de bouw van een 

nieuwe veestalling (35 x 60 meter), met daarachter 

een loods van (20 x 15 meter) voor een voerrobot. 

Hiervoor zullen bestaande mestsilo en 

machineberging verwijderd worden. 

(2) Verzoekt een aangeduid gedeelte van het 

bouwvlak te verplaatsen naar de achterzijde van het 

bouwvlak zodat dit met 95 meter wordt verlengd. Het 

agrarische erf, wat nu ook achter het bouwblok is 

gesitueerd, verschuift dan overeenkomstig verder 

naar achteren. Voordeel: een grotere hinderafstand 

tot de naast gelegen woning en bungalow en meer 

reële bouwmogelijkheden op de kavel. 

Tijdens de inspraak heeft verzoeker hun plannen 

aangegeven om een mestzak op hun landbouwgrond 

aan de Muyweg te plaatsen. Op het bedrijf is 

onvoldoende ruimte voor de mestzak door huidige 

situering van gebouwen en vervoersbewegingen. Door 

(1) Toestemming om te bouwen kan niet verlopen via de 

procedure van het bestemmingsplan. Daarvoor is een 

omgevingsvergunning vereist. Voor wat betreft het punt van 

de mogelijkheid om onder het nieuwe bestemmingsplan 

nieuwe veestallen te kunnen bouwen, wordt verwezen naar 

zienswijze 152, LTO-noord. 

(2) In het geldende bestemmingsplan heeft het bouwvlak een 

diepte van circa 135 meter. In het ontwerpbestemmingsplan 

is het bouwvlak 15 meter dieper. 

Voor een bouwvlak hanteren wij als  uitgangspunt dat een 

bouwvlak compact is, bij voorkeur vierkant, om het open 

karakter van het landschap te behouden.   

In de zienswijze wordt gevraagd om het bouwvlak te 

vervormen.  Dit zou leiden tot een bouwvlak met een diepte 

van circa 220 meter. 

Hiermee wordt de openheid van het landschap aangetast en 

wordt het beeld op Zuid-Eierland verstoord.  

In de zienswijze worden milieuaspecten genoemd als 
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plaatsing van de mestzak aan de Muyweg zullen 

verkeersbewegingen (mest met groot materieel) door 

Zuid Eierland afnemen.   

 

(3) De zienswijze gaat in op jurisprudentie over het 

onderwerp planMER. Stelt dat er een 

motiveringsgebrek is ten aanzien van het verbod op 

de bouw van veestallen. 

Bevat een lang citaat uit een uitspraak van de Raad 

van State. Concludeert met de uitspraak dat het 

volgens de indiener van de zienswijze niet nodig is zo 

zwaar te tillen aan de betreffende uitspraak, omdat 

deze betrekking heeft op intensieve veehouderij, 

hetgeen op Texel niet voorkomt. 

Het inzicht in de afname van agrarische bouwvlakken 

wordt gemist, aangezien daardoor toch ook al een 

afname van de stikstofuitstoot heeft plaatsgevonden. 

 

Indiener van de zienswijze stelt dat door de nu 

vereiste buitenplanse procedure, de aanvraag 

vergezeld moet gaan van onderzoeken naar een 

passende beoordeling volgens de 

Natuubeschermingswet en de Flora- en Faunawet. 

Ook wordt gewezen op de nadelige gevolgen van een 

buitenplanse procedure omdat deze vergezeld gaat 

van een anterieure overeenkomst waarmee de 

gemeente de verzoeker voor de eventuele planschade 

verantwoordelijk stelt.  

 

Het op slot zetten van de veehouderij doet geen 

recht aan de uitgangspunten zoals de gemeente die 

zelf heeft opgesteld. 

 

(4) Er is geen planschaderisicoanalyse ter inzage 

gelegd met het Ontwerp Bestemmingsplan. Dat is 

juridisch niet correct, aangezien een dergelijk stuk 

betrekking heeft op de financiële uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit is in strijd met artikel 3:11 van de Awb 

en 3.1.6, lid 1 onder f van het Bro. 

 

(5) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

argument voor de aanpassing. 

Binnen het bouwvlak is ons inziens ruimte om voldoende 

afstand te houden tussen de dierenverblijven en de 

stankgevoelige objecten 

(3) Gaande het traject van het laten opstellen van de 

verplichte planMER is gebleken dat de oorspronkelijke 

uitgangspunten niet haalbaar zijn. Daarom is gezocht naar 

een regeling die wel juridisch houdbaar is. Een 

bestemmingsplan dat vernietigd wordt bij de raad van State, 

is een onaanvaardbaar risico voor de gemeente. 

Voor de gevolgen wordt verwezen naar de zienswijze van LTO 

Noord, nummer 152. 

 

(4) Ingevolge vaste jurisprudentie kan een betoog dat ziet op 

de uitvoerbaarheid van het plan, waaronder ook de 

financieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen, slechts 

leiden tot vernietiging van het bestreden besluit indien en 

voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de 

raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het 

plan niet kan worden uitgevoerd binnen de planperiode van 

in beginsel tien jaar. Hier is in voorliggende situatie geen 

sprake van.  

 

In de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied, hoofdstuk 5 ‘Uitvoerbaarheid’, paragraaf 5.3 

‘planschade’ is ingegaan op de risico’s van planschade. Hierin 

is gesteld dat bij het opstellen van het bestemmingsplan de 

risico’s op planschade zijn ingeschat. Het bestemmingsplan is 

hoofdzakelijk een conserverend plan, waarin de bestaande 

rechten zoveel mogelijk zijn gerespecteerd. Daarnaast 

worden er vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt. Op basis hiervan wordt er geen planschade 

verwacht. In de toelichting is tevens vermeld dat er een 

planschaderisicoanalyse wordt gemaakt welke in relatie staat 

met de bouwmogelijkheden van de agrarische 

veehouderijbedrijven.  

Deze planschaderisicoanalyse is bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan ter visie gelegd. Wij zijn van mening dat 

belanghebbenden niet in hun belang zijn benadeeld.  

(5) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 
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148  Postweg 87 

De Cocksdorp 

(1) Verzoeker wil het bouwblok iets groter in verband 

met de in de toekomst te bouwen loods. 

 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) In beginsel zijn voor agrarische bedrijven bouwvlakken 

opgenomen van 1 hectare. Het is dus niet mogelijk om het 

bouwvlak te vergroten. 

In overleg met verzoeker is afgesproken om de rechten 

vanuit het geldende bestemmingsplan opnieuw op te nemen. 

Hiermee valt een klein bedrijfsgebouw buiten het bouwvlak. 

Om het gebouw niet voor de 2e keer onder het 

overgangsrecht te laten vallen, wordt voor dit pand de 

functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch- 

veldschuur” opgenomen. 

 

(2) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152. 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het 

bestemmingsplan op grond van punt 1. 

Locatie: Postweg 87 

Ter plaatse van de bestaande schuur wordt de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’ opgenomen, 

conform bijgevoegde tekening. 

150 

 

Amaliaweg 4 

Den Hoorn 

(1) Verzoekt aanpassing van de erfaanduiding. De 

camping is 2 jaar geleden vergroot naar 15 eenheden 

waardoor de camping 50 meter langer is geworden. 

Daarnaast komen er nog 2 kuilplaatsen naast de 

huidige kuilplaat, zodat de kuilhopen aan de overkant 

van de weg komen te vervallen. 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

 

(1) Naar aanleiding van de zienswijze wordt de 

functieaanduiding erf aangepast op basis van de huidige 

erfinrichting. Deze is passend binnen een goede ruimtelijke 

ordening. 

(2) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, 

LTO-Noord. 

Locatie: Amaliaweg 4 

De functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – erf’ wordt 

aangepast conform bijgevoegde tekening. 

152  LTO Noord 

Agrarisch 

algemeen 

Beperking ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij 

(1) Kan niet instemmen met de bevriezing van de 

veehouderijsector die nu aan de sector wordt 

opgelegd als gevolg van het uitgevoerde planMER en 

het advies van de Commissie voor de MER. Zo wordt 

de sector binnenplans op slot gezet. Verzoeker vindt 

dat de gemeente, door het niet bieden van 

ontwikkelingsruimte aan de veehouderijsector, geen 

invulling geeft aan haar wettelijke taak een goede 

ruimtelijke ordening te bedrijven. Er is geen sprake 

van een gedegen onderzoek naar de noodzaak om het 

bouwen van veeverblijven en vergroten van 

veehouderijbouwblokken enkel buitenplans te 

regelen. Ook zijn de economische gevolgen van deze 

beslissing niet duidelijk in kaart gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Het planMER toont aan dat wanneer veehouderijbedrijven 

mogelijkheden krijgen hun bouwvlak te vergoten dan wel het 

bestaande bouwvlak te benutten, sprake is van een toename 

van stikstof binnen het Natura 2000-gebied De Duinen van 

Texel ondanks het feit dat het stikstofprobleem op Texel 

minder nijpend is dan in overige delen van Nederland. Deze 

toename van stikstof is in strijd met de 

Natuurbeschermingswet. Om te voorkomen dat de Raad van 

State het vaststellingsbesluit van de gemeente t.z.t. 

vernietigt op grond van deze strijdigheid, heeft de gemeente 

besloten regels op te nemen ter voorkoming van het bouwen 

van dierenverblijven op de bestaande bouwvlakken en de 

mogelijkheden tot vergroting van bouwvlakken voor 

veehouderijbedrijven te schrappen. Momenteel is de 

gemeente in afstemming met LTO Noord nog op zoek naar 

een oplossing. Deze oplossing is gericht op enerzijds het 

bieden van ontwikkelmogelijkheden voor perspectiefvolle 

veehouderijbedrijven zonder dat de stikstofdepositie op de 

duinen van Texel toeneemt, en anderzijds op het vinden van 

de juiste set planregels ter voorkoming van 

onvoorwaardelijke uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Regels 

De artikelen 3 Agrarisch - Binnenduinrand, 5 Agrarisch – Oude 

Land, 6  Agrarisch – Strandpolders en 7 Agrarisch – Zeeploders, 

worden als volgt aangepast. 

 

In de bouwregels van lid 2 sub 2 Gebouwen en Overkappingen, 

wordt onderdeel b. geschrapt. 

‘b. er mogen geen nieuwe dierenverblijven worden 

toegevoegd;’ 

de overige onderdelen worden aansluitend vernummerd. 

  

In de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 strijdig gebruik, 

wordt de laatste regel geschrapt:  

‘het gebruik van bedrijfsgebouwen als dierenverblijf, tenzij het 

bestaand gebruik betreft.’ 

 

Bij de wijzigingsbevoegdheid van lid 7 onder a. Vergroting 

Bouwvlak, wordt de eerste voorwaarde geschrapt: 

‘1. veeteelt maakt geen onderdeel uit van de agrarische 

bedrijfsvoering’ 

Toegevoegd wordt voorwaarde 5: 

5. deze wijzigingsbevoegdheid is, gedurende de planperiode en 
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(2) De gemeente faciliteert in dit bestemmingsplan 

de schaalvergroting onvoldoende. Daarnaast 

faciliteert de gemeente wel de andere kant van de 

schaalvergroting, er is namelijk beleid opgenomen 

om nieuwe invulling te geven aan vrijkomende 

agrarische bebouwing (VAB) en Ruimte voor 

Ruimte. Deze twee trends zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden en moeten daarom beide in het 

bestemmingsplan worden gefaciliteerd. De gemeente 

voldoet daarmee niet aan haar eigen uitgangspunten, 

zoals die ook in de plantoelichting staan. 

 

(3)  de Plan MER is niet op de juiste uitgangspunten 

gevoerd. De autonome ontwikkeling is op Texel 

namelijk goed in te schatten (zie ook pagina 50 van 

de MER) Het aantal dieren per bedrijf is wel 

gestegen, maar het totaal aantal dieren op Texel is 

redelijk constant. Om dit inzichtelijk te maken 

zouden alsnog de stappen moeten worden doorlopen 

die de commissie voor de MER in haar advies d.d. 7 

september 2012 heeft aangegeven: de alternatieven 

(waaronder de autonome ontwikkeling) in beeld te 

brengen, rekening houdend met de 

milieugebruiksruimte. 

Verder ontbreekt een overzicht van de ontwikkeling 

van de achtergronddepositie. De bijdrage van de 

De gemeente deelt de mening van LTO niet dat er voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn zonder grote gevolgen voor 

het milieu. Wel is het zo dat de Commissie voor de m.e.r. 

van mening is dat het MER de stikstofeffecten mogelijk 

overschat omdat de feitelijke aantallen melkkoeien en 

vrouwelijk jongvee kleiner zijn dan de aantallen waarmee is 

gerekend (het verschil is 25 %). Na overleg met Tauw zal de 

gemeente besluiten of het onderzoek aanpassing behoeft.  

 

Met het bereiken van kritische depositiewaarden van 

sommige habitattypen binnen bepaalde Natura 2000-

gebieden binnen de planperiode is rekening gehouden. Zo 

wordt onderkend dat de oostelijke habitattypen niet voor 

verzuring gevoelig zijn. Anders is de situatie in de duinen van 

Texel. Daar is de stikstofdepositie nog altijd te hoog en ook 

binnen de planperiode lijken de kritische depositiewaarden 

daar niet bereikt te worden. Een toename van stikstof op 

deze gebieden als gevolg van de geboden 

landbouwontwikkelingsmogelijkheden, zoals in het MER is 

vastgesteld, is daardoor niet toegestaan.  

(2) Schaalvergroting en nieuwe functies voor stoppende 

agrarische bedrijven zijn twee trends die inderdaad bij 

elkaar horen. Voor de bouwmogelijkheden voor  agrarische 

bedrijven, met name veehouderijen wordt verwezen naar 

punt 3 hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het MER niet 

correct is uitgewerkt. Wel wordt nagegaan in hoeverre het 

door de Commissie voor de m.e.r. vastgestelde verschil 

tussen de feitelijke en vergunde situatie moet leiden tot een 

correctie van de onderzoeksresultaten. 

Er is een aanvulling gemaakt op het planMER, die daaraan 

toegevoegd zal worden. 

 

Het is niet duidelijk wanneer de beheerplannen van de N2000 

gebieden klaar zullen zijn. De gemeente kan en hoeft daarop 

echter niet te wachten met het bestemmingsplan. 

 

De uitnodiging om samen te kijken of er oplossingen zijn, is 

met beide handen aangegrepen. Er is in nauw overleg met 

over het gehele plangebied gezien, minder dan 47 keer 

toegepast. 

 

 

Artikel 4 Agrarisch – Hoge Berg wordt als volgt aangepast. 

In de bouwregels van lid 2 sub 2 Gebouwen en Overkappingen, 

wordt onderdeel b. geschrapt. 

‘b. er mogen geen nieuwe dierenverblijven worden 

toegevoegd;’ 

de overige onderdelen worden aansluitend vernummerd. 

  

In de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 strijdig gebruik, 

wordt de laatste regel geschrapt:  

‘het gebruik van bedrijfsgebouwen als dierenverblijf, tenzij het 

bestaand gebruik betreft.’ 

 

 

Toelichting 

Pagina 51 laatste tekstblok. Geschrapt wordt: 

“In alle agrarische gebieden geldt dat toevoeging van nieuwe 

dierenverblijven niet is toegestaan. Hiervoor zal een 

buitenplanse procedure doorlopen moeten worden, waarbij 

onder andere aantoond moet worden dat er geen sprake zal 

zijn van toename van stikstof depositie op Natura 2000 

gebieden.  

Deze beperking in de bouwregels is in het plan opgenomen naar 

aanleiding van het plan MER.” 

 

Toegevoegd wordt: 

“In het ontwerpplan, zoals dat ter visie heeft gelegen, zat een 

bouwverbod voor nieuwe dierenverblijven. Dat was erin 

gekomen naar aanleiding van het planMER. Inmiddels is een 

wetswijziging vastgesteld van de Natuurbeschermingswet. 

Artikel 19 kd maakt dat de ruimte uit het vigerende plan, 

meegenomen kan worden naar het nieuwe plan. Daarom is het 

bouwverbod voor dierenverblijven weer verwijderd, en kan er, 

binnen de agrarische bouwvlakken, (die zijn ten opzichte van 

de vigerende situatie niet vergroot) gewoon gebouwd worden.” 

 

Op pagina 54 en 55 onder het kopje “Vergroting agrarisch 

bouwvlak” De eerste zin blijft staan, dan wordt geschrapt: “In 

het bestemmingsplan is deze wijzigingsmogelijkheid alleen 

opgenomen voor akkerbouwbedrijven. Als deze 

wijzigingsmogelijkheid is toegepast, zal het betreffende 

bouwvlak een functieaanduiding ‘akkerbouw” krijgen. 

Hierbinnen is het houden, fokken, telen enz. van vee niet 
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stallen op de totale depositie op het N2000 gebied 

Duinen en Lage Land van Texel is nog geen 1%! 

De beheerplannen N2000 zijn nog niet vastgesteld, er 

mag echter geen verschil zitten straks tussen deze 2 

plannen. 

  

Probleem met de kaartschaal van figuur 4.6 van de 

planMER, graag aanpassen. 

 

Het verzoek is om samen met LTO Noord te komen 

tot juiste uitgangspunten voor een aangepaste MER, 

met als doel het bestemmingsplan aan te passen 

zodat er wel ontwikkelingsmogelijkheden komen, 

zoals ook het uitgangspunt is voor de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Landbouw Effect Rapportage (LER) 

Verzoekt in het bestemmingsplan vast te leggen dat 

er minimaal 8.800 ha landbouwgrond op het eiland 

beschikbaar blijft, in het kader van de gemaakte 

afspraken rond het uitvoeren de van Landbouw Effect 

Rapportage (LER) 

Het faciliteren van de ontwikkelingen in de landbouw 

houdt niet alleen in dat stoppers moeten worden 

gefaciliteerd met regelingen als Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing, maar ook de groeiers moeten 

worden gefaciliteerd in dit bestemmingsplan.  

Verzoekt hier invulling aan te geven door 

ontwikkelingsruimte te bieden.  

 

(5) Gesloten mineralenkringloop 

De landbouw op Texel streeft een gesloten 

LTO aan gewerkt, om een oplossing te vinden. Die leek 

gevonden te zijn. Gewerkt is aan een regeling voor een 

maximaal op geheel Texel toe te voegen aantal vierkante 

meters veestallen, met een maximum per bedrijf. 

Kort daarna echter werd duidelijk dat er een wetswijziging in 

de Eerste Kamer is aangenomen op dinsdag 26 maart jl. 

Onderdeel hiervan is een wijziging van de 

Natuurbeschermingswet, artikel 19kd nieuw. 

Deze wetswijziging wordt door deskundigen van bureau 

Tauw, die de gemeente hierover adviseert, zo uitgelegd dat 

de ruimte uit het vigerende plan, weer mag worden 

opgenomen in het nieuwe plan, zonder dat deze ruimte 

behoeft te worden meegerekend in de Passende Beoordeling. 

Het bouwverbod voor het toevoegen van dierverblijven, 

zal er dus weer uitgehaald worden, en de bouw van 

veestallen binnen de bouwvlakken van 1 hectare kan “bij 

recht” worden toegestaan voor wat betreft de 

omgevingsvergunning activiteit bouwen. Voor wat betreft 

de vergroting van bouwvlakken naar maximaal 1,5 hectare 

is de volgende regeling bedacht: 

In het vigerende plan zaten 320 agrarische bouwvlakken. 

Dat waren er 46 meer dan in het nieuwe plan (nieuwe plan 

heeft 274 agrarische bouwvlakken). Deze ruimte uit het 

vigerende plan, kan worden ingezet voor de vergroting van 

agrarische bouwvlakken. 

Deze ruimte mag niet overschreden worden. Om ook 

tegemoet te komen aan de belangen van de natuur, zal de 

helft van de gestopte blokken worden ingezet voor uitgifte 

van grotere blokken. 

 

(4) Er is een paragraaf opgenomen over de effecten van de 

natuurontwikkeling op de landbouw. Zie paragraaf 3.5 van de 

plantoelichting. Wijziging van gronden met een agrarische 

bestemming naar een andere bestemming (zoals natuur) is 

alleen mogelijk als dit past binnen de afspraken die gemaakt 

zijn in de gebiedscommissie Texel, voor de uitvoering van de 

taakstelling EHS op Texel.  

Aan deze wijzigingsmogelijkheid wordt als voorwaarde 

toegevoegd dat er na de omzetting minimaal 8.800 ha. 

agrarisch areaal moet zijn. 

Verder kan er nog in geringe mate agrarisch areaal 

verdwijnen door uitbreiding van recreatiebedrijven via de 

zogenaamde “25%-regel”. 

 

 

(5) Nieuwe agrarische bouwvlakken zijn niet wenselijk in het 

toegestaan. Akkerbouw, bollenteelt, tuinbouw enz. zijn wel 

toegestaan. De reden voor deze beperking is te vinden in de 

uitkomsten van de plan-MER. Daaruit bleek dat bouwvlakken 

van 1,5 hectare voor veehouderijen, zelfs als er eerst een 

binnenplanse wijzigingsprocedure voor nodig is, op voorhand 

significante effecten op e natuurgebieden niet uit te sluiten 

zijn. Als een veehouderijbedrijf een groter bouwvlak nodig 

heeft, zal dat alleen kunnen met een buitenplanse procedure. 

De precieze effecten voor milieu en natuur, kunnen dan exact 

beoordeeld worden. Dit geldt ook voor verzoeken voor grotere 

bouwvlakken boven de 1,5 hectare. Dit is maatwerk en zal per 

concreet geval bekeken moeten worden. Alleen op deze manier 

is de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op voorhand 

voldoende gewaarborgd.” 

 

Toegevoegd wordt: 

“In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om agrarische bouwvlakken te vergroten tot 

maximaal 1,5 hectare. In het ontwerpplan was dit 

voorbehouden aan akkerbouwbedrijven. Dit was een uitkomst 

uit de plan MER. Omdat recent een wetswijziging is 

aangenomen van de Natuurbeschermingswet, artikel 19 kd, kan 

dit nu weer voor alle soorten bedrijven geregeld worden. Als 

gevolg van deze wetswijziging, kan de ruimte uit het vigerende 

plan worden meegenomen naar het nieuwe plan. In het oude 

plan zaten 320 agrarische bouwvlakken. In het nieuwe plan 

zitten er 274. Een vermindering van 46 bouwvlakken. 

De bouwvlakken hebben dezelfde oppervlakte behouden als in 

het vigerende plan. Per saldo dus een afname van 46 hectare 

agrarisch bouwvlak. De helft hiervan wordt in reserve gehouden 

om bouwvlakken van agrarische bedrijven die doorgaan, en 

meer ruimte nodig hebben, te kunne vergroten. De andere helft 

komt ten goede aan de natuur. Als voorwaarde is (o.a.) 

opgenomen dat deze wijzigingsmogelijkheid maximaal 46 keer 

kan worden toegepast, gedurende de planperiode, in het gehele 

plangebied.” 

 

De rest van de tekst onder dit kopje blijft staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Regels 
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mineralenkringloop na. Om de kringloop te sluiten is 

het wenselijk dat er meer dierhouderij op het eiland 

plaatsvindt. Verzoekt het oprichten van een 

beperkt aantal veehouderijen in het 

bestemmingsplan mogelijk te maken. 

 

(6) Huisvesting (buitenlandse) werknemers 

Verzoekt om voor huisvesting van (buitenlandse) 

werknemers naast de geboden mogelijkheden in 

het bestemmingsplan ook het gebruik van 

woonunits mogelijk te maken, zoals dat in diverse 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland is toegestaan 

en waar zeer positieve ervaringen mee zijn. 

 

(7) Begrenzing EHS en compensatie 

Verzoekt de gemaakte afspraken over de 

begrenzing EHS en compensatie te respecteren. Dit 

houdt in dat terreinen pas omgezet kunnen worden in 

natuur als de begrenzing van de EHS definitief is en 

de EHS is afgerond. Met name de te veel begrensde 

gebieden in Waal en Burg dienen nog gecompenseerd 

te worden. 

Verzoekt de gemaakte afspraak vast te leggen dat 

er geen externe werking voor de landbouw uitgaat 

van deze nieuwe natuurgebieden, voor nu en in de 

toekomst.  

Meer natuur leidt tot minder stikstofopname uit de 

lucht en dus tot een hogere depositie in bestaande 

natuurgebieden met alle nadelige gevolgen van dien 

voor de stikstofgevoelige habitats. De 

vlinderbloemigen (o.a. klaver) in grasland nemen 

stikstof op uit de lucht, in tegenstelling tot de meeste 

natuurgebieden. Handhaven van het convenant 4000 

ha grasland. 

(8) Waterberging 

Verzoekt binnenplanse mogelijkheden op te nemen 

om waterberging te creëren, zowel op agrarische 

gronden als in natuurgebieden. Op deze manier 

kunnen de uitkomsten van het waterberging project 

op Texel in de praktijk worden gebracht.  

(9) Bouwhoogte bedrijfsgebouwen en 

overkappingen 

Verzoekt de gemeente Texel eenduidig beleid ten 

aanzien van bouwhoogten van bedrijfsgebouwen en 

overkappingen voor het gehele plangebied op te 

nemen. Agrarische bedrijven mogen door de ligging 

Texelse Buitengebied, in verband met het open houden van 

het open landschap. Er stoppen echter veel agrarische 

bedrijven, deze locaties kunnen benut worden voor nieuwe 

agrarische (vee)bedrijven. 

 

 

(6) In verband met de bijzondere fraaiheid van het Texelse 

landschap, zijn units niet toegestaan voor de huisvesting van 

tijdelijke werknemers, er zijn wel mogelijkheden in 

kampeermiddelen (tenten en toercaravans) of inpandig in de 

bedrijfsbebouwing. 

 

 

 

(7) De verwachting was dat dat proces nu afgerond zou zijn. 

Dat blijkt helaas nog niet het geval. Het proces is wel 

nagenoeg afgerond. De gronden waarvan al zeker is dat die in 

de toekomst als natuurgebied verder gaan, hebben nu een 

natuurbestemming gekregen.  

Het wel of niet bestaan van externe werking in het kader van 

natuurbescherming kan niet in een bestemmingsplan worden 

vastgelegd. Hiervoor gelden de eigen regels van de 

Natuurbeschermingswet. 

 

Het behoud van 4.000 ha. grasland is een convenant, zonder 

dat daar een juridisch afdwingbare regeling aan is gehangen. 

De ervaring leert dat door de huidige bedrijfsvoering, met 

veel wisselteelt, de 4.000 ha niet onder druk komt. 

 

 

 

 

 

 

(8) In de agrarische bestemmingen en in de bestemming 

Natuur is waterberging al geregeld, en toegestaan.  In de 

bestemming Natuur – Kuststrook is dit nog niet 

opgenomen, en zou het goed zijn dit alsnog te doen, zodat 

ook daar de benodigde waterberging gerealiseerd kan 

worden. 

 

(9) een van de uitgangspunten van het plan is nu juist de 

gebiedsgerichte aanpak, om vanuit het landschap te kijken 

wat op welke plek aanvaardbaar is qua bebouwing. Deze 

verschillen zijn in het plan opgenomen om de 

landschappelijke identiteit van de verschillende delen van 

Artikel 32 Natuur – Kuststrook 

Toegevoegd wordt aan lid 1 Bestemmingsomschrijving, onder 

“met daaraan ondergeschikt” een nieuwe sub 

 “o. water(berging).” 

De subleden onder “en daarbij behorende:” 

Worden vernummerd naar p., q. en r. 

 

 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting windturbines 

niet mogelijk maken.) 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Omvang agrarisch areaal) 
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niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 

belemmerd. Door schaalvergroting worden 

bedrijfsactiviteiten van meerdere agrarische 

bedrijven geconcentreerd. Dit heeft tot gevolg dat 

verwerkings- en opslagcapaciteit van een groter 

areaal op eenzelfde bouwvlak moet plaatsvinden. Dit 

vraagt om hogere bedrijfsgebouwen. Wanneer de 

grootte van het bouwvlak beperkt is, zal een grotere 

hoogte van bedrijfsgebouwen moeten worden 

toegestaan.  

(10) Duurzame energie 

Pleit nogmaals voor het toestaan van (kleine) 

windmolens tot tiphoogte van 20 meter, zoals 

eerder wel is toegestaan door de gemeente. 

Verzoeker is van mening dat het beleid van de 

provincie Noord-Holland zal worden aangepast en wil 

hierop vooruitlopend graag dat een ruimer beleid in 

het bestemmingsplan wordt opgenomen.  

(11) Zonneakkers 

Het toestaan van zonneakkers gaat in tegen de 

doelstelling van het behoud van voldoende areaal 

voor de agrarische sector op Texel. 

 

 

 

(12) Archeologie  

Verzoekt om een duidelijke belangenafweging met 

betrekking tot archeologie en alleen die waarden te 

beschermen die bekend zijn of waar een zeer hoge 

kans is dat archeologische waarden in de bodem 

aanwezig zijn.  

Verzoek om de uitgevoerde verstoringen door  

kavelruil en normaal agrarisch gebruik in kaart te 

brengen en deze gebieden vrij te stellen van 

archeologische onderzoeksplicht. 

Verzoekt om normaal agrarisch gebruik, beheer en 

onderhoud vrij te stellen van archeologische 

onderzoeksplicht. Deze werkzaamheden worden al 

vele jaren op deze manier uitgevoerd. Eventuele 

aanwezige waarden zullen daarom in het verleden 

reeds zijn verstoord.  

Verzoekt het vervangen van bestaande drainage 

expliciet te vermelden onder normaal agrarisch 

onderhoud omdat de bodem niet opnieuw verstoord 

wordt door het vervangen van bestaande drainage en 

dit vormt dus geen bedreiging voor eventuele 

Texel te behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Het provinciale beleid is inmiddels in werking getreden, 

windturbines met een tiphoogte van 17,5 meter, zoals die 

volgens het gemeentelijke beleid waren toegelaten, zijn 

daarmee niet meer mogelijk, aangezien het provinciale 

beleid leidend is boven het gemeentelijke beleid. 

 

 

 

(11) Het gaat om in totaal maximaal 10 ha. zonneakkers, 

waarbij de agrarische bestemming op de gronden blijft. Het 

kan samengaan met grasland, of het weiden van vee 

(schapen), en gaat daarom niet af van het agrarisch areaal. 

Er zijn al verzoeken bekend, de tijd zal leren of van deze 

mogelijkheid gebruikt gemaakt zal worden. 

 

(12) De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd 

1.8 wordt geschrapt, daarvoor in de plaats komt: 

“1.8 Akkerbouw 

Vorm van landbouw, niet zijnde veeteelt, zoals akkerbouw, 

bollenteelt, vollegronds-groenteteelt, fruitteelt, boomteelt, 

(glas)tuinbouw.” 

 

 

1.64 wordt geschrapt, daarvoor in de plaats komt: 

“1.64 intensieve veehouderij 

Intensieve veehouderij: niet grondgebonden agrarische 

bedrijven die zelfstandig of als neventak (nagenoeg) geheel in 

gebouwen varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, 

pelsdieren en/of overige kleinvee houden. Het biologisch 

houden van dieren conform de landbouwkwaliteitswet, het 

kweken van vis, en het houden van melkvee en overige 

rundvee, geiten, schapen en paarden wordt niet aangemerkt als 

intensieve veehouderij.” 
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archeologische waarden. 

(13) Weidevogelleefgebieden 

In het provinciale beleid is opgenomen dat de 

bestaande agrarische bedrijven niet in hun 

bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden mogen 

worden belemmerd omdat weidevogels afhankelijk 

zijn van agrarische activiteiten voor hun 

voortbestaan.  

Benadrukt dat bouwblokvergroting, maar ook het 

wijzigen van ligging van bouwblok en ligging en 

grootte van erven niet beperkt mag worden door 

de aanduiding weidevogelleefgebied. 

(14) Plattelandswoning  

Verzoekt in de toelichting aan te passen dat de Wet 

plattelandswoning inmiddels in werking is. 

Verzoekt binnen de gemeente invulling te geven 

aan de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt.  

 

 

 

 

(15) zienswijzen over redactie van concrete 

artikelen in het plan: 

 

Artikel 1  Begrippen  

Kan niet instemmen met omschrijving 1.8 

Akkerbouw (artikel 1 begrippen) en verzoekt een 

definitie voor plantaardige teelten op te nemen 

waarin vermeld: akkerbouw, bollenteelt, 

vollegronds-groententeelt, fruitteelt, boomteelt, 

(glas)tuinbouw.  

De omschrijving  voor intensieve veehouderij (1.64) is 

zeer onduidelijk.  

Verzoekt de definitie uit de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie met betrekking tot 

intensieve veehouderij over te nemen. Deze luidt: 

Intensieve veehouderij: niet grondgebonden 

agrarische bedrijven die zelfstandig of als neventak 

(nagenoeg) geheel in gebouwen varkens, pluimvee, 

konijnen, vleeskalveren, pelsdieren en/of overige 

kleinvee houden. Het biologisch houden van dieren 

conform de landbouwkwaliteitswet, het kweken van 

vis, en het houden van melkvee en overige rundvee, 

geiten, schapen en paarden wordt niet aangemerkt 

als intensieve veehouderij. 

Artikel 3  Agrarisch – Binnenduinrand 

 

(13) Bij de afweging van deze flexibiliteitsbepalingen 

(wijzigen en vergroten van bouwvlak of erf) wordt o.a. 

getoetst aan de natuurwaarden ter plaatse. Daaronder mede 

begrepen de weidevogelleefgebieden. Daarvoor kijken wij 

naar de provinciale regelgeving, waarin staat dat uitbreiding 

van bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of 

een uitbreiding daarvan. Het bestemmingsplan stelt op dit 

punt geen strengere eisen dan de Provinciale Verordening. 

 

 

 

(14) In het Ontwerpbestemmingsplan is uitwerking gegeven 

aan de nieuwe wetgeving “Plattelandswoning”. Woningen 

binnen een agrarisch bouwvlak, die niet meer bij de 

bedrijfsvoerder in gebruik zijn, kunnen deze status krijgen 

via een binneplanse wijziging, waarna een aanduiding op de 

verbeelding wordt opgenomen. Ook woningen die via de Vab- 

of Ruimte voor Ruimte regeling ontstaan, krijgen 

automatisch deze status. 

 

(15)  

Artikel 1: uw suggesties worden overgenomen. De 

artikelen 1.8 en 1.64 worden aangepast. 

 

Artikel 3 t/m 7, voor zover dit gaat over bouwmogelijkheden, 

hoogtes etc.: deze suggesties worden niet overgenomen, 

voor de onderbouwing van dit standpunt, zie boven. 

 

Voor de artikelen 3, 5, 6 en 7 wordt een wijziging 

doorgevoerd voor wat betreft de wijzigingsbevoegdheid 

voor het vergroten van een agrarisch bouwvlak: deze zal 

weer opgenomen worden voor alle bedrijfssoorten, met 

een maximum voor geheel Texel, gedurende de looptijd 

van het plan. (zie ook onder punt 3) 

 

Folietunnels: 2,5 meter is al hoog voor een tijdelijk 

bouwwerk in het open landschap, hoger is niet wenselijk. 

 

Woonunits zijn niet wenselijk voor het huisvesten van 

tijdelijk personeel. Het past niet in het gemeentelijke beleid 

en komt in strijd met de landschappelijke kwaliteit. 

 

Artikel 55 t/m 57: vervangen van drainage wordt 

vrijgesteld, en ook het normale agrarische gebruik. 

Dit volgt uit de herziening van het beleid die momenteel in 

 

 

Voor het aspect archeologie, wordt verwezen naar de ‘Bijlage 

Archeologie’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e aanvulling: 

Artikel 6.1 onder bb. Zal worden gewijzigd van 

‘ganzenopvang ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke 

vorm van agrarisch – ganzenopvang’ in ‘rotganzenopvang 

ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van 

agrarisch – rotganzenopvang’. 
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Ondergetekende kan niet instemmen met de 

beperking in artikel 3.2.2 (bouwregels – gebouwen 

en overkappingen). Zie onderbouwing ‘Beperking 

ontwikkelings-mogelijkheden veehouderij’.  

Verzoeken de hoogte van folietunnels (artikel 3.2.3 

onder g) te verhogen naar 3,5 meter. Deze hoogte is 

noodzakelijk voor een goed groeiklimaat in de kas en 

voldoende werkhoogte voor de mensen die in deze 

constructies werkzaam zijn.  

Verzoekt de mogelijkheid op te nemen om 

woonunits te plaatsen voor het huisvesten van 

(buitenlandse) werknemers. Zie toelichting: 

‘Huisvesting (buitenlandse) werknemers’.  

Kan niet instemmen met de beperking (3.7 onder 

a), omdat hierdoor gemengde bedrijven worden 

belemmerd in de vergroting van het plantaardige 

deel van hun bedrijf. Zelfs wanneer 

bouwvlakvergroting noodzakelijk is ten behoeve van 

de plantaardige teelt is er geen uitbreiding mogelijk. 

Verzoekt deze bepaling te verwijderen.  

Artikel 4  Agrarisch - Hoge Berg 

Kan instemmen met een aparte bestemming voor de 

Hoge Berg. Verzoeker vindt dat bedrijven in het Hoge 

Berg-gebied niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden 

mogen worden belemmerd door de ligging.  

Verzoekt via een afwijking een verhoging van 

bouwhoogte mogelijk te maken naar 4,5 meter en 

ook bouwvlakvergroting mogelijk te maken conform 

de regels van Agrarisch - Oude Land (artikel 5).  

Kan niet instemmen met de beperking in artikel 

4.2.2 onder b. Zie onderbouwing ‘Beperking 

ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij’.  

In dit gebied is een aantal rundveehouderijbedrijven 

aanwezig dat dezelfde mogelijkheden moet hebben 

voor mestopslag als de overige rundveebedrijven in 

het plangebied. Deze bedrijven zijn namelijk 

gebonden aan dezelfde wettelijke eisen voor 

mestopslag en het uitrijden van mest en zijn dus 

verplicht een bepaalde opslagcapaciteit te hebben. 

??? 

Verzoekt om de regelgeving (4.2.3) uit Artikel 5 

(Agrarisch - Oude Land) voor de Hoge Berg over te 

nemen. 

Verzoekt een afwijkingsmogelijkheid op te nemen 

om de goothoogte van bedrijfsgebouwen te 

verhogen naar 4,5 meter. 

de maak is, en die zal worden verwerkt in dit 

bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

De punten 3, 8 en 15 geven aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan, de overige punten geven geen 

aanleiding tot wijzigingen. 

 

3e aanvulling: 

Dit zal worden aangepast in het plan. 

 

 

5e aanvulling: 

Na een roerige periode gedurende de plan m.e.r. 

procedure, waarin in eerste allerlei beperkende 

maatregelen genomen moesten worden (zonering, 

bestemmen op de muur etc.) in verband met de 

stikstofdepostie, is eind maart 2013 een wetwijziging 

door de Eerste Kamer aangenomen inzake de Crisis en 

Herstelwet. 

Het betreft een aanpassing van artikel 19 kd van de 

Natuurbeschermingswet. 

Dit biedt de mogelijkheid om de bestaande 

mogelijkheden voor wat betreft potentiële 

stikstofruimte uit het vigerende (geldende) 

bestemmingsplan over te nemen.  

 

In het vigerende plan zijn 320 agrarische bouwvlakken 

aanwezig. In het nieuwe plan zijn 274 agrarische 

bouwvlakken aanwezig. Dat betekent dat er een 

verschil van 46 agrarische bouwvlakken. We gaan 

hierbij uit van een normaal agrarisch bouwvlak van 1 

hectare.  

Dat betekent dat er in het nieuwe plan ‘ruimte’ (46 * 

1 hectare) opgenomen kan worden voor uitbreiding 

van agrarische bouwvlakken ten behoeve van 

dierenverblijven.  

 

Aangezien teveel stikstof een negatieve invloed heeft 
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In dit gebied is een aantal rundveehouderijbedrijven 

aanwezig dat dezelfde mogelijkheden moet hebben 

voor mestopslag als de overige rundveebedrijven in 

het plangebied. Deze bedrijven zijn namelijk 

gebonden aan dezelfde wettelijke eisen voor 

mestopslag en het uitrijden van mest en zijn dus 

verplicht een bepaalde opslag-capaciteit te hebben.  

Verzoekt om voor het afwijken van de 

gebruiksregels de regelgeving uit Artikel 5 

(Agrarisch - Oude Land) voor de Hoge Berg over te 

nemen. 

Verzoekt om mogelijkheid op te nemen om 

woonunits te plaatsen voor het huisvesten van 

(buitenlandse) werknemers. Zie toelichting: 

‘Huisvesting (buitenlandse) werknemers’.  

Verzoekt om ook de agrarische bedrijven op de 

Hoge Berg ontwikkelingsmogelijkheden te bieden 

door bouwvlakvergroting mogelijk (4.7 onder a) te 

maken, conform de regels van Artikel 5 - Oude 

Land. 

Kan niet instemmen met deze beperking (4.7.1) 

omdat hierdoor gemengde bedrijven worden 

belemmerd in de vergroting van het plantaardige deel 

van hun bedrijf. Zelfs wanneer bouwvlakvergroting 

noodzakelijk is ten behoeve van de plantaardige teelt 

is er geen uitbreiding mogelijk. Dit is niet wenselijk 

en verzoekt derhalve deze bepaling te verwijderen.  

Artikel 5  Agrarisch - Oude Land  

Kan niet instemmen met de beperking in 5.2.2. Zie 

onderbouwing ‘Beperking ontwikkelings-

mogelijkheden veehouderij’.  

Verzoekt de hoogte van folietunnels te verhogen 

(artikel 5.3.2 onder g) naar 3,5 meter. Deze hoogte 

is noodzakelijk voor een goed groeiklimaat in de kas 

en voldoende werkhoogte voor de mensen die in deze 

constructies werkzaam zijn.  

Verzoekt om in 5.5 de mogelijkheid op te nemen 

om woonunits te plaatsen voor het huisvesten van 

(buitenlandse) werknemers. Zie toelichting: 

‘Huisvesting (buitenlandse) werknemers’.  

Kan niet instemmen met deze beperking (5.7 

a.1)omdat hierdoor gemengde bedrijven worden 

belemmerd in de vergroting van het plantaardige 

deel van hun bedrijf. Zelfs wanneer 

bouwvlakvergroting noodzakelijk is ten behoeve van 

de plantaardige teelt is er geen uitbreiding mogelijk. 

op de Natura 2000 gebieden, wordt in de Nota van 

Beantwoording, zienswijze 152, voorgesteld om 50% 

van de ‘ruimte’ te benutten voor uitbreiding van 

agrarische bouwvlakken in de komende planperiode 

van 1 naar 1,5 hectare. Dit betekent dat het niet 

invullen van de andere helft van de ‘ruimte’ ten 

goede komt van de natuur, doordat daardoor minder 

stikstofdepositie zal optreden. 

In de afgelopen planperiode is ongeveer 2 keer per 

jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een 

groter bouwvlak. De verwachting is dus dat dit 

ruimschoots voldoende is om elk bedrijf dat komt met 

een aanvraag, te kunnen voorzien van een uitbreiding 

van het bouwvlak, mits, uiteraard, wordt voldaan aan 

de andere voorwaarden die daarvoor gelden. 
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Dit is niet wenselijk en verzoekt derhalve deze 

bepaling te verwijderen.  

Artikel 6  Agrarisch - Strandpolders  

Kan niet instemmen met de beperking in 6.2.2 

onder b. Zie onderbouwing ‘Beperking ontwikkelings-

mogelijkheden veehouderij’.  

Verzoekt de hoogte van folietunnels te verhogen 

(6.2.3 onder g) naar 3,5 meter. Deze hoogte is 

noodzakelijk voor een goed groeiklimaat in de kas en 

voldoende werkhoogte voor de mensen die in deze 

constructies werkzaam zijn.  

Verzoekt om in 6.5 de mogelijkheid op te nemen 

om woonunits te plaatsen voor het huisvesten van 

(buitenlandse) werknemers. Zie toelichting: 

‘Huisvesting (buitenlandse) werknemers’.  

Kan niet instemmen met deze beperking (6.7 a.1.) 

omdat hierdoor gemengde bedrijven worden 

belemmerd in de vergroting van het plantaardige 

deel van hun bedrijf. Zelfs wanneer 

bouwvlakvergroting noodzakelijk is ten behoeve van 

de plantaardige teelt is er geen uitbreiding mogelijk. 

Dit is niet wenselijk en verzoekt derhalve deze 

bepaling te verwijderen.  

Artikel 7  Agrarisch – Zeepolders 

Kan niet instemmen met deze beperking in 7.2.2 

onder b. Zie onderbouwing ‘Beperking ontwikkelings-

mogelijkheden veehouderij’.  

Verzoekt de hoogte van folietunnels te verhogen 

(7.2.3 onder f) naar 3,5 meter. Deze hoogte is 

noodzakelijk voor een goed groeiklimaat in de kas en 

voldoende werkhoogte voor de mensen die in deze 

constructies werkzaam zijn.  

 (7.3 onder d) Het is onduidelijk waarom agrarische 

bedrijven met de aanduiding “maatvoering wonen = 

2” geen mogelijkheden krijgen om de bouwhoogte 

van bedrijfsgebouwen te verhogen naar 12,5 meter 

bouwhoogte en 6 meter goothoogte. Verzoekt deze 

voorwaarde te schrappen.  

Verzoekt om in 7.5 de mogelijkheid op te nemen 

om woonunits te plaatsen voor het huisvesten van 

(buitenlandse) werknemers. Zie toelichting: 

‘Huisvesting (buitenlandse) werknemers’.  

Kan niet instemmen met deze beperking (7.7 a.1.) 

omdat hierdoor gemengde bedrijven worden 

belemmerd in de vergroting van het plantaardige 

deel van hun bedrijf. Zelfs wanneer 
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bouwvlakvergroting noodzakelijk is ten behoeve van 

de plantaardige teelt is er geen uitbreiding mogelijk. 

Dit is niet wenselijk en verzoekt derhalve deze 

bepaling te verwijderen.  

Artikel 55  Waarde - Archeologie 2 

verzoekt (artikel 55 3.1.1) het vervangen van 

bestaande drainage vrij te stellen van 

archeologische onderzoeksplicht, omdat de bodem 

door aanleg in het verleden reeds is verstoord. 

Daarnaast verzoeken wij (sleufloos) draineren vrij te 

stellen omdat door aanleg geen verstoring van de 

bodem plaatsvindt.  

Verzoekt (artikel 56 3.2) onder de uitzonderingen 

de volgende regel op te nemen, conform de 

agrarische artikelen: “het normale onderhoud en 

beheer of het normaal agrarische gebruik”.  

Artikel 56  Waarde - Archeologie 3 

verzoekt (artikel 56 3.1.2) het vervangen van 

bestaande drainage vrij te stellen van 

archeologische onderzoeksplicht, omdat de bodem 

door aanleg in het verleden reeds is verstoord. 

Daarnaast verzoeken wij (sleufloos) draineren vrij te 

stellen omdat door aanleg geen verstoring van de 

bodem plaatsvindt.  

Verzoekt (artikel 56 3.2) onder de uitzonderingen 

de volgende regel op te nemen, conform de 

agrarische artikelen: “het normale onderhoud en 

beheer of het normaal agrarische gebruik”. 

Artikel 57  Waarde - Archeologie 4 

verzoekt (artikel 57 3.1.1) het vervangen van 

bestaande drainage vrij te stellen van 

archeologische onderzoeksplicht, omdat de bodem 

door aanleg in het verleden reeds is verstoord.  

Verzoekt (sleufloos) draineren vrij te stellen omdat 

door aanleg geen verstoring van de bodem 

plaatsvindt.  

Verzoekt (artikel 57 3.2) onder de uitzonderingen 

de volgende regel op te nemen, conform de 

agrarische artikelen: “het normale onderhoud en 

beheer of het normaal agrarische gebruik”. 

 

 

3e aanvulling: 

Polder Eendracht:   

Ganzenopvang moet zijn rotganzen opvang 

(LTO). 
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5e aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

Half A4-tje met de uitleg over de 50% van 46 

hectare-stikstofbank. (achtergrond: waarom is 

een regeling nodig? Nu lijkt het een quotum). 

 

155 

 

Slufterweg 211 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt vergroting van het bouwblok. Het 

bestaande bouwblok is te klein. Om kisten met 

aardappelen te kunnen laten drogen met natuurlijke 

wind moet de schuur op de ruimte staan. 

(2) Een bijlage bij deze zienswijze is de brief van 20 

februari 2013 met als onderwerp 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Deze bestaat 

uit elementen van zienswijze 152 van LTO Noord. 

 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

In deze situatie wordt het bouwvlak aangepast zodanig dat 

het een diepte van 125 meter krijgt en versmald wordt 

aan de kant van het kamperen bij de boer. De oppervlakte 

blijft 1 hectare.  

(2) Voor de weerligging van de bijlage bij de zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, 

LTO-Noord. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

punt 1 van de zienswijze. 

Locatie: Slufterweg 211 

Het bouwvlak wordt aangepast, conform bijgevoegde tekening.  

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  110 

 

156 Ottersaat 1 

Oudeschild 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

158 

& 

187 

 

Oosterenderweg 2 

De Waal 

(1) Verzocht wordt om het bouwblok (1ha) aan de 

noordzijde te verruimen in verband met het 

aanbouwen van een garage. Om te zorgen dat het 

bouwblok niet van omvang verandert, kan aan de 

zuidzijde een stuk worden weggehaald. 

(2) Verzoeker is eigenaar van het perceel 324 

(voormalig sportveld). Dit perceel ligt naast het 

bestaande agrarische bedrijf. Op 13 januari 2013 is 

een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 

het realiseren van een melkveestal op dit bouwblok. 

Het perceel zal spoedig worden geëxploiteerd als een 

zelfstandig agrarisch bedrijf. Verzoeker kan er niet 

mee instemmen dat de woning op Oosterenderweg 8 

(perceel 324) voor woondoeleinden wordt bestemd. 

Deze woning moet een agrarische bedrijfswoning 

blijven  in verband met de voorziene zelfstandige 

exploitatie van een agrarisch bedrijf op het perceel 

324. De woning mag nimmer in de in weg staan aan 

het benutten van de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden. Ook hierom dient het 

bouwblok één ha. te blijven. 

 

3e aanvulling: 

Oosterenderweg 8: 

Plattelandswoning: nav nagekomen brief 

toevoegen: “mag ook door derden bewoond 

worden” aan regel of begripsbepaling, zoals het 

nu staat omschreven mist de inhoudelijke 

bepaling van hetgeen de bedoeling is.  

 

Criterium plattelandswoningen; geen afbreuk 

doen aan agrarische mogelijkheden eruit halen. 

(n.a.v. toelichting op zienswijze nummer 187 

d.d. 6 mei 2013 ); immers de aanduiding 

“plattelandswoning” doet per definitie geen 

afbreuk aan de agrarische mogelijkheden van 

(1) De gevraagde verschuiving in de richting van de weg om 

aan de voorzijde van de woning een garage aan te kunnen 

bouwen, is niet mogelijk in verband met de aan te houden 

afstand tot de Oosterenderweg. 

(2) In het ontwerpbestemmingsplan is de woning 

Oosterenderweg 8 voorzien van de bestemming Wonen – Vab. 

Bij nader inzien is dit niet terecht. Bij de toepassing van de 

regeling voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing, gelden 

voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de agrarische 

bedrijfsactiviteiten moeten zijn gestopt, en dat het gehele 

voormalige bouwvlak in een keer meegenomen wordt in de 

bestemmingswijziging. Dat is hier niet het geval. Om die 

reden wordt het plan aangepast en wordt het agrarische 

bouwvlak terug opgenomen, zoals dat ook in het vigerende 

plan het geval is. Gedurende de looptijd van het 

bestemmingsplan kan eventueel gebruik gemaakt worden van 

de flexibiliteitbepaling Vrijkomende Agrarische Bebouwing, 

als aan alle voorwaarden voldaan kan worden. 

 

1e aanvulling: 

Oosterenderweg 8 valt dan in één agrarisch bouwblok met 

het bedrijf op Oosterenderweg  2, 4 en 6.  

Aangezien de woning op nummer 8 nog steeds bewoond 

wordt door de voormalige agrariër, en deze geen binding 

meer heeft met het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf, 

wordt de functieaanduiding “Specifieke vorm van 

agrarisch – plattelandswoning” opgenomen. 

 

3e aanvulling: 

De planregels hierop aanpassen door aan de 

begripsbepaling in artikel 1.90 plattelandswoning, toe 

te voegen: “hetgeen betekent dat deze woning ook 

door derden, niet werkzaam in het agrarische bedrijf, 

mag worden bewoond.” 

 

Opgemerkt wordt dat de woning met aanduiding 

“plattelandswoning” wel blijft tellen als agrarische 

Locatie: Oosterenderweg 2 – 6 

Het agrarische bouwvlak Oosterenderweg 2 wordt aangepast en 

het bouwvlak Oosterenderweg 6 Wonen – Vab, wordt gewijzigd 

in een agrarisch bouwvlak conform bijgevoegde tekening. 

 

1e aanvulling 

Opnemen functieaanduiding “Specifieke vorm van agrarisch – 

plattelandswoning”, op de woning Oosterenderweg 8. 

 

3e aanvulling 

De planregels worden aangepast door aan de 

begripsbepaling in artikel 1.90 plattelandswoning, toe te 

voegen: “hetgeen betekent dat deze woning ook door 

derden, niet werkzaam in het agrarische bedrijf, mag 

worden bewoond.” 

 

 

Het plan wordt hierop aangepast: 

Artikel 5.7 sub l onder 1 wordt gewijzigd van ‘de 

opname van deze aanduiding doet geen onevenredige 

afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden’ 

in  

‘de opname van deze aanduiding doet geen 

onevenredige afbreuk aan de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden’. 
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de omliggende gronden en gebouwen, 

aangezien het juist is ingesteld ter bescherming 

daarvan. 

 

(3) De bouwblokken op het perceel 324 

(Oosterenderweg 2-4-6) moeten blijven bestaan uit 

twee afzonderlijke bouwblokken. Dit i.v.m 

afzonderlijke exploitatie. Verzocht om deze niet 

samen te voegen. 

(4) Niet gebleken is of de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning ook kan worden gerealiseerd 

binnen de bestemming woondoeleinden. Dit moet wel 

duidelijk zijn. De vraag is ook of de provinciale nota 

ruimte het toekennen van een woonbestemming 

toestaat.  

(5) De ruimtelijke onderbouwing in dit plan ontbreekt 

volledig bij het wijzigen van de bestemming van 

Oosterenderweg 8 naar woondoeleinden. 

(6) In het kader van de VAB-regeling is geen sprake 

van vrijkomende agrarische bebouwing. De noodzaak 

is zelfs aanwezig om het agrarische bouwblok te 

behouden om zelfstandige exploitatie levensvatbaar 

te laten zijn. 

(7) Het is wenselijk en logisch dat het gedeelte 

bouwblok met perceelnummer N2306 wordt 

verplaatst naar perceelnummer 324 aan de 

noordzijde van hetzelfde bouwblok. 

(8) Reactie LTO 

(9) De polder waar het NIOZ is gevestigd, is buiten 

het plangebied gelaten. Hiermee kan verzoeker niet 

instemmen omdat hiermee het areaal landbouwgrond 

wordt verminderd. Afgesproken is dat dit niet zou 

gebeuren. 

(10) Verzocht wordt om vergoeding van proceskosten. 

(11) Afwijking gebruiksregels (5.5): Opslag van mest 

moet mogelijk zijn buiten bouwblok erf wanneer 

afstand bouwblok naar het land dusdanig groot is en 

de opslag verhoudingsgewijs moet zijn. 

(12) 5.7 bijlage 5 bij regels vergroting bouwblok. Het 

onderscheiden en uitzonderen van disciplines voor 

verschillende bedrijven in de landbouw op Texel is 

ongewenst omdat dit een kenmerk en meerwaarde is. 

Een door een erkende bankinstelling goedgekeurd 

bedrijfsplan is een voorwaarde die niet kan om 

meerdere redenen (kan worden toegelicht). Milieu, 

woonsituatie, natuurwaarden en 

bedrijfswoning 

 

Het plan zal hierop worden aangepast: 

Artikel 5.7 sub l onder 1 wordt gewijzigd van ‘de 

opname van deze aanduiding doet geen onevenredige 

afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, 

de woonsituatie, de verkeersfunctie, de 

natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de 

omliggende gronden’ in  

‘de opname van deze aanduiding doet geen 

onevenredige afbreuk aan de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden’. 

 

 

(3) in samenhang met punt 2 hierboven zal de situatie uit het 

vigerende plan terug opgenomen worden. 

 

(4) de aanvraag omgevingsvergunning kan met het gestelde 

onder punt 2 en 3 hierboven, in principe doorgang vinden (als 

aan alle andere voorwaarden voor het kunnen verlenen van 

een omgevingsvergunning is voldaan). 

(5) zie punt 2. 

(6) zie punt 2. 

(7) Gezien het standpunt onder 2 is dit nu niet aan de orde. 

(8) Zie de beantwoording van zienswijze 152, LTO-Noord. 

(9) Dit heeft geen invloed op het areaal landbouwgrond, 

aangezien de plangrens geen directe invloed heeft op de 

bestemming. Ook nu ligt de polder bij het Nioz in een ander 

bestemmingsplan (te weten bestemmingsplan ’t Horntje), 

reden waarom nu ook deze grens is aangehouden. 

(10) Dit is niet aan de orde, van proceskosten(vergoeding) is 

alleen sprake bij bezwaar en beroep. 

(11) Dat is precies waar deze afwijkingsmogelijkheid voor 

bedoeld is. 

(12) afweging van nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en 

belangen van derden is een normale gang van zaken bij een 

flexibiliteitsbepaling, aangezien er binnen een grondgebied 

meerdere belangen zijn af te wegen. 

(13) zie ook onder punt 12. Verschuiving is,  onder 

voorwaarden, een mogelijkheid in het bestemmingsplan. 

(14) Het indienen van een planschadeverzoek is een 

wettelijke mogelijkheid. 
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gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden 

mogen nu en in de toekomst geen belemmering 

vormen. 

(13) 5.7 bijlage 5: Ligging van het bouwvlak: 

verschuiving moet ook kunnen worden toegepast op 

bedrijfsniveau. Daarbij kan de oppervlakte worden 

verruimd. Verschuiving moet mogelijk zijn in 

combinatie met milieu, woonsituatie, natuurwaarden 

en gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden. 

(14) De verandering in het ontwerpbestemmingsplan 

brengen nadelige veranderingen met zich mee en 

leiden tot waardevermindering. Wanneer dit niet 

wordt aangepast, zal een planschadeverzoek worden 

ingediend. 

 

Het bestemmingsplan wordt gewijzigd naar aanleiding van 

punt 2 van de zienswijze. 

 

 

161 

 

Muyweg 3 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

162 

 

Mieland 2 

Oudeschild 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

164 

 

Hoofdweg 50 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

165 

 

Bargen 12 

De Waal 

Verzoeker is sinds 2000 eigenaar van de woning 

Bargen 12. Toen heeft een kadastrale splitsing 

plaatsgevonden met het naastgelegen perceel. De 

schuren zijn gescheiden van de woning en er is sprake 

van gesplitst eigendom. In 2010 heeft verzoeker het 

paardenbedrijf/pensionstal gestaakt. 

Er zijn nu geen agrarische (bedrijfs)activiteiten en 

ook in de toekomst is dit niet in de planning.  

Verzoekt om het perceel te bestemmen als 

plattelandswoning/wonen vab waardoor het 

bestemmingsplan in overeenstemming is met het 

feitelijke en toekomstige gebruik. 

De oppervlakte van het perceel is met anderhalve 

hectare te klein voor een agrarisch bedrijf. Door vast 

te houden aan een agrarische bestemming wordt geen 

blijk gegeven van een goede ruimtelijke ordening. 

Het beleid voor Vab heeft als voorwaarde dat het gehele 

voormalige agrarische bebouwingsvlak in een wijziging 

meegenomen moet worden. Er worden geen gedeelten 

gewijzigd in een andere bestemming. Verder hoort een 

saneringsregeling (sloop van voormalige bedrijfsgebouwen) 

toegepast te worden. Aangezien uw zienswijze enkel op de 

woning betrekking heeft, kan de wijziging niet meegenomen 

worden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 

komt een wijzigingsmogelijkheid, die door u, gezamenlijk 

met de eigenaren van de overige gronden van het bouwvlak, 

kan worden aangevraagd. 

Omdat u woont in een voormalige agrarische bedrijfswoning, 

kan wel de aanduiding plattelandswoning opgenomen 

worden. De bestemming blijft verder agrarisch. Dit betekent 

dat het is toegestaan dat u als niet-agrariër, woont op 

gronden met een agrarische bestemming. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt de aanduiding 

plattelandswoning opgenomen. 

Locatie: Bargen 12 

De functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 

plattelandswoning’ wordt opgenomen op de woning bij Bargen 

12, conform bijgevoegde tekening. 

166 

 

Middellandseweg 

11 

Oudeschild 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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175 

 

Vuurtorenweg 83 

De Cocksdorp 

(1) Is van mening dat een tweede bedrijfswoning bij 

uitzondering mogelijk moet zijn, omdat verzoeker 

een zeer intensief bedrijf heeft en omdat de prijzen 

van huizen op Texel extreem hoog zijn. Door “de wet 

plattelandswoning’ in werking te stellen kunnen de 

landbouwers beschermd worden. Het toestaan van 

een tweede bedrijfswoning moet per situatie bekeken 

worden en het moet mogelijk zijn als dit goed 

inpasbaar gemaakt wordt in de omgeving. 

 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 120 van Agrarische Jongeren Texel 

(1) Een verzoek om een tweede bedrijfswoning is al eens 

afgewezen voor deze locatie. Het beleid is erop gericht geen 

tweede bedrijfswoningen meer toe te staan bij agrarische 

bedrijven. Op termijn blijkt namelijk dat een tweede 

bedrijfswoning niet langer nodig is, en dan geeft dat een 

probleem met bewoning door een niet agrariër, of een 

ongewenste toename van burgerwoningen met verdere 

verstening van het open landschap. 

De wet Plattelandswoning is verwerkt in het 

bestemmingsplan, en wordt toegepast in bestaande gevallen 

en bij wijziging van een agrarische bestemming naar een 

Wonen-Vab. 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

(2) Voor de weerlegging van de rest van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 120, 

Agrarische Jongeren Texel. 

 

177 

 

Nieuwlanderweg 

92 

De Waal 

 

Het perceel is nu bestemd als “enkelbestemming 

agrarisch – zeepolders” met een bouwvlak voor de 

veldschuur dat exact om de bestaande bebouwing is 

gelegd. 

Verzoekt een aanpassing van het bouwvlak. 

Verzoekt de bestemming bedrijfsgebouw. De 

bestemming veldschuur is niet naar wens, de maten 

die zijn vastgelegd zijn niet toereikend. 

Destijds is de schuur Nieuwlanderweg 92 als agrarische 

bedrijfsschuur gebouwd. In het geldende bestemmingsplan is 

deze agrarisch bestemd, zonder bouwvlak. Hiermee valt de 

schuur als gebouw onder het overgangsrecht.  

Om de schuur niet voor een tweede keer onder het 

overgangsrecht te laten vallen is in het ontwerp 

bestemmingsplan de functieaanduiding veldschuur 

opgenomen. 

De schuur is in gebruik genomen voor ambachtelijke 

doeleinden. Dit gebruik is strijdig met de agrarische 

bestemming. Omdat het niet in de lijn der verwachtingen 

ligt dat hier nog een agrarisch gebruik zal plaatsvinden, 

krijgt dit perceel de bestemming Bedrijf –Vab. In deze 

bestemming is uitbreiding van de bebouwing niet mogelijk, 

maar is het gebruik wel passend. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze, 

Locatie: Nieuwlanderweg 92 

Het perceel krijgt de bestemming Bedrijf – Vab, conform 

bijgevoegde tekening. 

180 

 

Wijngaard de 

Kroon van Texel 

Rozendijk 32 

Den Burg 

Verzoeker heeft geconstateerd dat positief op zijn 

verzoek is gereageerd: 

- een A-blok op het perceel Rozendijk 32 

- mogelijkheid tot het plaatsen van extra 

opslagruimte 

- de mogelijkheid om bij toekomstig levensvatbaar 

bedrijf een bedrijfswoning te zetten/aan te vragen. 

Uit de zienswijze blijkt dat verzoeker zich conformeert aan 

de bestemming voor het perceel Rozendijk 32. 

 

 

181 

 

Rommelpot 15 

Den Hoorn 

(1) Verzoeker geeft aan dat de Raad van State in het 

verleden heeft geoordeeld dat verzoeker in 

aanmerking komt voor een bedrijfswoning bij zijn 

Op de locatie Rommelpot is een agrarisch bebouwingsvlak 

opgenomen, overeenkomstig het bouwvlak in het vigerende 

plan. Dit betrof een A(b)-blok. Dat betekent dat 
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bedrijf. Hierbij geldt een toets gebaseerd op een 

kleinschalige ambachtelijke manier van werken. Het 

is niet nodig om eerst het bedrijf uit te bouwen om in 

aanmerking te komen voor een bedrijfswoning. In 

1997 heeft de provincie geoordeeld dat deze 

uitspraak nog steeds van kracht is. De gemeente 

neemt ten onrechte het standpunt in dat deze 

uitspraak gedateerd is en dat opnieuw de noodzaak 

moet worden aangetoond. Verzoeker hanteert een 

kleinschalige aanpak wat betreft het rooien en 

verkopen van narcissen.  Daarnaast wil verzoeker in 

combinatie met de chalets verhuur op Loodsmanduin 

paardenboxen aan toeristen aanbieden zodat ze 

paarden kunnen meenemen op vakantie. Verzoeker 

fokt tevens nog Nederlandse Stamboek paarden en wil 

die graag naar Texel halen. Hiervoor is in de tekening 

twee ruimere stallen ingetekend voor moederpaard 

met veulen. Gelet op deze bedrijfsactiviteiten is het 

noodzakelijk dat een bedrijfswoning mag worden 

gebouwd. 

bedrijfsgebouwen waren toegestaan, maar een 

bedrijfswoning enkel nadat een binnenplanse wijziging was 

gevoerd. Die situatie keert terug in het nieuwe plan. Ook 

hierin is een agrarisch bebouwingsvlak opgenomen, en kan 

via een binnenplanse afwijking een bedrijfswoning worden 

toegevoegd. Gedurende de looptijd van het nieuwe plan, 

kunt u dit aanvragen. Voor de onderbouwing van de noodzaak 

en bedrijfsvoering, kunt u verwijzen naar de eerdere 

uitspraak van de Raad van State. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

183 

 

Kogerweg  naast 

141 

Den Burg 

(1)Verzoeker geeft aan dat in het voorlopige 

bestemmingsplan Buitengebied tot enige maanden 

geleden het nieuw gewenste agrarische bouwvlak 

naast Kogerweg 141, keurig stond vermeld. In het 

ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, staat geen 

bouwvlak meer. Verzocht wordt om dit alsnog op te 

nemen of de gemaakte kosten (i.v.m. de verplaatsing 

en aankoop perceel) te vergoeden. Indien geen 

medewerking wordt verleend, zijn al deze kosten 

voor niks gemaakt. Verder geldt dat in december 

2010 een taxatie van het bedrijf is gemaakt. Daarna 

is niet meer in het bedrijf geïnvesteerd. Hierdoor is 

sprake van planschade als de gemeente verzuimt haar 

ondersteunende rol in te vullen. 

 

Uw agrarische bedrijf aan de Nieuwlanderweg 36, ligt in een 

natuurontwikkelingsgebied. Al geruime tijd wordt er 

onderhandeld over de verplaatsing van de agrarische functie 

uit dit gebied, zodat dit gebied een natuurfunctie kan krijgen 

in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). 

Voor de gronden waarop u in uw zienswijze doelt (naast 

Kogerweg 141), is een binnenplanse wijzigingsprocedure 

gestart om voor uw bedrijf een nieuw agrarisch 

bebouwingsvlak op te nemen. Deze procedure is echter 

voorlopig aangehouden omdat er veel bezwaren waren vanuit 

omwonenden en de gemeenteraad. Omdat  deze procedure 

nog niet is afgerond, is het nu niet mogelijk hier een 

bouwvlak op te nemen.  

Daarom wordt, in overleg met u, momenteel naarstig gezocht 

naar een andere locatie voor de verplaatsing van uw bedrijf. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

184 

 

Krimweg 22 

De Cocksdorp 

In 2010 is overeenstemming bereikt tussen verzoeker 

en gemeente over verplaatsing van manege-sportstal-

buitenbak van Langeveldstraat 65 naar Krimweg 22. 

Om dit te kunnen realiseren heeft verzoeker meer 

ruimte nodig in het bouwvlak. 

Verzoekt het bouwvlak en de erffunctie uit de 

breiden: 

Erf (1) camping 3750 m² aan noord gedeelte (3) 

Op basis van de zienswijze wordt het bouwvlak en de 

functieaanduiding erf voor het agrarische bedrijf Kimweg 22 

aangepast. 

Ter plaatse van het terrein voor kamperen bij de boer, is de 

functieaanduiding erf 41 meter dieper gemaakt. Met deze 

vergroting bereikt de functieaanduiding erf een 

totaaloppervlakte van 2 ha. Hiermee is de maximale 

oppervlakte bereikt die voor de erffunctie mogelijk is via een 

Locatie: Krimweg 22 

De functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – erf’, 

wordt aangepast conform bijgevoegde tekening. 
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bouwblok toevoegen 

En erf (1) camping uitbreiden 50 m (2) naar 

noordwestzijde 

binnenplansewijziging, te weten de oppervlakte van het 

bouwvlak + 1 ha. 

Het aangepaste bouwvlak en functieaanduiding erf zijn 

landschappelijk goed ingepast. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

190 

 

Pelikaanweg 

De Koog 

(1) Verzoek heeft het plan Spa Resort overgenomen  

en op een aantal punten bijgesteld om het 

maatschappelijk en financieel haalbaar te maken. 

Natuur is in het plan een belangrijk element. In het 

geldende en nieuwe bestemmingsplan heeft de grond 

een agrarische bestemming. In werkelijkheid is de 

grond niet geschikt voor landbouw. Onderzoek heeft 

dit ook uitgewezen. De percelen zijn arm aan 

mineralen. Ongeveer 23 jaar geleden is op het 

perceel een productiebos aangeplant met 

voornamelijk populieren. In de praktijk is te zien dat 

dit is mislukt en bij kap geen opbrengsten zijn maar 

alleen kosten.  

(2) Van belang hierbij is dat Staatsbosbeheer bij de 

ontwikkeling wordt betrokken en deze zich positief 

zal inzetten.  

(3) Dit geldt eveneens voor het hoogheemraadschap. 

Deze staat positief  tegenover de ontwikkeling van 

water en natuur op dit perceel. 

(4) Het Resort Texel sluit naadloos aan bij de Trends 

en Ontwikkelingen Zorgsector in Nederland. 

Zorgtoerisme bestaat hier uit: herstellen na medische 

behandelingen, aangepaste vakanties, wellness, 

bezinnen en preventief. 

(5) Om het plan te realiseren, worden slaapplaatsen 

van andere locaties ingezet. Verzoeker doet 

daarnaast een beroep op het contingent van 400 

toeristische zorgslaapplaatsen die de raad 

beschikbaar heeft gesteld. 

(6) Verzoeker verzoekt primair de bestemming van 

het perceel nummer 2344 van agrarisch om te zetten 

naar recreatief dan wel een wijzigingsbevoegdheid op 

te nemen zodat met de gemeente een aantrekkelijk 

en haalbaar plan kan worden ontwikkeld.  

(1-5) Voor de plannen van het Spa Resort aan de Pelikaanweg 

is geen procedure gevoerd. Aan deze plannen is door het 

college ook geen medewerking verleend. Het plan Spa Resort 

is nu door u overgenomen. Toekomstige plannen voor 

dergelijke grootschalige ontwikkelingen worden, zonder dat 

de noodzakelijke projectafwijkingsprocedure daarvoor is 

afgerond, niet als mogelijkheid opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. Er wordt ook geen wijzigingsprocedure 

naar recreatie voor het perceel opgenomen. 

Beleidsuitgangspunt is dat plannen voor een geheel nieuw 

recreatief bedrijf, waarvoor ook nieuwe slaapplaatsen 

uitgegeven moeten worden, uitsluitend met een buitenplanse 

procedure gerealiseerd kunnen worden. Een beroep op 

slaapplaatsen is alleen mogelijk bij innovatieve 

ontwikkelingen of zorgslaapplaatsen. Met betrekking tot deze 

laatste dienen hiervoor ook de criteria nog door de 

gemeenteraad te worden vastgesteld. Er worden nu geen 

slaapplaatsen beschikbaar gesteld voor uw plannen.    

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

 

193  Tienhoven 10 

De Waal 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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194 

A 

 

Nesweg 43 

Oosterend 

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen de waarde-

archeologie bestemming omdat alle percelen in het 

verleden zijn gedraineerd. Daarnaast zijn als gevolg 

van ruilverkaveling nieuwe waterlopen gegraven, 

oude gedempt en gronden omgewoeld en vervolgens 

geëgaliseerd. Hierdoor is de trefkans op 

archeologische resten nihil. Reden waarom wordt 

verzocht de onderzoeksverplichting en 

aanlegvergunningverplichting te schrappen en deze te 

beperken tot onderzoek tijdens de 

graafwerkzaamheden. 

(2) Verzoeker kan zich met betrekking tot artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b niet vinden in het standpunt dat 

nieuwe dierenblijven alleen buitenplans zijn 

toegestaan. De toename van stikstofdepositie is reeds 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Aangezien dit een ander juridisch kader behelst, is 

verzoeker van mening dat het niet ruimtelijk relevant 

is om ‘het verbieden van nieuwe dierenverblijven’ te 

integreren in het bestemmingsplan. Uitgaande van 

het standstill-beleid van de provincie, het toepassen 

van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van 

een natuurbeschermingswetvergunning blijft de 

ammoniakdepositie van de Natura-2000 gebieden 

gelijk aan dan wel wordt minder dan de huidige 

situatie. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen 

economie en natuur, met agrariërs als 

natuurbeheerders. 

(3) Het verbod strookt daarnaast niet met de ambitie 

om minimaal 8800ha agrarische grond, waarvan 

minimaal 4000ha grasland te behouden. Om deze 

ambitie te halen, moeten agrariërs een goed 

toekomstperspectief kunnen worden geboden. 

Daarnaast is in de structuurvisie de ambitie 

opgenomen om de agrarische sector te versterken. 

Het verbod op het bouwen van nieuwe veestallen is in 

tegenspraak met deze doelen. Het leidt zelfs tot 

verpaupering van het platteland van Texel. De 

agrariërs zijn immers de beheerders van het 

ruimtelijke platteland. De bestaande stallen zijn te 

klein geworden. Indien geen uitbreiding mogelijk is, 

zullen ondernemers het eiland verlaten. 

(4) Verzoeker juicht een gebiedsgerichte benadering 

toe. Voorgesteld wordt om een uitbreiding te 

matchen met de in beheer zijnde gronden. Texel kan 

op een duurzame wijze worden beheerd en hiermee 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op de 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel alsnog naar beneden 

worden bijgesteld. 

(2) Zie hiervoor de zienswijze van LTO-Noord, nummer 152. 

(3+4) Het is bij wet verplicht dat voor plannen waarvoor het 

opstellen van een Passende beoordeling nodig is, en plannen 

die de ‘toon zetten’ voor toekomstige 

Besluitm.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten een 

planMER moet worden opgesteld. In het geval van het 

bestemmingsplan Buitengebied Texel was dat het geval. Het 

MER is dan ook uitgevoerd op planniveau. M.a.w. in het MER 

is onderzocht of de uitvoering van het bestemmingsplan 

Buitengebied in zijn geheel vanuit natuur- en milieuoogpunt 

uitvoerbaar is. Het MER spreekt zich nadrukkelijk niet uit 

over ontwikkelmogelijkheden van een specifiek 

veehouderijbedrijf (op inrichtingsniveau). Op dat niveau zal 

in sommige gevallen tevens een Besluitm.e.r. doorlopen 

moeten worden en zal tevens een gedetailleerde toets aan 

de Natuurbeschermingswet op inrichtingsniveau nodig zijn.  

- Het is mogelijk dat een individueel veehouderijbedrijf met 

een uitbreidingswens kan uitbreiden door te voldoen aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Natuurbeschermingswet. Het 

voorliggende MER doet daarover evenwel geen uitspraken. 

(5) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van de 

Agrarische Jongeren Texel (AJT), nr. 120. 

(6) Hetgeen onder punt 6 gesteld wordt is op zich correct, 

maar dat neemt niet weg dat op planniveau eveneens 

voldaan moet worden aan de Natuurbeschermingswet, en dat 

volgens vaste jurisprudentie de toetsing niet doorgeschoven 

mag worden naar de individuele vergunningaanvragen, omdat 

dan niet op voorhand aangetoond is dat het plan uitvoerbaar 

is. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Omvang agrarisch areaal) 

 

Klik hier 
voor nr.194B

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie             |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                     |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  117 

bijvoorbeeld de populatie weidevogels in stand 

houden. Verzocht wordt net als in de provincie 

Noord-Brabant een voorstel met oplossingsrichtingen 

voor de veehouderij op te nemen in het 

bestemmingsplan. Deze moet voor de agrariërs 

ondernemersperspectief bieden in combinatie met 

een gezonde leefomgeving. Deze moet artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b vervangen.  

(5) Het bestemmingsplan kent enkel voor 

akkerbouwbedrijven de mogelijkheid om het 

bouwblok te vergroten naar 1,5ha. Vanuit wet- en 

regelgeving gelden steeds hogere eisen voor 

milieudoelstellingen en dierenwelzijn. Per aanwezig 

dier moet meer ruimte beschikbaar zijn. Het 

beperken van de ruimte binnen een bouwvlak komt 

het dierenwelzijn niet ten goede. Daarnaast zijn voor 

de ruwvoeropslag meerdere silo’s noodzakelijk. 

Hierdoor is voor een veehouderijbedrijf een groter  

bouwvlak nodig dan bij een akkerbouwbedrijf. 

(6) De aanvraag voor een ‘verklaring van geen 

bedenkingen’ (Natuurbeschermingswet 1998) is reeds 

geborgd in de vigerende wet- en regelgeving. Tevens 

dient voor elk individueel plan maatwerk te worden 

toegepast. 

194 

B 

Nesweg 39-41 

Oosterend 

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen de waarde-

archeologie bestemming omdat alle percelen in het 

verleden zijn gedraineerd. Daarnaast zijn als gevolg 

van ruilverkaveling nieuwe waterlopen gegraven, 

oude gedempt en gronden omgewoeld en vervolgens 

geëgaliseerd. Hierdoor is de trefkans op 

archeologische resten nihil. Reden waarom wordt 

verzocht de onderzoeksverplichting en 

aanlegvergunningverplichting te schrappen en deze te 

beperken tot onderzoek tijdens de 

graafwerkzaamheden. 

(2) Verzoeker kan zich met betrekking tot artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b niet vinden in het standpunt dat 

nieuwe dierenblijven alleen buitenplans zijn 

toegestaan. De toename van stikstofdepositie is reeds 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Aangezien dit een ander juridisch kader behelst, is 

verzoeker van mening dat het niet ruimtelijk relevant 

is om ‘het verbieden van nieuwe dierenverblijven’ te 

integreren in het bestemmingsplan. Uitgaande van 

het standstill-beleid van de provincie, het toepassen 

van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

(2) Zie hiervoor de zienswijze van LTO-Noord, nummer 152. 

(3+4) Het is bij wet verplicht dat voor plannen waarvoor het 

opstellen van een Passende beoordeling nodig is, en plannen 

die de ‘toon zetten’ voor toekomstige 

Besluitm.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten een 

planMER moet worden opgesteld. In het geval van het 

bestemmingsplan Buitengebied Texel was dat het geval. Het 

MER is dan ook uitgevoerd op planniveau. M.a.w. in het MER 

is onderzocht of de uitvoering van het bestemmingsplan 

Buitengebied in zijn geheel vanuit natuur- en milieuoogpunt 
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een natuurbeschermingswetvergunning blijft de 

ammoniakdepositie van de Natura-2000 gebieden 

gelijk aan dan wel wordt minder dan de huidige 

situatie. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen 

economie en natuur, met agrariërs als 

natuurbeheerders. 

(3) Het verbod strookt daarnaast niet met de ambitie 

om minimaal 8800ha agrarische grond, waarvan 

minimaal 4000ha grasland te behouden. Om deze 

ambitie te halen, moeten agrariërs een goed 

toekomstperspectief kunnen worden geboden. 

Daarnaast is in de structuurvisie de ambitie 

opgenomen om de agrarische sector te versterken. 

Het verbod op het bouwen van nieuwe veestallen is in 

tegenspraak met deze doelen. Het leidt zelfs tot 

verpaupering van het platteland van Texel. De 

agrariërs zijn immers de beheerders van het 

ruimtelijke platteland. De bestaande stallen zijn te 

klein geworden. Indien geen uitbreiding mogelijk is, 

zullen ondernemers het eiland verlaten. 

(4) Verzoeker juicht een gebiedsgerichte benadering 

toe. Voorgesteld wordt om een uitbreiding te 

matchen met de in beheer zijnde gronden. Texel kan 

op een duurzame wijze worden beheerd en hiermee 

bijvoorbeeld de populatie weidevogels in stand 

houden. Verzocht wordt net als in de provincie 

Noord-Brabant een voorstel met oplossingsrichtingen 

voor de veehouderij op te nemen in het 

bestemmingsplan. Deze moet voor de agrariërs 

ondernemersperspectief bieden in combinatie met 

een gezonde leefomgeving. Deze moet artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b vervangen.  

(5) Het bestemmingsplan kent enkel voor 

akkerbouwbedrijven de mogelijkheid om het 

bouwblok te vergroten naar 1,5ha. Vanuit wet- en 

regelgeving gelden steeds hogere eisen voor 

milieudoelstellingen en dierenwelzijn. Per aanwezig 

dier moet meer ruimte beschikbaar zijn. Het 

beperken van de ruimte binnen een bouwvlak komt 

de dierenwelzijn niet ten goede. Daarnaast zijn voor 

de ruwvoeropslag meerdere silo’s noodzakelijk. 

Hierdoor is voor een veehouderijbedrijf een groter  

bouwvlak nodig dan bij een akkerbouwbedrijf. 

(6) De aanvraag voor een ‘verklaring van geen 

bedenkingen (Natuurbeschermingswet 1998) is reeds 

geborgd in de vigerende wet- en regelgeving. Tevens 

uitvoerbaar is. Het MER spreekt zich nadrukkelijk niet uit 

over ontwikkelmogelijkheden van een specifiek 

veehouderijbedrijf (op inrichtingsniveau). Op dat niveau zal 

in sommige gevallen tevens een Besluitm.e.r. doorlopen 

moeten worden en zal tevens een gedetailleerde toets aan 

de Natuurbeschermingswet op inrichtingsniveau nodig zijn.  

- Het is mogelijk dat een individueel veehouderijbedrijf met 

een uitbreidingswens kan uitbreiden door te voldoen aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Natuurbeschermingswet. Het 

voorliggende MER doet daarover evenwel geen uitspraken. 

(5) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van de 

Agrarische Jongeren Texel (AJT), nr. 120. 

(6) Hetgeen onder punt 6 gesteld wordt is op zich correct, 

maar dat neemt niet weg dat op planniveau eveneens 

voldaan moet worden aan de Natuurbeschermingswet, en dat 

volgens vaste jurisprudentie de toetsing niet doorgeschoven 

mag worden naar de individuele vergunningaanvragen, omdat 

dan niet op voorhand aangetoond is dat het plan uitvoerbaar 

is. 

(7) Er zit een flexibiliteitbepaling in het plan, om in een 

agrarische stolp met een monumentale status, recreatieve 

opstallen te maken inpandig. Deze kan gedurende de looptijd 

van het plan worden aangevraagd. Hier wordt niet op 

vooruitgelopen, aangezien er een goede toetsing aan alle 

voorwaarden en belangen gedaan moet worden, en er 

voorwaarden gesteld kunnen worden. Opgemerkt wordt dat 

binnen de huidige bestemming recreatief gebruik van de 

stolp niet is toegestaan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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dient voor elk individueel plan maatwerk te worden 

toegepast. 

 

(7) Verzoekt om de stolp Nesweg 41 een recreatieve 

bestemming te geven en als zodanig op te nemen het 

bestemmingsplan. Dit temeer de stolp is gesitueerd 

op een zeer markante plaats en inmiddels is 

aangewezen als Rijksmonument. Daarnaast is deze 

stolp niet meer geschikt voor agrarisch gebruik, 

getuige de slechte huidige staat. 

Om te voorkomen dat de stolp mogelijke 

bedrijfsontwikkeling van de agrarische ondernemen 

aan de Nesweg 39 zou frustreren is een bestemming 

R- recreatie zeer wenselijk. Temeer dit ook meer 

overeenkomt met het feitelijk gebruik. 

194 

C 

Spangerweg 25 

De Waal 

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen de waarde-

archeologie bestemming omdat alle percelen in het 

verleden zijn gedraineerd. Daarnaast zijn als gevolg 

van ruilverkaveling nieuwe waterlopen gegraven, 

oude gedempt en gronden omgewoeld en vervolgens 

geëgaliseerd. Hierdoor is de trefkans op 

archeologische resten nihil. Reden waarom wordt 

verzocht de onderzoeksverplichting en 

aanlegvergunningverplichting te schrappen en deze te 

beperken tot onderzoek tijdens de 

graafwerkzaamheden. 

(2) Verzoeker kan zich met betrekking tot artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b niet vinden in het standpunt dat 

nieuwe dierenblijven alleen buitenplans zijn 

toegestaan. De toename van stikstofdepositie is reeds 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Aangezien dit een ander juridisch kader behelst, is 

verzoeker van mening dat het niet ruimtelijk relevant 

is om ‘het verbieden van nieuwe dierenverblijven’ te 

integreren in het bestemmingsplan. Uitgaande van 

het standstill-beleid van de provincie, het toepassen 

van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van 

een natuurbeschermingswetvergunning blijft de 

ammoniakdepositie van de Natura-2000 gebieden 

gelijk aan dan wel wordt minder dan de huidige 

situatie. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen 

economie en natuur, met agrariërs als 

natuurbeheerders. 

(3) Het verbod strookt daarnaast niet met de ambitie 

om minimaal 8800ha agrarische grond, waarvan 

minimaal 4000ha grasland te behouden. Om deze 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

(2) Zie hiervoor de zienswijze van LTO-Noord, nummer 152. 

(3+4) Het is bij wet verplicht dat voor plannen waarvoor het 

opstellen van een Passende beoordeling nodig is, en plannen 

die de ‘toon zetten’ voor toekomstige 

Besluitm.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten een 

planMER moet worden opgesteld. In het geval van het 

bestemmingsplan Buitengebied Texel was dat het geval. Het 

MER is dan ook uitgevoerd op planniveau. M.a.w. in het MER 

is onderzocht of de uitvoering van het bestemmingsplan 

Buitengebied in zijn geheel vanuit natuur- en milieuoogpunt 

uitvoerbaar is. Het MER spreekt zich nadrukkelijk niet uit 

over ontwikkelmogelijkheden van een specifiek 

veehouderijbedrijf (op inrichtingsniveau). Op dat niveau zal 

in sommige gevallen tevens een Besluitm.e.r. doorlopen 

moeten worden en zal tevens een gedetailleerde toets aan 

de Natuurbeschermingswet op inrichtingsniveau nodig zijn.  

- Het is mogelijk dat een individueel veehouderijbedrijf met 

een uitbreidingswens kan uitbreiden door te voldoen aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Natuurbeschermingswet. Het 
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ambitie te halen, moet agrariërs een goed 

toekomstperspectief kunnen worden geboden. 

Daarnaast is in de structuurvisie de ambitie 

opgenomen om de agrarische sector te versterken. 

Het verbod op het bouwen van nieuwe veestallen is in 

tegenspraak met deze doelen. Het leidt zelfs tot 

verpaupering van het platteland van Texel. De 

agrariërs zijn immers de beheerders van het 

ruimtelijke platteland. De bestaande stallen zijn te 

klein geworden. Indien geen uitbreiding mogelijk is, 

zullen ondernemers het eiland verlaten. 

(4) Verzoeker juicht een gebiedsgerichte benadering 

toe. Voorgesteld wordt om een uitbreiding te 

matchen met de in beheer zijnde gronden. Texel kan 

op een duurzame wijze worden beheerd en hiermee 

bijvoorbeeld de populatie weidevogels in stand 

houden. Verzocht wordt net als in de provincie 

Noord-Brabant een voorstel met oplossingsrichtingen 

voor de veehouderij op te nemen in het 

bestemmingsplan. Deze moet voor de agrariërs 

ondernemersperspectief bieden in combinatie met 

een gezonde leefomgeving. Deze moet artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b vervangen.  

(5) Het bestemmingsplan kent enkel voor 

akkerbouwbedrijven de mogelijkheid om het 

bouwblok te vergroten naar 1,5ha. Vanuit wet- en 

regelgeving gelden steeds hogere eisen voor 

milieudoelstellingen en dierenwelzijn. Per aanwezig 

dier moet meer ruimte beschikbaar zijn. Het 

beperken van de ruimte binnen een bouwvlak komt 

het dierenwelzijn niet ten goede. Daarnaast zijn voor 

de ruwvoeropslag meerdere silo’s noodzakelijk. 

Hierdoor is voor een veehouderijbedrijf een groter  

bouwvlak nodig dan voor een akkerbouwbedrijf. 

(6) De aanvraag voor een ‘verklaring van geen 

bedenkingen’ (Natuurbeschermingswet 1998) is reeds 

geborgd in de vigerende wet- en regelgeving. Tevens 

dient voor elk individueel plan maatwerk te worden 

toegepast. 

voorliggende MER doet daarover evenwel geen uitspraken. 

(5) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van de 

Agrarische Jongeren Texel (AJT), nr. 120. 

(6) Hetgeen onder punt 6 gesteld wordt is op zich correct, 

maar dat neemt niet weg dat op planniveau eveneens 

voldaan moet worden aan de Natuurbeschermingswet, en dat 

volgens vaste jurisprudentie de toetsing niet doorgeschoven 

mag worden naar de individuele vergunningaanvragen, omdat 

dan niet op voorhand aangetoond is dat het plan uitvoerbaar 

is. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

195 

 

Kleiweg 2 

Den Hoorn 

(1) Verzoeker is tevreden dat er een a-blok is 

opgenomen dat de mogelijkheid geeft om bij de 

schuur te gaan wonen. 

(2) Verzoekt een andere situering van het bouwvlak, 

meer gericht op de Kleiweg.  

(3) Wil graag kleine recreatieve activiteiten 

opgenomen zien, zoals kamperen bij de boer, 

(1) De veronderstelling dat voor de locatie Kleiweg 2 een a-

blok is opgenomen is niet juist.  

Het ontwerp bestemmingsplan kent geen onderscheid meer 

tussen bouwvlakken klasse (a) met het recht op een 

dienstwoning of klasse (b) een bouwvlak zonder het recht op 

een dienstwoning. 

In het ontwerp bestemmingsplan kunnen bij recht geen 
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boerengolf, ontvangen van gasten voor excursies, en 

dergelijke. 

(4) Maakt bezwaar tegen de zware eisen ten aanzien 

van archeologie. 

nieuwe dienstwoningen worden gebouwd. Bestaande 

dienstwoningen zijn wel bestemd en hebben dezelfde 

rechten als andere woningen in het plangebied. 

Via een binnenplanse wijzigingsprocedure is het mogelijk om 

een dienstwoning te bouwen in een agrarisch bouwvlak, 

wanneer aan de betreffende voorwaarden wordt voldaan. 

(2) Verzoeker vraagt het bouwvlak meer op de Kleiweg te 

oriënteren, dichter naar de weg te schuiven. 

In het geldende en het ontwerp bestemmingsplan wordt rond 

wegen een zone vrij gehouden van bebouwing. 

Langs de Kleiweg geldt een vrije zone van 40 meter vanuit de 

as van de weg. In het geldende bestemmingsplan is dit 

vastgelegd in de regel voor bouwen langs wegen. In het 

ontwerp bestemmingsplan worden de bouwvlakken zoveel 

mogelijk vanuit dit uitgangspunt geprojecteerd. 

Er is geen zwaarwegende reden om van dit uitgangspunt af te 

wijken voor de locatie Kleiweg 2-4. De ligging van het 

bouwvlak wordt niet gewijzigd. 

(3) In de bestemmingsregel zijn verschillende ondergeschikte 

(recreatieve) nevenfuncties mogelijk gemaakt. Sommigen bij 

recht (bezoekboerderij) anderen na omgevingsvergunning 

met afwijking van het plan (kamperen bij de boer). Na de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan u dit 

aanvragen, indien u voldoet aan alle genoemde voorwaarden.  

Dergelijke mogelijkheden worden niet op de verbeelding 

ingetekend. 

(4) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m². Voor alle bodemingrepen  

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 
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van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

196 

 

Hoofdweg 106 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

197 

 

Pontweg 68 

Den Hoorn 

(1) Maakt bezwaar tegen  het feit dat er geen nieuwe 

dierverblijven mogen worden toegevoegd (7.2.2). Het 

is belangrijk dat er ruimte blijft voor groei binnen 

een agrarisch bedrijf waarin de bedrijfsvoering om 

dieren draait. Indien het niet mogelijk is om een 

dierenverblijf bij te bouwen zal dit de groei enorm 

beperken. Via een buitenplanse procedure zal dit 

extra hoge kosten met zich meebrengen die een 

investering wellicht niet rendabel maken. 

(2) Maakt bezwaar tegen het feit dat er geen nieuwe 

(bedrijfs)woningen mogen worden toegevoegd 

(7.2.2). Bij groei van de paardenfokkerij van 

verzoeker is het noodzakelijk dat er continue iemand 

aanwezig is op het bedrijf en er binnen 2 minuten 

aanwezig kan zijn in verband met calamiteiten. 

(3)  a. Heeft bezwaar op de voorwaarden die gesteld 

zijn bij het afwijken van de gebruiksregels voor een 

paardrijbak. Een officiële wedstrijdring/rijbak heeft 

een afmeting van 20X60 meter (1200m²). Een 

beperking tot 800 m² heeft geen enkel nut en legt 

een onnodige beperking op aan professionele 

paardenbedrijven. 

b. In het kader van dierenwelzijn worden paarden 

vaak overdag in de wei gezet en ’s avonds getraind. In 

de winterperiode is het daarom van belang dat er 

verlichting bij een rijbak aanwezig is.  Bovendien 

brandt verlichting bij een paardenbak vaak maximaal 

2 uur per avond en er is minder licht nodig dan 

gebruikelijk bij een sportveld. Lichtmasten bij een 

(1)Verwezen wordt naar de zienswijze 152 van LTO-Noord. 

(2) Het betreft een perceel met de bestemming Agrarisch – 

Zeepolders. In artikel 7.3 sub b is er een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor de bouw van een 

eerste bedrijfswoning, waarbij sprake moet zijn van een 

volwaardig agrarisch bedrijf. In artikel 1.122 is het begrip 

volwaardig agrarisch bedrijf gedefinieerd. Dit geeft de 

mogelijkheid om gedurende de looptijd van het plan in 

aanmerking te komen voor een bedrijfswoning. 

(3) a. Deze zienswijze wordt gedeeld voor zover het gaat 

om professionele, bedrijfsmatige paardenfokkerijen. De 

regel wordt aangepast in die zin dat,  indien er sprake is 

van een paardrijdbak voor een professionele 

paardenfokkerij binnen het agrarisch bouwvlak, of erf, 

een maximale afmeting van 1200 m² geldt. 

b. Verlichting bij een paardenbak wordt niet toegestaan. Dit 

tast de Texelse kernwaarde nachtelijke duisternis aan. 

 

Punt 3 van de zienswijze leidt tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

5e aanvulling: 

Vanaf 2010 is de Standaardopbrengst (SO) in gebruik als 

criterium om de omvang en specialisatiegraad vast te stellen 

van agrarische bedrijven. Voorheen werden Nge’s 

(Nederlandse grootte-eenheid) gebruikt. Met behulp van die 

norm kan de economische bedrijfsomvang en bedrijfstype 

Regels: 

De artikelen 3 Agrarisch - Binnenduinrand, 5 Agrarisch – Oude 

Land, 6  Agrarisch – Strandpolders en 7 Agrarisch – Zeeploders, 

worden als volgt aangepast. 

Lid 5 Afwijken van de gebruiksregels 

Onder f paardrijdbak, wordt toegevoegd aan het 4e punt: 

4. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m²; 

tenzij er sprake is van een agrarisch bedrijf in de vorm van een 

professionele paardenfokkerij, dan is de oppervlakte van de 

paardrijdbak maximaal 1200 m²; 

(gearceerde deel betreft de toevoeging) 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Professionele 

paardenfokkerij kan niet zonder licht) 
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rijbak zijn ook minder fel en hoog. 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Wat zijn de normen, of: wanneer ben je een 

professionele paardenfokker? Waarom mag een 

professionele paardenhouderij wel een grotere 

paardenbak, maar geen verlichting zodat ook ’s 

avonds doorgetraind kan worden?  

(specialisatiegraad) van agrarische bedrijven worden 

berekend. 

De SO-norm is een gestandaardiseerde opbrengst per hectare 

of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld 

op jaarbasis wordt behaald. 

 

De normen voor een professionele paardenfokker: 

• Bij fokpaarden van 3 jaar of ouder is sprake van  

600 SO per dier (SO-norm voor 2013, Wageningen 

UR) 

• Bij fokpaarden jonger dan 3 jaar is sprake van 400 

SO per dier (SO-norm voor 2013, Wageningen UR) 

• Er is sprake van een reëel dan wel volwaardig 

agrarisch bedrijf met paardenfokkerij als 

hoofdmoot. 

• Door middel van het de rekenmodule van het LEI 

kan het aantal fokpaarden worden ingevoerd, 

waarna er een rapport komt, waaruit blijkt wat de 

standaard opbrengst is.  

• Deze standaard opbrengst, welke gegenereerd 

wordt uit de paardenfokkerij, wordt vergeleken 

met de inkomensgrens voor het minimum inkomen 

voor zelfstandigen gebruikt worden (gegevens bij 

Ministerie). 

• Tevens dienen de jaarrekeningen te worden 

overlegd van de twee voorgaande jaren, waaruit 

blijkt dat er sprake is van een inkomensgrens van 

minimaal het inkomen voor zelfstandigen, welke 

wordt verdiend in de paardenfokkerij.  

• Een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat het 

voortbestaan van het bedrijf minimaal is verzekerd 

voor de komende 5 jaren. 

 

Tevens gelden er specifieke omstandigheden (bedrijf, 

locatie). Er dient dus altijd een goede afweging gemaakt te 

worden. 

 

Deze normen zijn aan verandering onderhevig en er zal 

getoetst worden aan de op dat moment geldende normen. 

Aan de in deze memo genoemde normen kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

 

Kenmerken van een paardenfokkerij (bron Alterra) 

Fokkerijen en opfokbedrijven beschikken over veel grond 

(veel en grote weilanden), zodat paarden in kuddeverband 

kunnen opgroeien. 
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Er zijn (grote) stallen waar de paarden in groepen gehouden 

kunnen worden. 

Een binnenbak is soms aanwezig 

Een fokkerij trekt relatief weinig bezoekers. 

Er zijn relatief weinig extra voorzieningen 

Relatief weinig onderscheidend van productielandbouw 

 

Standpunt college ten aanzien van verlichting 

Het toestaan van verlichting in de paardenbak buiten, doet 

afbreuk aan de kernwaarde nachtelijke duisternis. Dit wordt 

daarom niet toegestaan. Er zijn voldoende momenten op een 

dag, ook in de winterperiode, dat er buiten getraind kan 

worden. 

 

 

Later is er per e-mail nog een vraag gesteld vanuit de 

raadscommissie over de SO-normen. Er is nader onderzoek 

gedaan bij Wageningen UR: 

Het blijkt dat er wel SO normen zijn voor fokpaarden, 

maar dat er geen tabellen zijn voor resultaten van een 

paardenfokbedrijf. En er is ook geen standaard van X 

aantal SO = een reëel of volwaardig paardenfokkerij 

bedrijf. 

Zij adviseren om voor de paardenfokkerij de SO 

normen geheel los te laten en de fiscale 

jaarrekeningen dan wel een accountantsrapport te 

hanteren waaruit moet blijken dat de afgelopen jaren 

sprake is van een inkomen vergelijkbaar met de door 

ons reeds gestelde inkomensgrens voor het minimum 

inkomen voor zelfstandigen (gegevens bij Ministerie). 

Dit betekent dat het voorstel als volgt wordt: 

 

De normen voor een professionele paardenfokker: 

 

• Er is sprake van een reëel dan wel volwaardig 

agrarisch bedrijf met paardenfokkerij als 

hoofdmoot. 

• Er dienen jaarrekeningen te worden overlegd 

van de twee voorgaande jaren ofwel een 

accountantsrapport, waaruit blijkt dat er 

sprake is van een inkomensgrens van 

minimaal het inkomen voor zelfstandigen 

(gegevens bij Ministerie), welke wordt 
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verdiend in de paardenfokkerij. 

• Een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat het 

voortbestaan van het bedrijf minimaal is 

verzekerd voor de komende 5 jaren. 

 

Tevens gelden er specifieke omstandigheden (bedrijf, 

locatie, startend bedrijf). Er dient dus altijd een 

goede afweging gemaakt te worden. 
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Maaikeduinweg 15 

De Koog 

Het voorhuis van de stolp  wordt gebruikt als woning. 

De rest van de stolp is in gebruik als bedrijfsgebouw 

en fungeert als aangebouwde schuur.  

Verzoeker wil graag een andere invulling aan hun 

stolp geven, ze denken over het realiseren van 2 

appartementen in de stolp naast hun woning of het in 

tweeën bewonen van de stolp, zodat het gezin dat al 

meedraait in het bedrijf ook op hun erf kan komen 

wonen. Het is de bedoeling dat dit gezin het bedrijf 

in de toekomst voortzet. 

Het gaat om een bestaande stolp die wat betreft de 

uiterlijke verschijningsvorm niet of nauwelijks zal 

veranderen. Het is een reëel agrarisch bedrijf, wat 

bij de bouw van de stolp in 2010 is aangetoond. In 

deze bedrijfsvoering is niets veranderd. De 

recreatieappartementen zullen dan ook een 

ondergeschikt deel zijn van de totale bedrijfsvoering. 

Er is geen camping en het erf biedt voldoende ruimte 

voor parkeren. De ontwikkeling van appartementen in 

een nieuwbouw stolp zonder dat dit een vervanging 

van een bestaande stolp is, is al op meer plekken op 

Texel toegepast. 

Verzoekt om de stolp alsnog als 2 woningen of met 2 

recreatieappartementen op te nemen in het 

bestemmingsplan 

Maaikeduinweg 15 heeft de bestemming ‘Agrarisch – 

Binnenduinrand’ 

De regeling voor appartementen in een stolp bij de 

bestemming ‘Agrarisch’ betreft een regeling voor een stolp 

met een monumentale status of van een nieuwbouw stolp ter 

vervanging van een monumentale stolp. Daar is in deze 

situatie geen sprake van.  

De regeling voor het splitsen in twee wooneenheden is 

mogelijk bij een stolp met een monumentale status bij de 

bestemming Wonen. Daar is in dit geval ook geen sprake van. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

209 

 

Fonteinsweg Aan de Fonteinsweg in de hoek bij de Rozendijk staat 

bij de bosrand een vergunde paardenschuur. Hierbij 

zit een in gebruik zijnde paardenwei. Dit geheel hoort 

bij het nabij gelegen bungalowpark Aldubo. In de 

toekomst is het de bedoeling dat een samenwerking 

plaatsvindt tussen Aldubo en Hoeve Consesus Texel, 

Akenbuurt 18. Dit is een pension en trainingsstal voor 

paarden. Verzocht wordt in het nieuwe 

bestemmingsplan deze paardenstallen en paardenwei 

alsnog positief te bestemmen. 

Uit de gemeentelijke administratie blijkt dat de aangeduide 

schuur in het verleden is vergund als paardenstal.  

In het geldende bestemmingsplan is deze agrarisch bestemd, 

zonder bouwvlak. Hiermee valt de paardenstal als gebouw 

onder het overgangsrecht.  

Om de paardenstal niet voor een tweede keer onder het 

overgangsrecht te laten vallen wordt in het 

bestemmingsplan de functieaanduiding veldschuur 

opgenomen. 

In dit kwetsbare gebied zijn verdere ontwikkelingen en ander 

Locatie: Fonteinsweg, hoek Rozendijk 

Ter plaatse van de bestaande schuur wordt een 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’ 

opgenomen, conform bijgevoegde tekening 
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dan agrarisch gebruik, niet wenselijk. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt de 

functieaanduiding veldschuur opgenomen. 
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Vuurtorenweg 61 

De Cocksdorp 

(1)Verzoekt het bouwvlak aan te passen. De woning is 

krap binnen het bouwvlak gesitueerd, waardoor 

verzoeker wordt beperkt in de 

uitbreidingsmogelijkheden. Tevens is het voor de 

toekomst de bedoeling dat de stierenstal (de langste 

bestaande schuur) naar achter verder uitgebreid kan 

worden. De camping ligt nu grotendeels binnen het 

bouwvlak, terwijl dit ook binnen de erfbestemming 

mag plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat er op 

het terrein van de camping in de toekomst gebouwd 

gaat worden, dus zou hier het bouwvlak afgehaald 

kunnen worden. 

Op het voorerf zijn sleufsilo’s gesitueerd. Deze 

krijgen nu de bestemming specifieke vorm van 

agrarisch erf. 

(2) Vraagt of deze sleufsilo’s hier niet in strijd met 

het bestemmingsplan liggen, Mocht dit het geval zijn 

dan het bouwblok over de sleufsilo’s projecteren. 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn 

onder meer: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden. 

 

In het ontwerp bestemmingspan is de ligging van het 

bouwvlak Vuurtorenweg 61 mede bepaald door de recentelijk 

verleende vergunning voor een nieuw bedrijfsgebouw. Op 

basis van deze vergunning is het bouwvlak in noordelijke 

richting verruimd. Om de oppervlakte van 1 hectare niet te 

overschrijden is het bouwvlak aan de overige drie zijden in 

de bestaande bebouwing gelegd en is rond de woning een 

uitstulping aan het bouwvlak getekend. Op deze wijze bevat 

het bouwvlak de aanwezige en de vergunde bebouwing. De 

vorm van het bouwvlak voldoet aan de gehanteerde 

uitgangspunten. 

  

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- Er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- Het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- Uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een –bestaande- 

dienstwoning; 

- Het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Uw verzoek voor het wijzigen van het bouwvlak voldoet niet 

aan onze voorwaarden. 

(2) Volgens het ontwerpplan passen sleufsilo’s binnen de 

functieaanduiding erf wanneer de keerwanden lager zijn dan 

1 meter. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 
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wijzigen. 
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Vuurtorenweg 61 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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Oost 42a 

Oosterend 

In het plan is het bouwblok in oppervlakte 

teruggebracht van 100x100= 10.000 m² naar 5.800 

m². 

Verzoekt het bouwblok uit het geldende 

bestemmingsplan over te nemen, of in overleg aan te 

passen naar de bestemming waarover op het moment 

overleg is. 

Verzoeker is in overleg met de gemeente om het 

perceel dat tegen het bestemmingsplan Oost aan ligt 

her in te delen, waarbij het feitelijk in het 

bestemmingsplan Oost opgenomen kan worden of 

beter aansluit op het buurtschap. Voor verzoeker is 

dat de wens om er een bedrijf Vab functie wonen 

beschikbaar te krijgen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt voor het perceel 

Oost 42a  een agrarisch bouwvlak met een 

functieaanduiding erf opgenomen op basis van de rechten 

uit het geldende bestemmingsplan. 

Voor agrarische bebouwing die niet meer agrarische gebruikt 

wordt, is een regeling vrijkomende agrarische bebouwing 

opgenomen. Het bestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingsregeling naar Bedrijf – VAB. Hier wordt niet op 

vooruit gelopen. Bij toepassing moet een gedegen afweging 

worden gemaakt of het plan aan alle voorwaarden voldoet en 

kunnen er voorwaarden worden gesteld. Een uitgangspunt 

daarbij is dat sanering van bedrijfsgebouwen plaatsvindt, 

maar ook dat het bestemmingsvlak maximaal 5.000 m² zal 

worden. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze, 

Locatie: Oost 42a 

Het agrarische bouwvlak en de functieaanduiding erf worden 

aangepast aan de situatie uit het vigerende plan. 

Conform bijgevoegde tekening. 

217 

 

Laagwaalderweg 

21 

Oudeschild 

(1) Het huis van verzoeker is een stolp met 

traditioneel vierkant, maar geen monument en ook 

niet aan vernieuwing toe. Een familielid wil op 

termijn de boerderij overnemen, waardoor het voor 

verzoeker interessant is om de stolp op te delen in 2 

woningen, waardoor de oudere generatie zo lang 

mogelijk bij het bedrijf betrokken kan blijven. Dit 

verzoek past ook bij de gedachte dat ouderen langer 

thuis wonen en dat de kinderen de verzorging van de 

ouders op zich nemen. 

Verzoekt een regeling of vrijstelling op te nemen die 

het mogelijk maakt om stolpen en andere 

karakteristieke boerderijvormen te gebruiken voor 

meervoudige bewoning  

(2) Verzoekt om het deel specifieke vorm van 

agrarisch – erf te mogen vergroten. 

Om kwaliteitsverbetering op het deel wat voor 

kamperen bij de boer is bestemd te kunnen realiseren 

wil verzoeker het erf wat binnen het bouwvlak ligt, 

ontlasten. Door het parkeren ruimer op te zetten en 

vrij te maken van het huidige erf binnen het 

bouwblok. Dit zal ook de veiligheid van de gasten 

bevorderen en geeft een duidelijkere scheiding tussen 

het agrarisch bedrijf en het kamperen. Ook ontstaat 

(1) Er zijn twee mogelijkheden: u kunt de woning uitbreiden 

tot de gehele oppervlakte van de stolp, en deze ene woning 

geschikt maken voor het bewonen met meerdere personen; 

de andere mogelijkheid is om de stolp aan te melden voor de 

gemeentelijke monumentenlijst, en na plaatsing hierop, de 

stolp officieel te splitsen in twee woningen. Beide 

mogelijkheden zitten al in het nieuwe bestemmingsplan. 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt voor de 

toegangsweg en voor het parkeren de bestemming Verkeer 

opgenomen. 

Het ontwerpbestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid om de begrenzing van de 

functieaanduiding erf te wijzigen. Er wordt in principe niet 

vooruitgelopen op binnenplanse wijzigingen omdat hier een 

zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld 

de inrichting getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan.  

(3) Een ruimere openstelling van het kamperen bij de boer is 

niet in overeenstemming met het huidige recreatiebeleid van 

de gemeente. Bij een herziening daarvan, die op de agenda 

staat in 2014, kunnen nieuwe ideeën ingebracht en 

afgewogen worden. 

 

Op basis van punt 2 van de zienswijze wordt het 

Locatie: Laagwaalderweg 21 

Opname van de bestemming Verkeer, voor de toegangsweg en 

de parkeergelegenheid, conform bijgevoegde tekening. 
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er een speelveld voor de jeugd 

(3) In de periode van 31 oktober tot 15 maart is de 

camping gesloten. Er is een toename van campers die 

juist in die periode het eiland bezoeken. Deze vragen 

regelmatig of ze een overnachtingsplaats kunnen 

krijgen op de camping van verzoeker.  

Zover verzoeker weet is er aan de oostkant van het 

eiland geen mogelijkheid om in de genoemde periode 

legaal te staan met een camper.  

Verzoeker zou graag toestemming krijgen voor 

bijvoorbeeld maximaal 7 campers in de genoemde 

periode. De aanwezige sanitaire voorzieningen zijn 

wintervast. 

bestemmingsplan aangepast. Voor de rest geeft de 

zienswijze geen aanleiding tot aanpassingen. 

226 

 

Hoornderweg 29 

Den Burg 

Verzoekt de in het principeverzoek gevraagde 

vergroting van het bouwvlak en bouwoppervlak  

minimaal mee te nemen in het nieuwe 

bestemmingsplan, zodat de tweede dienstwoning 

binnen het bouwvlak verplaatst kan worden, zodat 

een betere indeling ontstaat.. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast aan de uitspraak op het principeverzoek. 

Het betreft een ondergeschikte aanpassing, waarbij de 

totale oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft. 

Locatie: Hoornderweg 29 

Het bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde tekening. 
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Pontweg 123 

De Koog 

Verzoekt om voor deze locatie de bestemming 

bedrijf-vab op te nemen. Hiervoor is  al eerder een 

procedure gevoerd.  

Bij de behandeling van deze zienswijze wordt ervan uit 

gegaan dat de locatie Pontweg 123 wordt bedoeld.  

 

Het college heeft op 7 november 2012 besloten om in 

principe medewerking te verlenen aan de nieuwbouw van 

een stolp met bijgebouw en een personeelsverblijf op het 

perceel Pontweg 123 De Koog en het perceel in principe in 

het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied te bestemmen als 

Bedrijf-VAB. Hierbij geldt dat de maximale oppervlakte voor 

een gebouw ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk 

personeel en opslag van materialen maximaal 650m² mag 

bedragen.  

Voor de locatie Pontweg 123 wordt de bestemming 

Bedrijf-Vab opgenomen met een oppervlakte van 5.000m² 

volgens de tekening behorende bij het college-besluit. 

Deze wijkt af van de tekening bij de zienswijze. 

Bij de realisatie van deze functie gelden de regels die in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen in artikel 20.4. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de verbeelding 

aangepast. 

Locatie: Pontweg 123 

Het bouwvlak Agrarisch - Binnenduinrand, en de aanduiding – 

erf worden verwijderd, een bestemmingsvlak Bedrijf – Vab 

wordt opgenomen, conform bijgevoegde tekening. 
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Vuurtorenweg 71 

De Cocksdorp 

In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk om 

inpandige en aangebouwde recreatieve opstallen uit 

te plaatsen. In het ontwerp bestemmingsplan is deze 

mogelijkheid vervallen. Echter de 

bebouwingsoppervlakte voor zowel de woning als de 

recreatieve opstal worden noemenswaardig vergroot. 

Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot nog 

toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in de 

praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van het 

open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 
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Doordat deze uitplaatsing niet meer mogelijk is, 

kunnen de verworven rechten moeilijk of zelfs 

helemaal niet benut worden. 

Verzoekt dat het bestemmingsplan zodanig wordt 

aangepast dat uitplaatsing van recreatieve opstallen 

weer mogelijk wordt, zodat bestaande rechten 

gehandhaafd blijven. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

232 

 

Zevenhuizen 1 

Oosterend 

De later toegevoegde zienswijze, in de vorm van een 

brief met datum 23-02-2013 en als onderwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Texel, bestaat uit 

elementen van zienswijze 152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

236  Pontweg 23 

Den Hoorn 

(1) In het ontwerpplan heeft het perceel een 

agrarische bestemming ondanks dat een bedrijven-

Vab bestemming is aangevraagd. 

De woning met aangebouwde schuur is een 

gemeentelijk monument: een Gelderse  T-boerderij. 

Deze hoeft en mag niet gesloopt worden. Dus mag er 

nog een schuur van 650 m² behouden blijven. De 

aanwezige ligboxenstal is exact 640 m² en zou 

volgens de regels dus behouden kunnen blijven. Het 

perceel voldoet aan de eisen van het 

beeldkwaliteitsplan om het goed landschappelijk in te 

passen. Aan alle eisen voor omzetting naar bedrijf-

Vab wordt hiermee voldaan. 

Er is sprake van een ambachtelijk 

houtbewerkingsbedrijf waar houten meubelen worden 

gemaakt met metalen accenten. In het bijgebouw 

wordt het laswerk gedaan wat niet plaats kan vinden 

in de rietgedekte monumentale schuur. 

Voor de woning en de opstallen worden al enige tijd 

de WOZ-waarde voor een woning gerekend en niet 

voor agrarische bedrijfsopstallen. 

In het ontwerpplan zijn meerdere voormalige 

agrarische in onbruik geraakte bouwblokken omgezet 

naar wonen Vab. Verzoekers mogen op dit moment 

hun huis niet met een vergunning opknappen omdat 

ze als niet agrariërs in ee woning op een agrarisch 

blok wonen. 

Verzoekt de bestemming bedrijven-Vab op te nemen 

voor deze locatie. 

(2)  Wil de mogelijkheid voor het realiseren van 4 

recreatieve appartementen in de aangebouwde 

schuur, zoals deze is opgenomen voor stolpen. 

Op Texel zijn er naast de stolpen ook andere type 

boerderijen van oudsher aanwezig. Dit zijn net als de 

(1) Voor agrarische bebouwing die niet meer is ten behoeve 

het agrarische bedrijf in gebruik is, is een regeling 

opgenomen ten behoeve van vrijkomende agrarische 

bebouwing. Hiervoor is een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid opgenomen . Een uitgangspunt daarbij 

is dat sanering van bedrijfsgebouwen plaatsvindt. 

Aangegeven wordt dat reclamant gebruik wil maken van de 

regeling voor Bedrijf – Vab. In de regels is opgenomen dat 

monumentale of karakteristieke bedrijfsbebouwing onder 

voorwaarden mag blijven staan. Echter wordt de oppervlakte 

hiervan wel meegerekend in de 650 m². Wij lopen in principe 

niet vooruit op binnenplanse wijzigingen omdat hier een 

zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, waarbij 

voorwaarden gesteld kunnen worden. 

(2) De stolpenregeling om maximaal 4 

recreatieappartementen in een stolp te kunnen realiseren, 

geldt uitsluitend bij een monumentale stolp binnen een 

agrarische bestemming, waarbij onder andere sprake moet 

zijn van een tenminste reëel agrarisch bedrijf. Dat is hier 

niet het geval en daarom is het niet mogelijk 

recreatieappartementen te realiseren in de schuur. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Dit gaat om de stolpenregeling voor het bouwen van 

nieuwe stolpen. 

Deze is expliciet opgenomen in de 

woonbestemmingen, omdat het een vergroting geeft 

van het maximale bebouwingsoppervlakte. Voor 

agrarische bebouwing geldt in principe geen maximum 

oppervlakte qua bedrijfsgebouwen. 

 

Klik hier voor nr.232 in
de categorie wonen
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stolp beeldbepalende elementen in het landschap. 

Voorbeelden zijn de Gelderse T-boerderij, Groningse 

boerderijen, Friese boerderijen. De aangebouwde 

schuren zijn door hun maat en schaal vaak in onbruik 

geraakt voor het agrarische bedrijf. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

Uitzoeken in welk artikel geregeld staat dat de 

stolpenregeling alleen geldt voor ‘Wonen’ en 

niet voor ‘Agrarisch’ 

242 

 

ergens aan de 

Westerweg 

(naast 

modelvliegtuigvel

d) 

Den Burg  

Het schuurtje van 38 m² op dit perceel heeft geen 

bestemming gekregen.  

Deze bebouwing is bij de gemeente bekend omdat de 

gemeente  er stroom en water naartoe heeft laten 

aanleggen, in de tijd van de noodcamping. 

Verzoekt een positieve bestemming (veldschuur), 

zodat de schuur op termijn kan worden 

opgeknapt/vernieuwd. 

In het geldende bestemmingsplan valt de door verzoeker 

bedoelde schuur onder het overgangsrecht. Het 

overgangsrecht is bedoeld om strijdige ongewenste situaties 

binnen de planperiode aan te pakken. Dit is niet gebeurd. 

Een gebouw kan niet 2 keer onder het overgangsrecht vallen.  

Daarom wordt voor dit pand een functieaanduiding 

“Specifieke vorm  van agrarisch – veldschuur” opgenomen in 

het bestemmingsplan. Door deze functieaanduiding wordt het 

gebouw in het bestemmingsplan voldoende erkend. 

 

Het bestemmingsplan wordt gewijzigd naar aanleiding van 

bovenstaande. 

Locatie: Westerweg ten oosten van het perceel Westerweg 15 

(Modelvliegclub) 

Ter plaatse van het bestaande gebouw, wordt een 

functieaanduiding Specifieke vorm van agrarisch – veldschuur, 

opgenomen, conform bijgevoegde tekening. 
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Mieland 2 

Oudeschild 

(1) Alle gronden zijn bij aankoop diep geploegd, 

geëgaliseerd en gekilverd, blijkt uit overlegde 

facturen. Verzoekt de archeologische waarde van het 

perceel te verwijderen. 

(2) Verzoekt om de aanduiding paardenhouderij op te 

nemen.  

Naast het fokken van paarden worden ze ook ter 

plaatse afgericht en getraind. Alles wordt op het 

bedrijf zelf gefaciliteerd, vanaf de weg is dit niet 

zichtbaar door de goed onderhouden boomsingel. Er 

is binnen het erf voldoende parkeergelegenheid en 

een buitenbak aanwezig. 

(3) Vraagt om bevestiging dat de hele stolp in de 

toekomst voor bewoning gebruikt mag worden, als 

bedrijfswoning bij de boerderij. 

 

(4) De later toegevoegde zienswijze, in de vorm van 

een brief met datum 23-02-2013 en als onderwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Texel, bestaat uit 

elementen van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

(2) Deze aanduiding is bedoeld voor niet-agrarische 

paardenhouderij als neventak bij een agrarisch bedrijf. In uw 

geval gaat het om agrarische neventak en dat behoeft niet 

speciaal aangeduid te worden. Bijvoorbeeld het houden van 

koeien en schapen wordt ook niet specifiek aangeduid, 

aangezien dit normale agrarische activiteiten betreft. 

(3) In de regels is opgenomen dat bij woningen in een deel 

van een stolp, de woonfunctie mag worden uitgebreid naar 

de gehele oppervlakte van de stolp (artikel 50 lid 2.2 sub j) . 
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

(4) Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

246 

 

Postweg 134 

De Cocksdorp 

Verzoeker heeft diverse schuren en nog een 

vergunning voor een schuur en wil graag de 

mogelijkheid houden om hierin schapen te mogen 

houden, net zoals in het verleden. 

 

 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van nieuwe 

dierverblijven uitgesloten, bestaande mogen uiteraard 

blijven bestaan en gebruikt worden conform het huidige of 

vergunde gebruik. Onder “bestaand” wordt medebegrepen 

“vergund, maar nog niet gerealiseerd”. 

Betreffende bezwaar tegen deze regeling in het 

bestemmingsplan, wordt verwezen naar zienswijze 152, LTO-

Noord. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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Skillepaadje 18 

Oudeschild 

(1) Betreft de omliggende gronden bij Skillepaadje 

18. Deze hebben de archeologische waarde 4. Deze 

gronden zijn reeds diep geploegd, geëgaliseerd en 

gekilverd. De archeologische waarde kan dus van 

deze percelen verwijderd worden. 

(2) De voormalige gronden van de dames Dijt zijn in 

handen van Natuurmonumenten en zijn nooit in de 

ruilverkaveling meegenomen. Deze ongeroerde 

gronden hebben geen archeologische waarde.  

(3) Bij de subsidieregeling van de gemeente en 

provincie valt Brakestein niet onder de 

subsidieregeling. In het bestemmingsplan heeft 

Brakestein wel met alle beperkingen van de 

bestemming Agrarisch – Hoge Berg te maken. Dit is 

onbegrijpelijk, want er is dus geen eenduidige lijn en 

zijn er op deze locatie wel de lasten maar niet de 

lusten van de Hoge Berg. 

 

(*) De later toegevoegde zienswijze, in de vorm van 

een brief met datum 23-02-2013 en als onderwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Texel, bestaat uit 

elementen van zienswijze 152 van LTO Noord. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit raadscommissie: Is het een 

mogelijkheid om voor de huidige bewoner de 

aanduiding plattelandswoning op te nemen? 

(1) De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4 op uw 

agrarische perceel bij Skillepaadje 18 betreft een gebied met 

een gematigde archeologische verwachting, dus waar een 

redelijke kans bestaat op het aantreffen van waardevolle 

archeologie. In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om de bestemming te wijzigen als deskundig 

archeologisch onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is 

van geen of een andere categorie waarde archeologie. De 

door u genoemde werkzaamheden tonen onvoldoende aan 

dat er geen archeologische waarden meer in de bodem 

worden aangetroffen. 

(2) Het is niet duidelijk welke gronden u precies bedoelt. 

Daarom kan niet specifiek worden ingegaan op deze gronden. 

Algemeen geldt dat de kaart door Buro Vestigia is opgesteld 

waarbij zij hun informatie hebben gehaald uit onderzoeken 

in de buurt, hoogte van het landschap, informatiebronnen, 

bodemtype, landgebruik, locatie etc. Aan de hand daarvan 

wordt een bepaalde categorie aan een stuk grond toegekend. 

 

(3) Onduidelijk is welke subsidieregeling wordt bedoeld, 

waarschijnlijk de “streekrekening” maar er is geen link 

tussen enige subsidieregeling en het bestemmingsplan. 

 

(*) Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

3e aanvulling: 

Aangezien de eigenaar van de woning geen link heeft 

met het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf, kan 

3e aanvulling: 

Opnemen op de verbeelding de aanduiding “specifieke 

vorm van agrarisch - plattelandswoning” ter plaatse van 

de woning van Skillepaadje 18. 
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de aanduiding “plattelandswoning” uitkomst bieden. 

De aanduiding plattelandswoning zal opgenomen 

worden, zodat bewoning door een derde op deze 

plek legaal voortgezet kan worden en anderszins 

het agrarische bedrijf daar geen belemmeringen in 

ondervindt ten aanzien van de milieu-eisen. 
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Marsweg 3 

Den Burg 

Bij het omzetten van een agrarische bestemming naar 

een woonbestemming mogen geen maatregelen 

worden opgenomen die leiden tot 

kapitaalsvernietiging. Verzoeker vindt dat hiervoor 

een vrijstelling geboden moet worden. 

Op het perceel is naast een stolp slechts 1 schuur van 

circa 450 m² aanwezig. Deze schuur is in goede staat 

en helemaal in metselwerk opgebouwd.  

Het perceel voldoet aan het beeldkwaliteitsplan, er is 

een boomsingel om het gehele perceel aanwezig en 

de aanwezige bebouwing vormt een mooi ensemble. 

De schuur doet geen afbreuk aan de landschappelijke 

waarde. 

Verzoekt omzetting naar de bestemmingen wonen 

Vab en tuin zoals ingetekend, zonder dat een deel 

van de schuur gesloopt hoeft te worden. 

Er wordt een geval genoemd waarin volgens 

verzoeker ook sprake is van de omzetting van een 

voormalig agrarisch bouwvlak naar een 

woonbestemming zonder dat daar agrarische schuren 

zijn gesloopt. Het ging ook om een perceel met 

minder dan 650 m². 

Door het toekennen van de woonbestemming is er tegelijk 

sprake van kapitaalsvermeerdering. Het is een belangrijk 

uitgangspunt om het open landschap te behouden en 

versterken. Bij de VAB-regeling hoort daar een substantiële 

ontstening bij. Om landschappelijke redenen wordt hieraan 

vastgehouden. 

Het bestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingsregeling naar Wonen – VAB en naar Bedrijf – VAB, 

hier wordt niet op vooruit gelopen. Bij toepassing moet een 

gedegen afweging worden gemaakt of het plan aan alle 

voorwaarden voldoet en kunnen er voorwaarden worden 

gesteld. 

De vergelijking met het door u genoemde perceel gaat niet 

op. Hiervoor is gedurende de looptijd van het vigerende plan 

reeds een planologische procedure gevoerd. Voortschrijdend 

inzicht heeft het gemeentelijk beleid op dit punt 

aangescherpt. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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Akenbuurt 12 

Den Burg 

(1) betreft de locatie Akenbuurt 12. In het vigerende 

plan heeft het deels een agrarische bestemming en 

deel een bestemming Mo voor opslag. De nieuw 

aangekochte gronden hebben de bestemming Rs(p) 

voor paardensport. 

Het zuidelijk deel van de gronden is agrarisch in 

gebruik met kamperen bij de boer. In het noordelijk 

deel vindt opslag plaats.  

(2) Eigenaar is voornemens de bestaande stolp van 

340 m² te vervangen. In het nieuwe bestemmingsplan 

mag dit tot 250 m². Verzoek is bij de 250 m² toe te 

voegen ‘tenzij bestaande oppervlakte groter is’. 

(3) Er is een afspraak met de gemeente om de opslag 

die onder het overgangsrecht valt, in het nieuwe 

bestemmingsplan positief te bestemmen. Voor opslag 

binnen moet een bouwvlak opgenomen worden. De 

procedure hiervoor is nooit gevoerd, omdat eigenaar 

(1) zie bij punt (5)  

(2) Bestaande grotere stolpen mogen in stand gehouden 

worden. Voor nieuwbouw wordt de regeling gehanteerd zoals 

aangehaald. Indien u de bestaande stolp in stand houdt kunt 

u de grotere oppervlakte behouden. 

(3) Geconstateerd is dat de indiener van de zienswijze zich 

niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Om die 

reden is de gemeente ook niet gehouden aan deze afspraken, 

en is teruggevallen op de bestemmingen zoals die het beste 

aansluiten bij de rechten in het vigerende plan. 

Conform de afspraken zou door verzoeker allang voldaan 

moeten zijn aan de afspraken. De spullen zijn in eerste 

instantie wel verwijderd, maar niet verwijderd gehouden, en 

dat was uitdrukkelijk wel de afspraak. Dit nu weer uitstellen 

tot een half jaar na inwerkingtreding van het plan is 

onacceptabel, aangezien het hier gaat om illegale opslag, 

derhalve strijdig gebruik. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Amendementen VVD op de 

Nota van Beantwoording BP Buitengebied/ Zienswijze 254, 

Akenbuurt 12) 
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de kans om aanspraak op het overgangsrecht te 

kunnen maken, dan kwijt zou kunnen raken.  In het 

ontwerp plan heeft een deel van de opslag de 

bestemming erf gekregen. Dit is niet conform de 

activiteiten die daar plaatsvinden. Verzoek is de 

gemaakte afspraken te respecteren. In dat geval zal 

eigenaar zich ook aan de afspraken van zijn kant te 

houden en ervoor zorgen binnen 6 maanden na 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan de boel 

uit het zicht te hebben opgeruimd. 

(4) Verzocht wordt het bouwblok voor de bestemming 

opslag haaks op het achterperceel te plaatsen. 

Hierdoor wordt de mogelijkheid behouden om met 

groot materieel (3,5 m breed) het land te kunnen 

bereiken. 

(5) indiener wil een strook grond kopen, waarop de 

bestemming Sport-manege is opgenomen. Verzocht 

wordt deze strook de bestemming Agrarisch te geven 

met een bouwvlak ter vergroting van het 

overgebleven agrarische bouwblok, want door het 

opnemen van de bestemming Opslag is het agrarische 

bouwblok kleiner dan 1 hectare. 

(6) in het verleden heeft er een schapenboet gestaan. 

Verzocht wordt deze positief te bestemmen. 

(7)Alle omliggende gronden van het bouwvlak zijn 

diep geploegd, geëgaliseerd en gekilverd. Dat 

betekent dat de archeologische waarde van de 

percelen verwijderd kan worden. 

(8) Indiener heeft slaapplaatsen gekocht van de 

Elisabeth hoeve en wil deze verplaatsen naar 

Akenbuurt 12 ten behoeve van appartementen in de 

nieuw te bouwen stolp, zonder op de slaapplaatsen 

van het kamperen bij de boer in te leveren. 

 

(*) De later toegevoegde zienswijze, in de vorm van 

een brief met datum 23-02-2013 en als onderwerp 

bestemmingsplan Buitengebied Texel, bestaat uit 

elementen van zienswijze 152 van LTO noord 

 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Is er ooit een principeverzoek geweest of een 

bouwvergunning aangevraagd? 

(4) Met deze vraag wordt gerefereerd aan de eerder 

gemaakte afspraken uit 2004. Alle opslag diende destijds 

binnen 2 maanden (dus uiterlijk 20 juni 2004) verplaatst te 

zijn naar de achterzijde van het terrein, achter de 

bedrijfsgebouwen. De opslag diende beëindigt te blijven, u 

zou eveneens binnen 2 maanden een verzoek indienen tot 

het voeren van een artikel 19 WRO –procedure en tot slot zou 

uiterlijk in de herfst van 2004 een afschermende windsingel 

geplaatst worden. De gemeente acht zich nu niet gebonden 

aan deze afspraken, aangezien deze van de zijde van de 

indiener van de zienswijze niet zijn nagekomen. 

(5) Bij de zienswijze is geen koopcontract gevoegd. In het 

bestemmingsplan zit een wijzigingsbevoegdheid voor 

aanpassing of uitbreiding van agrarische bouwvlakken. Als de 

indiener van de zienswijze zover is dat daadwerkelijk over de 

grond beschikt kan worden, kan de wijziging worden 

aangevraagd. Het is in strijd met de uitgangspunten om (een 

stuk van) een bouwvlak te leggen op grond van iemand die 

geen relatie heeft met het betreffende bedrijf. 

(6) Het nieuwe bestemmingsplan maakt de (her) bouw van 

schapenboeten niet mogelijk. Onder voorwaarden is 

verplaatsing wel mogelijk. Het beleid is gericht op het 

behoud van bestaande boeten. In de looptijd van het plan 

kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van verplaatsing 

van een bestaande boet. 

(7) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. Hiertoe zit een binnenplanse 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. 

(8) Het verplaatsen van slaapplaatsen dient altijd te 

gebeuren door middel van een buitenplanse procedure, en 

kan niet even meegenomen worden met het  

bestemmingsplan. Het is altijd maatwerk. Op dit moment is 

niet duidelijk uit de geboden informatie waarom de 

slaapplaatsen niet te handhaven zijn op de huidige locatie, 

en wat de verbetering is die bereikt wordt met het 

verplaatsen van de slaapplaatsen. Slaapplaatsen zijn 
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ruimtelijk gebonden aan de locatie waar ze in de verbeelding 

opgenomen zijn, en kunnen niet naar believen van eigenaren 

van locaties herverdeeld worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

(*) Voor de weerlegging van deze zienswijze verwijzen wij 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

5e aanvulling: 

Zie memo bij de 5e aanvulling. 

258 

 

Ruijslaan 85 

De Koog 

Het voorgenomen besluit om de oude bestemming 

vrijwel niet te wijzigen spreekt verzoeker aan. 

(1) Kan zich niet vinden in de plannen voor een 

natuur-camping op het aangrenzende perceel. 

(2) Verzoekt het vervangen van drainage vrij te 

stellen van archeologische onderzoeksplicht, omdat 

de bodem door aanleg in het verleden reeds is 

verstoord. 

(3) Verzoekt sleufloos draineren vrij te stellen, omdat 

door aanleg geen verstoring van de bodem 

plaatsvindt. 

Locatie Pontweg (heeft stuk agrarische grond in 

eigendom):  

(4) Verzoekt het vervangen van drainage vrij te 

stellen van archeologische onderzoeksplicht, omdat 

de bodem door aanleg in het verleden reeds is 

verstoord. 

(5) Verzoekt sleufloos draineren vrij te stellen, omdat 

door aanleg geen verstoring van de bodem 

plaatsvindt. 

(1) Er is geen bestemming in het plan opgenomen die een 

natuurcamping mogelijk maakt op het perceel grenzend aan 

dat van de indiener van de zienswijze. 

(2) Via de herziening van het archeologiebeleid, dat 

momenteel in de maak is, wordt vervanging van drainage 

vrijgesteld van de onderzoeksplicht. 

(3) De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

 

(4) Zie hierboven onder de punten 2 en 3, dit geldt voor het 

gehele agrarische gebied. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

260 

 

Achtertune 28 

Oosterend 

De grenzen van de bestemmingsplannen lopen niet 

synchroon met elkaar.  

(1) Verzoeker wil uitleg hierover. 

(2) Verzoekt het bouwblok op te schuiven richting het 

dorp, omdat een groot deel tot een andere eigenaar 

behoort. 

(1) De plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied sluit 

exact aan op de grens van het bestemmingplan Oosterend 

dat in voorbereiding is. De plangrens van de geldende 

bestemmingsplannen Buitengebied en Oosterend loopt dwars 

over enkele tuinen van woningen aan de Achtertune. Voor 

een logische grens tussen het dorp en het buitengebied is 

deze grens aangepast aan de huidige situatie.  

(2) Bij het projecteren van bouwvlakken wordt als 

uitgangspunt genomen:  voldoende afstand houden tot 

woningen, minimaal 50 meter. De afstand tussen het 

bouwvlak en de woningen aan de Achtertune varieert van 30 

tot 55 meter. Het is niet gewenst het bouwvlak in de richting 
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van het dorp te schuiven. 

Dit aspect van een goede ruimtelijke ordening weegt 

zwaarder dan de eigendomssituatie. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van het 

bestemmingsplan. 

261 

 

Mokweg 1 

Den Hoorn 

(1) Verzoekt de agrarische bestemming zoals die was, 

(In het bestemmingsplan dat in 1977 werd 

vastgesteld) met het gedeelte bouwblok wat erbij 

lag, zodat de schuur Kooiweg 1 (voormalig Westerweg 

47b) er ook naast gebouwd kan worden 

(2) Verzoekt 10% extra ruimte in oppervlakte met een 

nokhoogte van ruim 6 meter (circa 6.25) en 30 graden 

dak. Zonder enige kennisgeving is de bestemming er 

afgenomen in het huidige plan. 

(1) De bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf Westerweg 47 

is in de looptijd van het bestemmingsplan, vastgesteld in 

1977, beëindigd. In volgende bestemmingsplan Buitengebied, 

vastgesteld in 1996, is de boerderij bestemd als wonen. De 

bijbehorende schuur Kooiweg 1 valt als gebouw in de 

agrarische bestemming onder het overgangsrecht. De schuur 

wordt gebruikt voor hobbymatige agrarische activiteiten. In 

het nieuwe bestemmingsplan is de functieaanduiding 

specifieke vorm van agrarisch – veldschuur opgenomen. Dit 

doet recht aan de situatie ter plekke. Er is geen sprake van 

een agrarisch bedrijf. Verder ligt deze locatie tegen een 

woonbestemming aan (vanuit de Westerweg gezien erachter) 

en aan de andere zijde is sprake van open agrarisch gebied. 

Gezien de kernwaarde van behoud van open landschap is 

verdere ontwikkeling op deze plek niet wenselijk. Er kan 

geen beroep gedaan worden op rechten uit een oud 

bestemmingsplan.  

Met de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch - 

veldschuur is de status van de schuur en de huidige activiteit 

voldoende gewaarborgd. 

(2) Voor een veldschuur zijn de bouwmaten vastgesteld op 

maximaal goot 3meter, nok 6 meter en dakhelling tussen de 

30 en de 60 graden. Deze veldschuren staan veelal in open 

landschap, een goede vorm en niet te hoge hoogte is daarom 

belangrijk. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

262 

 

Middellandseweg 

12 

Oudeschild 

(1) Maakt bezwaar tegen planMER. 

Het beste wat de gemeente kan doen is kijken naar 

de bestaande A-blokken, deze opschonen en de 

bestaande veehouderij ruimte geven en de 

mogelijkheid geven om net als in de rest van 

Nederland langzaam door te groeien en nieuwe 

ruimere stallen te bouwen met hoog dierwelzijn en 

emissie-arme vloeren. En oude gebouwen te slopen 

en het gevaarlijk asbest af te voeren. Geen Worst-

Case scenario op Texel. De 2e tak van 

werkgelegenheid op Texel moet blijven bestaan. Over 

10 jaar zijn er naar schatting nog ongeveer 25 

(1) Verwezen wordt naar de zienswijze van LTO-Noord, nr. 

152. 

(2) Microvergisters zijn ons niet bekend, als dit kennelijk 

volledig ondergeschikt is aan de agrarische bedrijfsvoering en 

past binnen de normale bouwregels, behoort dit al tot de 

mogelijkheden. Grotere vergisters voldoen daar niet aan, 

vandaar dat daarvoor een aparte regeling nodig is. 

(3) Een planMER is verplicht, zonder planMER is het 

onmogelijk een werkend bestemmingsplan te verkrijgen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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melkveebedrijven. Ook hier slaat de vergrijzing toe. 

Deze bedrijven moeten wel levensvatbaar kunnen 

blijven. 

(2) Ook voor de bouw van microvergisters moet op 

ieder melkveebedrijf ruimte komen.  

(3) Verzoekt de planMER onmiddellijk te schrappen. 

263 

 

Postweg 175 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt aanpassing van het bouwblok 

Een minimaal 60-jarige schuur valt buiten het 

agrarisch bouwvlak. Deze schuur is vervallen en zou 

verzoeker willen vervangen. De ligging is ideaal 

omdat deze luwte op het erf geeft bij de overwegend 

harde zuidwesten wind. 

Omdat de achterzijde van de schuur 8 meter uit het 

midden van de Oorsprongweg ligt vindt verzoeker een 

maximum van 3 meter goothoogte aanliggend aan de 

Oorsprongweg logisch. 

(2) Verzoekt om maatwerk toe te passen. 

(1) De schuur langs de Oorsprongweg ligt buiten het 

bouwvlak. Op het perceel is een nieuw agrarisch 

bestemmingsvlak met bouwvlak. Als een nieuw vlak wordt 

opgenomen wordt rekening gehouden met de afstand tot de 

weg en de al bestaande bebouwing. In deze situatie is het 

bouwvlak op bijna 15 meter uit de as van de Oorsprongweg 

gelegd. U geeft aan dat de schuur vervallen is en nieuwbouw 

gewenst is. Een nieuwe schuur zal binnen het bouwvlak 

geplaatst moeten worden. De schuur zal moeten voldoen aan 

de nieuwe bouwregels. Een goothoogte van 3 meter past 

daarbinnen. 

(2) Toepassen van maatwerk, in de zin dat het bouwblok om 

de huidige schuur wordt gelegd, is ruimtelijk gezien niet 

wenselijk. Het perceel wordt nu voorzien van een agrarisch 

bestemmingsvlak met de daarbij behorende 

bouwmogelijkheden en ontwikkelmogelijkheden voor een 

agrarisch bedrijf op basis van afspraken vastgelegd in een 

gedoogbeschikking van 2 september 2008. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

266  Postweg 125 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

267  Mokweg 10 

Den Hoorn 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

268 

 

Westerweg 28 

Den Hoorn 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar zienswijze 152 van LTO-Noord. 

 

271 

 

Maaikeduinweg 10 

De Koog 

Deze zienswijze is gelijk aan zienswijze 120 van 

Agrarisch Jongeren Texel. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 120, Agrarische Jongeren 

Texel. 

 

273 De Rede 7 en 9 

Den Hoorn 

(1) Het erf van het naastgelegen agrarische perceel 

(nummer 7) loopt naast het perceel met 

woonbestemming (nummer 9) van verzoeker. Het 

deel grenzend aan de woonbestemming wordt 

gebruikt ten behoeve van opslag. Dit geeft overlast 

voor de woonbestemming. Oplossing zou kunnen zijn 

(1) In het ontwerp bestemmingsplan is het erf constaterend 

bestemd, dat wil zeggen dat de gronden die als erf gebruikt 

worden ook als zodanig bestemd worden.  

Voor het agrarische bedrijf De Rede 7 is de functieaanduiding 

erf opgenomen voor het gehele bouwvlak en voor dat deel 

van het perceel dat in gebruik is als erf.  
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dat het bouwblok aan de achterzijde van het 

agrarische perceel wordt uitgebreid en het deel 

tussen nummer 7 en 9 geen erffunctie houdt of 

bouwblok krijgt.  

(2) Het bouwblok van nummer 9 lijkt kleiner 

geworden aan de zijkant en voorkant. Worden 

bouwblokken van particulieren ook groter in het 

nieuwe plan? 

(2) In het geldende bestemmingsplan is in de regels van de 

bestemming wonen een minimale afstand van 3 meter tot de 

perceelsgrens opgenomen. Daarnaast wordt er een redelijk 

afstand tot de weg aangehouden.  

In het ontwerp bestemmingsplan is deze maatvoering 

vertaald in het bouwvlak. Er is rekening gehouden met de 

afstand tot de perceelsgrens en met de afstand tot de weg.  

Voor het perceel De Rede 9 is 30 meter voor de afstand van 

naar de weg gekeerde bouwgrens niet haalbaar. Daarom is 

voor de naar de weg gekeerde bouwgrens de voorgevel van 

de woning en de voorgevel van het bijbehorende bouwwerk 

direct daarnaast aangehouden. Verder heeft het bouwvlak in 

het ontwerp plan een breedte van 50 meter.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan.  

274  Postweg 177 

De Cocksdorp 

Verzoekt medewerking voor het vergroten van het 

bouwblok tot 2 hectare of minimaal 1,5 hectare, 

zodat het bedrijf zijn activiteiten kan continueren 

c.q. uitbreiden en dat voor uitbreidingsactiviteiten 

(akkerbouw en bloembollenteelt) geen 

bestemmingsplanwijziging meer nodig is. 

Er is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid in het plan 

opgenomen. Na de inwerkingtreding kan die worden 

aangevraagd. Er wordt niet vooruitgelopen op binnenplanse 

wijzigingen, omdat hier een goede afweging van de criteria 

gedaan moet worden, en er voorwaarden kunnen worden 

gesteld. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

278 

 

Oostkaap 6 

Oosterend 

Verzoekt de veldschuur te verplaatsen naar een plek 

dichter bij de weg, de veldschuur heeft onderhoud 

nodig om te behouden. De schuur is bijna niet te 

gebruiken omdat deze ongeveer 450 meter van de 

weg af in het land staat en omdat deze te klein is om 

er een machine in op te bergen. 

Verzoekt het mogelijk te maken om de velschuur na 

verplaatsing om te bouwen tot een recreatiewoning. 

Dit is de enige manier om de veldschuur te behouden. 

Deze moet volledig uit eigen budget worden 

onderhouden. Verzoeker denkt dat het verplaatsen en 

inrichten als recreatiewoning een verrijking zal zijn 

voor het Texelse landschap. Dit moet natuurlijk wel 

samengaan met een goede landschappelijke 

inpassing, dus geen bebouwing aan de buitenkant en 

maar minimale beplanting. 

In het geldende bestemmingsplan valt deze schuur onder het 

overgangsrecht. Het overgangsrecht is bedoeld om strijdige 

ongewenste situaties binnen de planperiode aan te pakken. 

Dit is niet gebeurd. Een gebouw kan niet 2 keer onder het 

overgangsrecht vallen.  

Daarom is voor dit pand in het ontwerp bestemmingsplan 

pand een functieaanduiding “Specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur” opgenomen in het ontwerpplan. Door deze 

functieaanduiding wordt het gebouw in het bestemmingsplan 

erkend.  

Het past niet in het beleid om de veldschuur te verplaatsen 

en/of deze te gebruiken voor recreatief verblijf. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

 

279 

 

Hoornderweg 32 

Den Hoorn 

(1) Verzoekt het bouwvlak te wijzigen: de huidige 

vorm voldoet niet voor een optimale indeling. Deze is 

nodig om alle bedrijfsgebouwen, opslag van 

winterrantsoen en verplichte mestopslag binnen het 

bouwvlak te realiseren. 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 
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Door van de oostelijke zijde van bet bouwvlak (nu in 

gebruik als grasland) een deel te verplaatsen naar de 

noordelijke zijde waar al sinds vele jaren de 

kuilplaten zijn gelegen kan aan deze tekortkoming 

worden tegemoet gekomen. 

 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Uw verzoek voor het wijzigen van het bouwvlak voldoet niet 

aan deze voorwaarden. Het bouwvlak blijft niet compact en 

verder wordt gevraagd om een uitbreiding in de richting van 

de naastgelegen woning. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

(2) Voor de weerlegging van rest van deze zienswijze 

verwijzen wij naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-

Noord. 
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Eendrachtweg 6 

De Cocksdorp 

Verzoekt om de bebouwing op het bouwblok op de 

juiste wijze weer te geven. 

De ondergrond, die getoond wordt bij het raadplegen van het 

bestemmingsplan,  is geen onderdeel van het 

bestemmingsplan. Deze wordt uitsluitend getoond ter 

oriëntatie. Het wel of niet voorkomen van gebouwen of 

anderszins heeft dan ook geen juridische gevolgen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

285 

 

Westerweg 94 

Den Hoorn 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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Postweg 154 

De Cocksdorp 

Zienswijze betreft alle planonderdelen van het 

ontwerp bestemmingsplan en meer specifiek over de 

locaties Postweg 154, Postweg 154a, Postweg 154 b 

en Postweg 211. 

Postweg 154: gecombineerd akkerbouw-, 

melkrundvee, en varkensmestbedrijf. 

Postweg 211: deels akkerbouw, en opfokken jongvee. 

In 2001 zijn de veehouderijbedrijven verplaatst van 

Postweg 213 naar Postweg 154. Hiervan is een 

vrijstellingsbesluit bijgevoegd, waarin het bouwblok 

op Postweg 154 ten behoeve van een gemengd bedrijf 

circa 2,0 hectare zou bedragen. Aanleiding van de 

verplaatsing is plannen voor aanleg golfbaan, 

milieusituatie Postweg 213 en sanering 

ammoniakdepositie op Roggeslootgebied. 

College (2000) en Gedeputeerde Staten (2001) 

hebben verklaring van geen bezwaar afgegeven. De 

vrijstellingsprocedure liep vooruit op een separate 

herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 

1996 in verband met de bedrijfsverplaatsing en 

uitbreiding golfbaan. In 2005 is aangegeven dat deze 

herziening niet door zou gaan in verband met 

stilleggen van het project van de uitbreiding van de 

golfbaan en zou meegenomen worden in de totale 

herziening van het bestemmingsplan, hetgeen 8 jaar 

op zich liet wachten. Het vrijstellingsbesluit zou in 

het ontwerp bestemmingsplan verwerkt worden. 

Hiervan is geenszins sprake. De uitbreidings-, bouw- 

en gebruiksmogelijkheden zijn beperkt, waardoor de 

bedrijfsvoering op slot wordt gezet. 

(1) Postweg 154 heeft 2 bouwblokken. Wat is de 

betekenis van de doorgetrokken lijn die op de 

verbeelding tussen de twee bouwblokken is geplaatst? 

(2) Klopt het dat op het ene bouwblok, ter plaatse 

van de huidige varkensstal, de functieaanduiding 

‘intensieve veehouderij’ is toegekend? Zo niet, dan 

graag opnemen. 

(3) Aan dit bouwblok lijkt de functieaanduiding 

‘bouwvlak’ te zijn toegekend. Klopt het dat ter 

plaatse van dit bouwblok een eventuele toekomstige 

omschakeling naar een grondgebonden veehouderij 

tot de mogelijkheden behoort? 

(4) De functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

agrarisch – erf’ lijkt op dit bouwblok te liggen. Hoe 

verhoudt dit gebruik dat reeds is toegelaten zich ten 

opzichte van het gebruik van hetgeen is toegestaan 

In de beantwoording zal alleen ingegaan worden op de door u 

specifiek aangegeven punten. 

Uit uw zienswijze blijkt dat u veel onduidelijkheden heeft 

over het plan. U kunt hiervoor ook een keer langskomen op 

de Vergunningenbalie op het gemeentehuis. Hieronder een 

korte uiteenzetting op de vragen. 

(1) Er zijn twee aanduidingen ‘specifieke vorm van agrarisch 

-erf’ opgenomen met daarbinnen elk een bouwvlak. De 

doorgetrokken (onderbroken) lijn is de scheidingslijn tussen 

de twee agrarische erffuncties. De bouwblokken 

(tegenwoordig bouwvlakken) zijn aangegeven met een niet 

onderbroken lijn. 

(2) Op het zuidelijkste blok zit de functie aanduiding 

‘intensieve veehouderij’ opgenomen. 

(3) Zie ook onder 1. De aanduiding intensieve veehouderij 

ligt binnen een bouwvlak. Binnen dat bouwvlak is ook 

grondgebonden veehouderij toegestaan. 

(4) De mogelijkheden in het bouwvlak en ‘specifieke vorm 

van agrarisch – erf’ binnen de bestemming Agrarisch – 

Strandpolders staan aangegeven in artikel 6 van de regels. 

Het  gaat te ver om hier gedetailleerd op in te gaan. Er zijn 

een aantal gebruiksmogelijkheden , maar geen 

bouwmogelijkheden binnen de functie ‘specifieke vorm van 

agrarisch –erf’.  Wel  kunnen bijvoorbeeld mest en hooibalen 

worden opgeslagen en kunnen parkeervoorzieningen en 

andere terreinverhardingen worden gerealiseerd.  

(5) Alle bouwregels uit artikel 6.2 zijn van toepassing op het 

bouwvlak met de aanduiding intensieve veehouderij. 

(6) Zie ook onder (1). In de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen SVBP 2012 is aangegeven dat de term 

bouwvlak moet worden gehanteerd. 

(7) De opslag ten behoeve van agrarische producten past 

binnen de bestemming ‘Agrarisch – Strandpolders’ 

(8) Binnen de aanduiding ‘veldschuur’ is agrarisch gebruik 

mogelijk en binnen de aanduiding ‘opslag’ is opslag ten 

behoeve van materialen voor waterstaatkundige werken 

mogelijk.  

(9) Deze opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen 

(10) Dit betreft agrarische bedrijfsvoering binnen het 

bouwvlak en de daarbij behorende agrarische percelen van 

het ter plaatse gevestigde bedrijf. 

(11) Voor dit punt wordt ook verwezen naar de zienswijze 

van LTO Noord, Zienswijze nummer 152. Het bouwvlak dat 

strak om het bestaande gebouw is getekend, komt voort uit 

de planMER. Bij uitbreiding van intensieve veehouderij 

bestaat een reële kans dat het gevolgen kan hebben voor de 

3
e
 aanvulling: 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 
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binnen de bestemming ‘Agrarisch – Strandpolders’? 

(5) Welke bouwregels uit artikel 6.2 zijn van 

toepassing op het bouwblok met de functieaanduiding 

‘intensieve veehouderij’? Dit in het kader van het feit 

dat de bouwregels veelvuldig aansluiting zoeken bij 

de term bouwvlak. 

(6) Wat wordt bedoeld met de term bouwvlak? Wordt 

verwezen naar de functieaanduiding bouwvlak of naar 

bouwvlak? 

(7) In het tweede bouwblok met de functieaanduiding 

‘bouwvlak’ en ‘agrarisch – erf’ staan 2 opslagloodsen, 

een melkveestal en een opslag voor aardappelen. 

Past de opslag voor aardappelen binnen deze 

bestemming? 

(8) Welk gebruik is mogelijk binnen de aanduidingen 

‘veldschuur’ en ‘opslag’? 

(9) Het wegbestemmen van planlogische 

mogelijkheden, waaronder intensieve veehouderij ten 

opzichte van het vrijstellingsbesluit stuit op verzet bij 

indiener. 

(10) Hoe moet het begrip ‘agrarische bedrijfsvoering’ 

(6.7 sub a) worden uitgelegd? Is dat op het bouwblok, 

op een kadastraal perceel of de totale agrarische 

bedrijfsvoering op meerdere percelen? 

(11)In het bestemmingsplan is ervoor gekozen om de 

gehele veehouderij op slot te zetten middels een 

verbod op het bouwen van nieuwe dierenverblijven in 

combinatie met een specifiek gebruiksverbod, tenzij 

het bestaand gebruik betreft. Het bouwblok ten 

behoeve van intensieve veehouderij is ten onrechte 

en zonder motivering strak om de huidige bebouwing 

gelegd. Er is een verwijzing naar de uitkomsten van 

de planMER. De noodzaak kan niet gebaseerd worden 

op het ontbreken van absolute zekerheid ten aanzien 

van aannames en de te hanteren 

uitgangspunten/invulling van de planMER. De planMER 

laat zien dat het stikstofprobleem op Texel beperkt 

is, maar ook dat de kritische depositiewaarde in de 

huidige situatie (beperkt) overschreden wordt. 

Indiener stelt dat de gekozen planregeling – voor 

zover deze al noodzakelijk is – op oneigenlijke 

gronden berusten, te grote en disproportionele  

beperkingen stelt aan de Texelse veehouderij. 

Uitbreidingen, mits in overeenstemming met de Nb 

wet 1998) buitenplans kunnen wel gerealiseerd 

worden. Daaruit blijkt, dat binnenplans meer 

stikstofdepositie. Tevens stelt de provincie een aantal 

voorwaarden in de verordening. Bij toekomstige 

ontwikkelingen van dit bedrijf zal een separate buitenplanse 

procedure gevoerd moeten worden. 

(12) Waardedaling door een wijziging in het bestemmingsplan 

zal moeten blijken na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan. Indien daarvan soprake is, zijn er 

wettelijke regelingen voor. 

(13) Er is een afwijkingsmogelijkheid in de bestemming 

‘Agrarisch – Strandpolders’ opgenomen ten aanzien van de 

goot- en bouwhoogte naar 6 en 12,5 meter. Dit is conform de 

door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan Buitengebied. 

(14) Zie ook onder (4). Binnen de functieaanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ zijn geen 

bouwmogelijkheden. Alleen een hekwerk ten behoeve van 

mestopslag of overige bouwwerken tot 1 meter zijn mogelijk.  

(15) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van 

LTO Noord, Zienswijze nummer 152. 

(16) Als gevolg van de wettelijke taken van de 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) conform artikel 5.23 

lid 1 van de Wet Luchtvaart, beheert de  LVNL technische 

systemen en installaties ten behoeve van 

luchtverkeersbeveiliging. Een belangrijk deel hiervan betreft 

de apparatuur voor communicatie-, navigatie- , en 

surveillance apparatuur. Dit wordt gebruikt om het 

radiocontact tussen de verkeersleiding en piloten te 

onderhouden. LVNL is verplicht haar taken te verrichten 

overeenkomstig het bepaalde in Nederland verbindende 

verdragen (artikel 5.23 lid 7 van de Wet Luchtvaart), zoals 

het Verdrag van Chicago. De apparatuur maakt gebruik van 

radiogolven die uitgezonden en/of ontvangen worden door 

antennesystemen. Objecten zowel vast (gebouwen, 

windmolens, bomen) als mobiel (bouwkranen, heistellingen) 

vormen in potentie een bedreiging voor de goede werking 

van de apparatuur omdat deze de uitgezonden radiosignalen 

kunnen verstoren. Voor het veilig afwikkelen van 

vliegverkeer gelden rondom de technische systemen 

maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten, de 

zogenaamde toetsingsvlakken. Deze toetsingsvlakken zijn als 

luchtverkeerzones in de verbeelding opgenomen 

(17) Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze zal 

hierover een besluit nemen. 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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mogelijk is, dan er nu in het ontwerp plan is 

opgenomen. Er is ten onrechte onvoldoende 

onderzoek geweest en de Texelse veehouderij is op 

slot gezet. Een bestemmingsplan moet in 

overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke 

ordening  en voorzien in reële 

uitbreidingsmogelijkheden binnen de planperiode. 

Deze mogelijkheden ontbreken en daarom is de 

planregeling in strijd met artikel 3.1 Wro. Door de 

voorgestelde regeling kan indiener niet voldoen aan 

toekomstige (strengere) milieu-, hygiëne-, en 

dierenwelzijnnormen. 

Binnen het vergunde emissieplafond van indiener 

kunnen uitbreidingsmogelijkheden bestaan, indien dit 

in de regels wordt gekoppeld aan toepassing van 

moderne staltechnieken (BBT, BBT+, BBT++). Door 

verplichting van deze emissiearme staltechnieken kan 

de veehouderij uitgebreid worden zonder dat de 

ammoniakemissie toeneemt. 

Het op slot zetten is tevens in strijd met artikel 3.2 

en artikel 3.4 van de Awb. De belangen zijn 

onvoldoende betrokken geweest in de 

belangenafweging. Er is niet onderzocht of een 

minder bezwarende planregeling uitkomst kan 

bieden. Het wegbestemmen van 

ontwikkelingsmogelijkheden is strijdig met het bij 

indiener gewekte gerechtvaardigd vertrouwen, 

waarbij de toezegging is gedaan dat het 

vrijstellingsbesluit in het plan wordt opgenomen. Er is 

gehandeld in strijd met de te betrachten 

zorgvuldigheid.  Verzocht wordt de voorgestelde 

planregeling (op slot zetten veehouderij) te 

heroverwegen en zodanig aan te passen dat de 

veehouderijactiviteiten en 

ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. 

(12) Ongewijzigde vaststelling van het plan zal grote 

financiële gevolgen hebben en zet het voortbestaan 

van het bedrijf onder druk. Indiener zal genoodzaakt 

zijn een planschadeclaim in te dienen. 

(13) De maximale goot- en bouwhoogte voor 

bedrijfsgebouwen is 4,5 m en 10,0 m. Dit beperkt de 

akkerbouw bedrijfsvoering. Verzocht wordt om de 

goot- en bouwhoogte bij recht te verruimen naar 6,0 

en 12,0 m. 

(14) De maximale bouwhoogte binnen de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ bedraagt 1,0 m. 

3
e
 aanvulling: 

Is recht gedaan aan gevoerde procedure ten tijde van 

de verplaatsing (bedrijf was eerst gevestigd op de 

locatie waar nu de golfbaan is gevestigd)? Als gevolg 

van de eerste verontrustende signalen vanuit planMER 

is de lijn strak om de bestaande bebouwing getrokken. 

Door de recente wetswijziging is echter duidelijk 

geworden dat bestaande planologische rechten 

meegenomen kunnen worden naar een volgend 

bestemmingsplan. 

Het bouwvlak zal weer terug opgenomen worden 

conform de vigerende mogelijkheden. 
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Dit biedt onvoldoende mogelijkheden. 

(15) De wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van 

het bouwvlak tot maximaal 1,5 hectare kan niet 

worden toegepast indien veeteelt onderdeel uitmaakt 

van de agrarische bedrijfsvoering. Indiener kan op 

beide locaties geen gebruik maken van deze 

wijzigingsbevoegdheid. Het is onredelijk en strijdig 

met een goede ruimtelijke ordening om gemengde 

agrarische bedrijven ook in hun 

akkerbouwactiviteiten op slot te zetten. Waarop is 

deze voorwaarde gestoeld, want 

akkerbouwactiviteiten leiden niet tot extra 

ammoniakemissie.  

(16) Welke regels verplichten ertoe om de 

gebiedsaanduidingen luchtvaartverkeerzone -1b en -3 

te leggen over het perceel Postweg 154? Dit geeft 

teveel beperkingen voor indiener. 

(17) Verzocht wordt het ontwerp bestemmingsplan 

niet, althans gewijzigd vast te stellen. 

 

 

3
e
 aanvulling:  

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

Varkenshouderij is erg afgeperkt ten opzichte 

van de gevoerde procedure, vraagt ruimte ook 

om juist te kunnen overschakelen van 

“intensief” naar “reguliere”of zelfs richting 

biologische varkenshouderij. 

 

289 

 

Oosterenderweg 

35 

Oosterend 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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Kadijksweg 19 

De Waal 

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen de waarde-

archeologie bestemming omdat alle percelen in het 

verleden zijn gedraineerd. Daarnaast zijn als gevolg 

van ruilverkaveling nieuwe waterlopen gegraven, 

oude gedempt en gronden omgewoeld en vervolgens 

geëgaliseerd. Hierdoor is de trefkans op 

archeologische resten nihil. Reden waarom wordt 

verzocht de onderzoeksverplichting en 

aanlegvergunningverplichting te schrappen en deze te 

beperken tot onderzoek tijdens de 

graafwerkzaamheden. 

(2) Verzoeker kan zich met betrekking tot artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b niet vinden in het standpunt dat 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

(2) Hiervoor wordt verwezen naar de zienswijze van LTO-

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Omvang agrarisch areaal) 
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nieuwe dierenblijven alleen buitenplans zijn 

toegestaan. De toename van stikstofdepositie is reeds 

geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 

Aangezien dit een ander juridisch kader behelst, is 

verzoeker van mening dat het niet ruimtelijk relevant 

is om ‘het verbieden van nieuwe dierenverblijven’ te 

integreren in het bestemmingsplan. Uitgaande van 

het standstill-beleid van de provincie, het toepassen 

van mitigerende maatregelen en het verkrijgen van 

een natuurbeschermingswetvergunning blijft de 

ammoniakdepositie van de Natura-2000 gebieden 

gelijk aan dan wel wordt minder dan de huidige 

situatie. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen 

economie en natuur, met agrariërs als 

natuurbeheerders. 

(3) Het verbod strookt daarnaast niet met de ambitie 

om minimaal 8800ha agrarische grond, waarvan 

minimaal 4000ha grasland te behouden. Om deze 

ambitie te halen, moet agrariërs een goed 

toekomstperspectief kunnen worden geboden. 

Daarnaast is in de structuurvisie de ambitie 

opgenomen om de agrarische sector te versterken. 

Het verbod op het bouwen van nieuwe veestallen is in 

tegenspraak met deze doelen. Het leidt zelfs tot 

verpaupering van het platteland van Texel. De 

agrariërs zijn immers de beheerders van het 

ruimtelijke platteland. De bestaande stallen zijn te 

klein geworden. Indien geen uitbreiding mogelijk is, 

zullen ondernemers het eiland verlaten. 

(4) Verzoeker juicht een gebiedsgerichte benadering 

toe. Voorgesteld wordt om een uitbreiding te 

matchen met de in beheer zijnde gronden. Texel kan 

op een duurzame wijze worden beheerd en hiermee 

bijvoorbeeld de populatie weidevogels in stand 

houden. Verzocht wordt net als in de provincie 

Noord-Brabant een voorstel met oplossingsrichtingen 

voor de veehouderij op te nemen in het 

bestemmingsplan. Deze moet voor de agrariërs 

ondernemersperspectief bieden in combinatie met 

een gezonde leefomgeving. Deze moet artikel 5.2, 

tweede lid onder 1b vervangen.  

(5) Het bestemmingsplan kent enkel voor 

akkerbouwbedrijven de mogelijkheid om het 

bouwblok te vergroten naar 1,5ha. Vanuit wet- en 

regelgeving gelden steeds hogere eisen voor 

milieudoelstellingen en dierenwelzijn. Per aanwezig 

Noord, nr. 152. 

(3+4) Het is bij wet verplicht dat voor plannen waarvoor het 

opstellen van een Passende beoordeling nodig is, en plannen 

die de ‘toon zetten’ voor toekomstige 

Besluitm.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten een 

planMER moet worden opgesteld. In het geval van het 

bestemmingsplan Buitengebied Texel was dat het geval. Het 

MER is dan ook uitgevoerd op planniveau. Met andere 

woorden in het MER is onderzocht of de uitvoering van het 

bestemmingsplan Buitengebied in zijn geheel vanuit natuur- 

en milieuoogpunt uitvoerbaar is. Het MER spreekt zich 

nadrukkelijk niet uit over ontwikkelmogelijkheden van een 

specifiek veehouderijbedrijf (op inrichtingsniveau). Op dat 

niveau zal in sommige gevallen tevens een Besluitm.e.r. 

doorlopen moeten worden en zal tevens een gedetailleerde 

toets aan de Natuurbeschermingswet op inrichtingsniveau 

nodig zijn.  

Het is mogelijk dat een individueel veehouderijbedrijf met 

een uitbreidingswens kan uitbreiden door te voldoen aan de 

voorwaarden zoals gesteld in de Natuurbeschermingswet. Het 

voorliggende MER doet daarover evenwel geen uitspraken. 

(5) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van de 

Agrarische Jongeren Texel (AJT), nr. 120. 

(6) Hetgeen onder punt 6 gesteld wordt is op zich correct, 

maar dat neemt niet weg dat op planniveau eveneens 

voldaan moet worden aan de Natuurbeschermingswet, en dat 

volgens vaste jurisprudentie de toetsing niet doorgeschoven 

mag worden naar de individuele vergunningaanvragen, omdat 

dan niet op voorhand aangetoond is dat het plan uitvoerbaar 

is. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 
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dier moet meer ruimte beschikbaar zijn. Het 

beperken van de ruimte binnen een bouwvlak komt 

het dierenwelzijn niet ten goede. Daarnaast zijn voor 

de ruwvoeropslag meerdere silo’s noodzakelijk. 

Hierdoor is voor een veehouderijbedrijf een groter  

bouwvlak nodig dan bij een akkerbouwbedrijf. 

(6) De aanvraag voor een ‘verklaring van geen 

bedenkingen (Natuurbeschermingswet 1998) is reeds 

geborgd in de vigerende wet- en regelgeving. Tevens 

dient voor elk individueel plan maatwerk te worden 

toegepast. 

292 

 

Kadijksweg 19 

De Waal 

(1) Verzoeker streeft naar een modern bedrijf met 

toekomstperspectief. Eerder is verzocht een 

bouwblok van 2ha op te nemen. Om te kunnen 

groeien, is dit te klein.  

Uitbreiding is mogelijk op de volgende wijze. De zijde 

van de woonstolp wordt vrijgehouden van bebouwing 

en door tuunwallen daar behouden. De stolp komt op 

die manier duidelijk tot zijn recht vanaf de 

Spangerweg. Aan de andere kant, aan de kant van de 

Laagwaalderweg, bevindt zich het moderne 

bedrijfsgedeelte. Hier wil verzoeker meer ruimte om 

te ontwikkelen en om te bouwen. 

Op dit moment ligt een sleufsilo buiten het bouwvlak 

en buiten de erf-aanduiding. In 2011 heeft verzoeker 

aan de Laagwaalderweg, evenwijdig aan de 

bestaande sleufsilo’s een nieuwe gemaakt. De 

wanden hiervan zijn hoger dan 1 meter, dus deze past 

niet binnen de erffunctie. Verzocht wordt dan ook om 

het bouwvlak wat voor en achter de stolp aan de 

zijde van de Spangerweg is te verplaatsen naar de 

achterzijde aan de Laagwaalder-kant naast de 

aanwezige sleufsilo’s, zie bijlage. 

(2) Voor een veehouderij is het uitgesloten het 

bouwblok te vergroten tot 1,5ha. Verzoeker is van 

mening dat als de noodzaak kan worden aangetoond 

een uitbreiding toch mogelijk moet zijn. Anders is 

sprake van willekeur. 

(3) Verzoeker vraagt hoe deze situatie is bij een 

gemengd bedrijf. Kan deze zijn bouwvlak niet 

vergroten ten behoeve van de akkerbouw? 

(4) Verzoeker geeft aan dat al zijn percelen in het 

verleden zijn gedraineerd. In de jaren 50 en 60 heeft 

een ingrijpende ruilverkaveling plaatsgevonden. Als 

gevolg hiervan zijn nieuwe waterlopen gegraven, 

oude gedempt en gronden omgewoeld en vervolgens 

(1) Indiener van de zienswijze vraagt om aanpassing van 

het bouwvlak, de gevraagde aanpassing past in de 

uitgangspunten voor het intekenen van bouwvlakken, 

bovendien komt deze wijziging het landschap ten goede, 

aangezien de zichtlijnen op de stolp zo beter gewaarborgd 

zijn. Het bouwvlak zal hierop aangepast worden. 

(2) Naar aanleiding van de recente wetswijziging, is het 

mogelijk gebleken hier anders mee om te gaan. Voor de 

beantwoording van dit punt wordt verwezen naar de 

beantwoording van de zienswijze van LTO-Noord, nr. 152.  

(3) Zie onder 2. 

(4) De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ op uw 

agrarische perceel betreft een gebied met een 

archeologische verwachting, dus waar een kans bestaat op 

het aantreffen van waardevolle archeologie. In het plan zit 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te 

wijzigen als deskundig archeologisch onderzoek aangetoond 

heeft dat er sprake is van geen of een andere categorie 

waarde archeologie. Hierop wordt niet vooruitgelopen. 

(5) Zie de beantwoording van zienswijze 152, LTO-Noord. 

(6) Zie de beantwoording van zienswijze 152, LTO-Noord. 

(7) Dat klopt, er wordt in overleg met LTO gezocht naar een 

oplossing. 

(8) Dat klopt. Door regelgeving van hogerhand ziet de 

gemeente zich hiertoe genoodzaakt. 

(9) In het kader van de energievisie en de 

duurzaamheidsambitie is het hebben van maximaal 3, 

kleinschalige biovergisters juist een wens van de gemeente. 

(10) Dit zal de toekomst moeten uitwijzen. 

 

 

De punten 1 en 2 leiden tot wijziging van het 

bestemmingsplan, de overige punten niet. 

Locatie: Kadijksweg 19 

Het bouwvlak wordt aangepast conform de bijgevoegde 

tekening. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Omvang agrarisch areaal) 
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geëgaliseerd. De oorspronkelijke structuur is hierdoor 

verstoord. De gestelde archeologische voorwaarden 

zijn daarom achterhaald en onnodig. Daarbij geldt 

dat tijdens de bouw van de ligboxenstal in 1999 en de 

aanleg van het erf ook diverse verstoringen hebben 

plaatsgevonden. 

(5) Verzoeker geeft aan dat de planMER verplichting 

haar doel voorbij schiet. De planMER suggereert dat 

in een periode van 10 jaar op alle aanwezige 

agrarische bouwblokken veebedrijven aanwezig zijn. 

Dit staat ver van de realiteit. Uitbreiding van 

intensieve veehouderij wordt uitgesloten in het 

nieuwe bestemmingsplan. Het kan niet de bedoeling 

zijn om de extensieve veehouderij op Texel volledig 

op slot te zetten. Een groei moet mogelijk blijven om 

de leefbaarheid van het gebied te garanderen. 

(6) Verzoeker heeft bezwaren tegen de voorwaarde 

dat geen nieuwe dierenverblijven mogen worden 

toegevoegd. Om te kunnen voldoen aan toekomstige 

milieu- en dierenwelzijnsregels is het noodzakelijk 

dat nieuwe stalruimte kan worden gebouwd. 

Inmiddels geldt een Maatlat Duurzame Veehouderij 

waarin de eisen op het gebied van dierenwelzijn zijn 

vastgelegd. De bestaande stal voldoet niet  

meer aan deze eisen. Gezien de ontwikkelingen in de 

sector en om rendabel te kunnen investeren is 

schaalvergroting noodzakelijk.  

(7) Alle uitbreidingen van veehouderijen moeten 

buitenplans. Dit brengt op voorhand aanzienlijke 

kosten met zich mee terwijl niet duidelijk is of kans 

van slagen bestaat. 

(8) Het verbod op nieuwe dierenverblijven staat 

haaks op het beleid uit de structuurvisie. Hierin stelt 

de gemeente dat het doel is de agrarische sector te 

versterken. Het genoemde verbod past niet binnen 

deze doelstelling. 

(9) Verzoeker spreekt zijn zorgen uit over het 

mogelijk maken van biovergisters. Als gevolg hiervan 

zal het areaal maïs toenemen en het areaal grasland 

afnemen. Dit tast het landschap aan. Doordat meer 

land wordt gebruikt voor de biovergister, is er 

onvoldoende ruwvoer voor het Texelse vee. Dit moet 

vanaf het vaste land komen wat weer leidt tot meer 

vervoersbewegingen. Daarbij geldt dat de raad wel 

randvoorwaarden heeft gesteld om negatieve 

effecten uit te sluiten, maar dat één en ander 
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onvoldoende is te garanderen en te handhaven. 

Verzocht wordt dan ook de mogelijkheid om een 

biovergister te realiseren uit het bestemmingsplan te 

halen. In de praktijk blijkt dat er veel problemen zijn 

rond deze installaties. 

(10) In het raadsprogramma voor de periode van 

2010-2014 staat het streven genoemde om 8800ha 

actieve agrarische economische landbouw te 

behouden. Door biovergisters toe te staan, zal de 

agrarische structuur negatieve effecten ondervinden 

en is het maar de vraag of het lukt het aantal 

hectares te behouden.  

293 

 

Lancasterdijk 3a 

Oosterend 

(1) In het kader van Ruimte voor ontwikkeling heeft 

verzoeker in juni 2009 gevraagd om het blok voor het 

Loonbedrijf (met een Ah bestemming) te vergroten 

tot ca 1.5 ha. Het gedeelte met de 

bedrijfsbestemming zou hetzelfde blijven. 

Inmiddels is het inzicht gewijzigd: er wordt meer 

waarde gehecht aan kernwaarden, zoals een open 

landschap 

Verzoeker vraagt om het bestaande A(h) blok uit te 

breiden van 1 naar 1,5 hectare. Het 

pootaardappelbedrijf is gegroeid van 0 naar 55 

hectare. Er is een bedrijfsopvolger. De schuur die in 

2009/2010 is gebouwd is nu al te klein. Verzoeker 

moet kiezen tussen uitbreiding van de bestaande 

schuur of een hele nieuwe erbij. Ook de 

ontwikkelingen op het loonbedrijf staan niet stil. De 

machines worden steeds groter en verplichte 

milieuaanpassingen vragen veel ruimte binnen het 

bouwvlak. 

(2) Het bedrijfsbouwvlak is verschoven om 

stedenbouwkundige redenen. Verzoeker wil de 

bebouwing niet alleen mooi, maar ook doelmatig 

hebben. Meer ruimte tussen bebouwing betekent ook 

meer brandveiligheid. 

Verzoeker wil het bouwvlak anders verschoven zien 

zoals aangegeven op tekening: dat is doelmatiger, 

veiliger en wat verzoeker betreft landschappelijk 

meer verantwoord dan de visie van de gemeente op 

hun bebouwing  

(3) Een oude schuur staat niet meer op plankaart 

terwijl verzoeker voornemens is deze schuur te 

vernieuwen. Derhalve deze graag opnemen waar bij 

staat. 

(4) In het vorige bestemmingsplan was de 

(1+2) Er wordt een bouwvlak ingetekend conform de 

uitgangspunten, uitbreiding in het open agrarische gebied 

is daarmee echter strijdig. Er is zo goed mogelijk een 

verdeling gemaakt tussen de beide bedrijven op deze 

locatie, om een zo doelmatig mogelijk bestemmings- en 

bouwvlak te krijgen binnen de kaders van de 

uitgangspunten. 

(3) De verbeelding geeft alleen de bestemmingen, 

ondergrond met bebouwing is slechts ter oriëntatie, en heeft 

geen juridische betekenis. 

(4). Conform de rechten uit het vigerende plan is in de 

verbeelding het gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en 

overkappingen gewijzigd van 900 m² (plus 30% ; 270 m²) naar 

1170 m². 

 

Voor wat betreft de punten 1 en 2 zal het plan worden 

aangepast. 

Locatie: Lancasterdijk 3a 

De bestemmings- en bouwvlakken worden aangepast conform 

bijgevoegde tekening. 
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mogelijkheid opgenomen om in het bedrijfsblok 

eenmaal in de planperiode een uitbreiding van 30% 

van het bebouwde oppervlak te realiseren. 

Dat zou gaan om 30% van 1125 m², dat is 337.5 m². 

Verzoeker heeft daar tot nu toe geen gebruik van 

gemaakt. Deze meters wil verzoeker graag toevoegen 

aan de bestaande schuur voor aan de weg, als deze 

wordt herbouwd. Temeer omdat verzoeker daar bij 

de herziening van het bestemmingsplan ongevraagd 

de nodige meters kwijtgeraakt is.  

294 

 

Agrarisch 

algemeen 

De landbouw op Texel doet landelijk met de besten 

mee door goed ondernemerschap, hard werken, hoog 

scholingsniveau en innovatie. Natuur, regeldruk, 

beperkingen (ganzen en zwanen) en agrarisch 

natuurbeheer leggen een enorme druk op het Texelse 

landbouwareaal. Het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied bevat een zwaar pakket aan 

regelgeving: veehouderij gaat op slot, toezeggingen 

grotere bouwblokken is teruggedraaid en het oude 

land krijgt te maken met een zwaar archeologisch 

beleid. 

Dit laatste is voor de wisselteelt op Texel, een 

vanouds gebruik,  een heel groot probleem. 

Dure wisselteelt vragen om een goede 

bodemstructuur  en goede afwatering. Vaak wordt 

vooraf aan de teelt het land opnieuw gedraineerd. In 

het nieuwe plan moet een procedure van minimaal 8 

weken worden doorlopen voor een vergunning en als 

er nader onderzoek moet worden uitgevoerd kan het 

eindeloos duren. Dat is ongewenst. Niet draineren 

staat garant voor misoogsten. In de ruilverkaveling op 

Texel is gegraven, opgehoogd, geëgaliseerd, 

diepgeploegd, sloten gedempt, sloten gegraven, 

wegen verplaatst, tuunwallen afgegraven en opnieuw 

gezet, kortom heel Texel is op de schop geweest. 

Bovendien is heel Texel toen gedraineerd, hetgeen 

daarna meerdere malen opnieuw is gebeurd. Met 

betrekking tot het vigerende plan is de Texelse 

landbouw tot aan de Raad van State geweest om te 

voorkomen dat een aanlegvergunningstelsel voor het 

draineren in het plan zou worden opgenomen. Dat is 

toen gelukt. 

En nu wordt normaal agrarisch onderhoud wederom 

vergunningplichtig, terwijl bij wisselteelt juist  

snelheid van belang is. Conclusie is dat kostbare 

oogstjaren verloren zullen gaan. De Texelse landbouw 

Reclamant heeft een duidelijke en uitgebreide uitleg 

gegeven van de visie vanuit de Texelse landbouw.  

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100m². Voor alle bodemingrepen-  op 

heel Texel - daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

 

(1) De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

(2) In verhouding met gemeenten in de regio, is 0,5 m al aan 

de ruime kant, maar nog wel te verantwoorden en te 

onderbouwen. Verruiming naar 1,0 m is daarom niet aan de 

orde. Om dit eventueel alleen voor landbouwgronden te 

doen, nemen wij niet in overweging gezien recente 

jurisprudentie.  

(3) Zie reactie onder (1) 
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wil erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Texel 

de Texelse boeren een toekomst gunt. Reclamant 

geeft 3 opties. 

(1) Sinds de ruilverkaveling is heel Texel en dus ook 

het oude land op de schop geweest, gedraineerd, 

gemengwoeld, gespit. Dit valt onder normaal 

agrarisch gebruik. Verzocht wordt normaal en cyclisch 

agrarisch gebruik toe te staan op alle percelen die 

geen archeologisch monument zijn.  

(2) Er is grondverbetering- drainage en diepspitten - 

geweest op Texel met behulp van subsidie van Stivas. 

Hierdoor zijn vele percelen landbouwgrond 

gediepploegd en gespit. Er kan dus geen sprake zijn 

van de stelling dat vrijwel het gehele archeologische 

bodemarchief op Texel nog onaangeroerd in de grond 

ligt. Voorgesteld wordt de grens aan te passen naar 1 

meter. Dit komt ook bij andere gemeenten voor en 

vermindert de regeldruk voor de Texelse boeren. 

(3) Voorkeur gaat uit naar voortzetting van het nu 

geldende agrarische gebruik, echter in een uiterste 

optie verzoekt reclamant de drainage met een V 

ploeg toe te staan op alle Texelse landbouwgrond. De 

verplaatsing van de grond is minimaal, er wordt geen 

greppel gegraven en er vindt geen omwoeling van de 

grond plaats.  

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

295 

 

Lancasterdijk 3  

Oosterend 

Reclamant constateert een verschil tussen de versie 

uit 2007 (en het ontwerp BP) en die uit 2013 als het 

gaat om de beleidscategorieën voor zijn perceel. 

Vervolgens geeft reclamant aan dat de gronden onder 

zijn bestaande erf recentelijk zijn vergraven en dus 

geheel verstoord; 

Het perceel achter het kavel zou zijn gediepploegd en 

daardoor archeologisch geen waarden meer kunnen 

bevatten. 

    

 

In het ontwerp BP is het kaartbeeld uit 2007 als onderlegger 

gehanteerd. Hierop heeft een deel van de onderhavige 

percelen een middelhoge archeologische verwachting 

gekregen (categorie 4) , en deels geen archeologische 

verwachting. Op de geactualiseerde kaart uit 2013 heeft een 

deel van het kavel een hoge archeologische waarde gekregen 

(categorie 2). De opwaardering van een deel van het gebied 

tot categorie 2 heeft te maken met de herziening van de 

Archeologische Monumentenkaart die de RCE en de Provincie 

hanteren. Deze is na 2007 herzien. Vestigia heeft deze 

herziening op de kaart van 2013 overgenomen. Op de zgn. 

AMK-kaart van de RCE en de provincie worden onder andere 

historische stads- en dorpskernen nader begrensd. Het gebied 

met de hoge verwachting langs de Lancasterdijk op de kaart 

van 2013 heeft betrekking op de begrenzing van de 

bebouwing van het voormalige dorp Nieuweschild (AMK-

terrein 14922), dat met name in de 17e en 18e eeuw groter 

was dan tegenwoordig. Op de kaart uit 2007 was dit slechts 

met een indicatieve stip aangeduid. De RCE heeft de 

getrokken grens gebaseerd op historisch kaartmateriaal. In 

hoeverre de bodem op deze locatie eventueel in het recente 
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verleden verstoord is, is in die afweging niet meegenomen. 

Ook is niet bekend op welke diepte langs en onder de dijk 

eventuele archeologische resten van Nieuweschild nog te 

verwachten zijn. 

De zone met de middelhoge verwachting op de betreffende 

percelen heeft betrekking op een mogelijke 

dekzandopduiking in de ondergrond naast een getijdegeul, in 

combinatie met de vondst van een scherf van IJzertijd of 

Romeins aardewerk in de bouwvoor (waarnemingsnr 5736) op 

het bestaande erf. Dit kan duiden op een archeologische 

vindplaats, maar omdat het slechts een enkele vondst betrof, 

mag hier niet met zekerheid van worden uitgegaan. Het 

gebied heeft daarom een middelhoge verwachting (categorie 

4) gekregen.  

Bij het opstellen van de kaart was geen informatie 

beschikbaar over de verstoringsgraad van het erf en het 

achterliggende perceel. De door reclamant ingebrachte 

informatie maakt het mogelijk en misschien zelfs wel 

aannemelijk dat sprake is van aanzienlijke verstoring van de 

bovengrond op beide percelen. Of daarmee ook alle 

eventuele archeologie definitief verdwenen is, staat echter 

niet op voorhand vast, dit zou eerst, bijvoorbeeld door 

middel van een aantal grondboringen door een 

gekwalificeerd bureau moeten worden geverifieerd. Indien 

de reclamant door onafhankelijk onderzoek kan aantonen dat 

de bodemverstoring inderdaad zo aanzienlijk is als door hem 

aangegeven, kan de verwachting c.q. waarde eventueel als 

nog naar beneden worden bijgesteld. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

296 

 

Nabij 

Lancasterdijk 3 

Oosterend 

(1) Het bedrijf van verzoeker ligt aan de 

Lancasterdijk 3, voorheen Nieuweschild 17.  

Op land van verzoeker, tussen hun huis en het pand 

Nieuweschild 15 is ooit een historische herberg 

gevestigd geweest . Verzoeker heeft het idee opgevat 

om op die plek weer een nieuwe herberg te beginnen. 

Het moet een herberg in stijl worden, kleinschalig, 

passend in het buitengebied. Het zou een herberg 

kunnen zijn in de vorm van een wierschuur of een 

stolp, met een gelagkamer, een terras en een 

bescheiden logement. 

(2) Verzoekt op een af te bakenen gedeelte van het 

perceel langs de weg een horecabestemming voor een 

gelagkamer, eetgelegenheid en bijvoorbeeld 8 

bedden. Bereikbaar vanaf de weg via een bruggetje, 

(1) Het door u bedoelde stuk grond heeft de bestemming 

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf. Binnen deze bestemming is in 

het ontwerp bestemmingsplan geen mogelijkheid opgenomen 

voor ontwikkelingen op het gebied van horeca. Als zich 

binnen deze planperiode de situatie voordoet dat de 

ontwikkeling gerealiseerd gaat worden, dan zal daarvoor een 

afzonderlijke procedure moeten worden doorlopen. 

(2) zie de reactie onder (1). In de startnotitie ‘Mooi Texel, 

meer toekomst’ is er ruimte voor slaapplaatsen bij 

vernieuwende projecten. Hiervoor zijn criteria opgenomen. 

De startnotitie wordt gebruikt als leidraad voor de 

actualisatie van de Nota Toerisme en Recreatie. Er is bij de 

bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf’ geen 

wijzigingsmogelijkheid opgenomen om de bestemming – 

gedeeltelijk - te wijzigen in een horecabestemming. In het 
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of langs het oude weggetje zoals dat vroeger langs de 

oude dijk liep. 

Verzocht wordt om in het Bestemmingsplan 

Buitengebied ruimte te geven voor een dergelijke 

Herberg. Verzoeker verwacht dat dit plan binnen de 

notitie Mooi Texel voldoet aan de voorwaarden voor 

een bescheiden aantal bedden. 

plan is deze ontwikkeling niet mogelijk en dient dus een 

afzonderlijke buitenplanse procedure te worden doorlopen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

297 

 

De Rede 13 

Den Hoorn 

Een schuurtje staat niet op het nieuwe 

bestemmingsplan, wel op de oude. In de toekomst wil 

verzoeker hier wat nieuws voor neerzetten. 

In het nieuwe bestemmingsplan is het niet mogelijk 

om aan de zuidkant van de bedrijfswoning uit te 

breiden. In het oude plan liep het bouwvlak parallel 

aan de v/d Sterrweg en nu recht langs de gevel aan 

de zuidkant. In de toekomst wil verzoeker juist aan 

die zijde uitbreiden. 

Verzoekt een aanpassing van het bouwvlak. 

 

De Van der Sterrweg is een landbouwontsluitingsweg met een 

zeer lage verkeersintensiteit. In het geldende 

bestemmingsplan wordt langs dit type wegen een vrije zone 

toegepast van 15 meter uit de as van de weg. Naar 

aanleiding van de zienswijze wordt deze maatvoering 

overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Op deze 

manier komt het betreffende schuurtje binnen het bouwvlak 

te liggen. 

Om de oppervlakte van het bouwvlak niet te vergroten boven 

de 1 hectare wordt het bouwvlak aan de noordoostzijde iets 

verkleind. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: De Rede 13 

Het bouwvlak wordt aangepast conform de bijgevoegde 

tekening. 

298 

 

Pontweg 53/57 

Den Hoorn 

Verzoeker is niet akkoord voor de locatie Pontweg 53.  

Verzoeker wil het bouwvlak handhaven omdat de 

schuren in gebruik zijn en het nog steeds een 

agrarisch bedrijf is. 

Verzoeker is akkoord voor de locatie Pontweg 57. 

Uit onderzoek blijkt dat de woning Pontweg 53 bewoond 

wordt door verzoeker. In de achter gelegen schuren heeft hij 

zijn agrarische bedrijf. In het geldende bestemmingsplan is 

de woning bestemd als wonen en is voor het agrarische 

bedrijf erachter een A(b) bouwvlak opgenomen (een 

agrarisch bouwvlak zonder woning).  

In het ontwerp bestemmingsplan is de woonbestemming 

gehandhaafd en is voor de schuren een functieaanduiding 

“specifieke vorm van agrarisch – veldschuur”opgenomen.  

 

Pontweg 57 is de oorspronkelijke bedrijfslocatie van het 

agrarische bedrijf van verzoeker. De woning Pontweg 57 

wordt bewoond door de broer van verzoeker. Deze heeft de 

woning en één bedrijfsgebouw in eigendom en is sinds enige 

tijd niet meer verbonden aan het agrarische bedrijf.  

Naast de woning Pontweg 57 staan twee schuren die gebruikt 

worden voor het agrarische bedrijf van verzoeker. Eén van de 

schuren is relatief nieuw, terwijl de andere schuur oud en 

aan vervanging tot is. 

 

Om tot een goede structuur te komen die recht doet aan 

de huidige situatie wordt het bestemmingsplan als volgt 

gewijzigd: 

- Voor de woning Pontweg 53 met achterliggende schuren 

wordt een agrarisch bouwvlak van 1 ha. opgenomen met 

Locatie: Pontweg 53  

Verwijderen van de bestemming Wonen en opnemen van een 

agrarisch bouwvlak Zeepolders en functieaanduiding ‘specifieke 

vorm van agrarisch – erf’, conform bijgevoegde tekening. 

 

 

 

Locatie: Pontweg 57 

Verwijderen Agrarisch bouwvlak en functieaanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ en opname bestemming 

Wonen – Vab plus toegespitst bouwvlak met functieaanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – erf’, conform bijgevoegde 

tekening. 
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een functieaanduiding “erf”. Deze locatie is de 

hoofdvesting van het bedrijf. 

- De woning Pontweg 57 met bijbehorende schuur wordt 

bestemd als Wonen – Vab.  

Voor de bijgelegen agrarische schuren wordt een agrarisch 

bouwvlak met een functieaanduiding “erf” opgenomen, 

aangepast aan de afmetingen van de aanwezige schuren. 

In dit bouwvlak is nagenoeg geen ruimte voor uitbreiding. 

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van 

de zienswijze. 

 

299 

 

Nesweg 10 

Oosterend 

(1) Het bouwvlak van verzoeker valt in een gebied 

met een hoge archeologische waarde. Een deel van 

dit bouwvlak is al diverse keren “vergraven” ten 

behoeve van kuilen, aanleg van drainage en andere 

agrarische werkzaamheden. Ook is het opgehoogd 

met grond van elders. De grond is hierdoor al 

dermate geroerd dat er bij in gebruik name als 

bouwblok geen extra en nieuwe beroering zal 

ontstaan. 

Delen van de percelen van verzoekers zijn op de 

kaarten ingekleurd met diverse archeologische 

waarden. Al deze percelen zijn gedraineerd en er zijn 

kerende bewerkingen uitgevoerd.  

(2) Het vervangen van de drainage zal niet meer 

verstoring opleveren dan er in het verleven al heeft 

plaatsgevonden. Het betreft hier percelen in de 

omgeving van de boerderij en het perceel van 

verzoeker aan de Koningsweg. 

 

(2) De zienswijze bestaat verder uit elementen van 

zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m². Voor alle bodemingrepen 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

Deze werkzaamheden mogen dan echter niet gepaard gaan 

met een grotere of diepere ingreep in de bodem dan 

daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

Uw percelen hebben de waarde archeologie 3. Dat betekent 

een hoge archeologische verwachtingswaarde.  

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 
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Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

(2) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-

Noord. 

300 

 

Pontweg 97 

Den Burg 

De bedoeling is om het schuurtje Pontweg 97 van 

ongeveer 8x3 meter weer te herstellen. 

Verzoekt om het bouwwerk op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

Het pand ligt op minder dan 1,5 meter uit de kadastrale 

grens van de Pontweg. Gezien deze maat is het ongewenst 

om voor dit bouwwerk een functieaanduiding specifieke vorm 

van agrarisch – veldschuur op te nemen. 

Bovendien verkeert het pand in een dusdanige slechte staat 

van onderhoud dat verwacht wordt dat het pand in de 

komende planperiode (10 jaar) niet zal blijven bestaan. 

  

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

306 

 

Vuurtorenweg 83 

en 86 

De Cocksdorp 

(1) Wat betreft Vuurtorenweg 86 geldt dat de 

sleufsilo’s binnen de functieaanduiding Specifieke 

vorm van agrarisch-erf komen te liggen. Hierbinnen 

zijn sleufsilo’s niet toegestaan. Verzocht wordt dit 

aan te passen anders vallen de sleufsilo’s ten 

onrechte onder het overgangsrecht. Deze moeten 

juist binnen het bouwblok vallen. 

Tevens wordt verzocht om het bouwblok evenwijdig 

aan de weg iets ruimer om de bebouwing van nummer 

86 heen te leggen. 

(2) Bij Vuurtorenweg 83 is een boerencamping 

aanwezig. De extra toegewezen kampeerplaatsen 

(van 10 naar 15) zijn gerealiseerd achter de brede 

boomsingel achter de woningen nummer 87 en 91. 

Door de bomensingel wordt overlast op de 

achtergelegen woningen voorkomen. In ruil hiervoor 

is verzoeker bereid om een strook bouwblok van 3 

meter aan de zuidzijde in te leveren. Verzocht wordt 

de functie-aanduiding Specifieke vorm van agrarisch-

erf te verruimen zodat de camping uitbreiding alsnog 

binnen de functieaanduiding komt te liggen. 

(3) Verzocht wordt om de stolpenregeling uit te 

breiden naar andere beeldbepalende boerderijen die 

geen stolp zijn. Deze kunnen dan dezelfde rechten 

krijgen. In onbruik geraakte schuren kunnen dan ook 

worden bewoond. Of hierin kunnen appartementen 

worden gerealiseerd. Deze boerderijen blijven 

hierdoor voor het landschap behouden. Dit geldt ook 

voor de boerderij op nummer 83. 

(1) In het ontwerpplan ligt het bouwvlak ter plaatse van de 

kuilopslagen op dezelfde plek als in het geldende 

bestemmingsplan.  

Met de begrenzing van dit bouwvlak is zoveel mogelijk 

afstand gehouden tot de woningen Vuurtorenweg 92 en 94.  

Volgens het ontwerpplan passen sleufsilo’s binnen de 

functieaanduiding erf wanneer de keerwanden lager zijn dan 

1 meter. 

Er is, volgens onze informatie, geen bouw- of 

omgevingsvergunning verleend voor een sleufsilo op de 

locatie Vuurtorenweg 83. Overigens zijn sleufsilo’s niet 

vergunningsplichtig wanneer de wanden niet hoger dan 1 

meter zijn. 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

(2) Het is niet wenselijk om de uitbreiding van kamperen bij 

de boer achter de woningen Vuurtorenweg 87 en 91 te 

realiseren. Voor een goede ruimtelijke ordening wordt zoveel 

mogelijk afstand gehouden tussen agrarische activiteiten en 

wonen.  

Derhalve wordt niet meegewerkt aan de gevraagde 

uitbreiding van de functieaanduiding erf. 

(3) Boerderijtypen zoals Gelderse, Groningse of Friese 

boerderijen komen niet voort uit de Noord-Hollandse/Texelse 

bouwcultuur. Daarom wordt hieraan geen extra status 

toegekend. Deze extra status is bedoeld om de specifieke 

Texelse architectuur te behouden, ook voor gebouwen die in 

deze tijd minder functioneel zijn voor bedrijfsvoering. 

Daarnaast is een aantal faciliteiten alleen mogelijk wanneer 
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(4) In het vooroverleg is afgesproken dat, mede 

vanwege de noodzaak vanuit de agrarische 

bedrijfsvoering, de goothoogtes voor agrarische 

schuren op 6 meter gezet zouden worden en de 

bijhorende nokhoogte op 12,5 meter. Dit is nu alleen 

met een vrijstelling mogelijk. Verzocht wordt om te 

bevestigen dat deze vrijstelling altijd wordt verleend 

wanneer de bedrijfsvoering deze hoogte nodig maakt. 

Kan dit niet dan wordt verzocht deze hoogtes bij 

recht toe te staan. 

het betreffende pand een monument is. 

(4) In het ontwerp bestemmingsplan wordt een goothoogte 

van 6 meter en een bouwhoogte van 12,5 meter uitsluitend 

toegestaan via een ontheffing. Of deze ontheffing kan 

worden toegekend is afhankelijk van een belangenafweging 

met het bedrijfsbelang enerzijds en de waarden en belangen 

van de omgeving anderzijds. Deze afweging vindt plaats aan 

de hand van het Beeldkwaliteitplan.  

Een toezegging dat de ontheffing bij ieder verzoek wordt 

verleend, is niet mogelijk omdat er dan geen afweging meer 

zou plaatsvinden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

314 

 

Westerweg 80 

Den Hoorn 

Maakt bezwaar tegen het bestemmingsplan. In dit 

plan wordt ervan uitgegaan dat op alle A-blokken op 

Texel vee gehouden kan worden met teveel emissie 

tot gevolg. 

In 1958 waren er op Texel 462 melkveebedrijven. 

Deze bedrijven produceerden met ± 6000 

melkkoeien 30 miljoen liter melk (5000 liter per koe). 

Sinds 1958 zijn er gemiddeld elke 10 

jaar 80 melkveehouders gestopt met produceren. In 

1970 waren er nog ± 380, in 1980 ± 

300, in 1990 ± 220, in 2000 ± 140, in 2010 ± 60 en nu, 

2013 telt Texel ongeveer 55 

melkveebedrijven. Deze melkveehouders produceren 

met ongeveer 2600 koeien 23 miljoen 

liter melk (9000 liter per koe). Uit voorgaande blijkt 

dat er in 55 jaar ruim 400 bedrijven, 

3400 koeien en 7 miljoen liter melk van het eiland 

zijn verdwenen. 

Studies van het Landbouw Economisch Instituut en 

financiers van de agrarische sector geven aan dat de 

lijn als boven omschreven kan worden doorgetrokken. 

De agrarische sector draagt op verschillende 

manieren (aanleg van tuinwallen, opknappen van 

schapenboeten, aanleg natuurvriendelijke oevers, 

bloemrijker akkerranden ed) haar steentje bij aan het 

handhaven en verbeteren van het milieu met als doel 

Texel mooi en gezond te houden. 

De afgelopen decennia is er op Texel veel aan 

natuurontwikkeling gedaan. Het houden van vee op 

Texel hoeft natuurontwikkelingen niet in de weg te 

staan. 

Door de afname van het aantal boerenbedrijven is het 

De feiten over de omvang en ontwikkelingen van de 

veestapel op Texel worden onderschreven, dat maakt de 

juridische situatie echter niet anders. Wet- en regelgeving 

van hogerhand kan niet aan de kant geschoven worden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

Verwezen wordt naar de reactie op zienswijze 152, LTO-

Noord. 
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een illusie te denken dat op ALLE A-blokken op Texel 

nog vee gehouden gaat worden.  

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om 

op A-blokken woningen te bouwen met als doel het 

buitengebied bewoond en leefbaar te houden. Dat is 

een erkenning van het feit dat het aantal 

boerenbedrijven afneemt en in de toekomst wellicht 

verder af zal nemen en staat haaks op het idee dat 

alle blokken voor vee gebruikt gaan worden. 

De agrarische sector is nog altijd belangrijk voor de 

werkgelegenheid op Texel en een 

schakel in de economie van het eiland. Gezien de 

verwachte vergrijzing is het van groot 

belang de sector gezond te houden en jonge 

ondernemers, die het eiland hard nodig heeft, 

niet deze mogelijkheid te ontnemen. 

315 

 

Oostkaap 1 

Oosterend 

Sinds 1991 is deze locatie niet meer in gebruik voor 

agrarische activiteiten. 

(1) Verzoeker wil een omzetting van de agrarische 

bestemming naar wonen, hij wil het woongedeelte 

renoveren  en samen met de stolp bewonen conform 

de Vab-regeling en daaraan ondergeschikt voor het 

verlenen van mantelzorg. 

In geval van verkleinen van het bouwblok van 10.000 

m² naar 5.000 m²,  

(2) wil verzoeker het bestemmingsvlak 

verplaatst/opgeschoven. 

Op dit moment is het totale oppervlak 491,5 m². Na 

sanering en sloop houdt verzoeker 246 m² over. 

Volgens het ontwerpplan mag er 100 m² bijgebouwd 

worden. 

(3) Verzoeker wil het oppervlak van het te 

behouden/nieuw te bouwen bijgebouwen 

gewaarborgd zien, mede door de voortschrijdende 

tijd en de deplorabele staat waar sommige 

bijgebouwen nu in verkeren. 

(1)Voor agrarische bebouwing die niet meer ten behoeve het 

agrarische bedrijf in gebruik is, is een regeling opgenomen 

ten behoeve van vrijkomende agrarische bebouwing. Een 

uitgangspunt daarbij is dat sanering van bedrijfsgebouwen 

plaatsvindt. Het bestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingsregeling naar Wonen – Vab, hier wordt niet op 

vooruit gelopen. Bij toepassing moet een gedegen afweging 

worden gemaakt of het plan aan alle voorwaarden voldoet en 

kunnen er voorwaarden worden gesteld. 

(2) zie reactie onder (1) 

(3) zei reactie onder (1) 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

318 

 

Waalderweg 115 

Den Burg 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152 LTO-Noord. 

 

319 

 

Westerweg 80 

Den Hoorn 

(1) Verzoeker wil een gewijzigd bouwvlak om 

voldoende ontwikkelingsruimte te houden voor een 

gezonde bedrijfsvoering. 

(2) Het verbod om  het A-blok uit te kunnen breiden 

voor dierhouderij (5.2.2)naar 1,5 hectare is 

bedreigend voor de bedrijfsvoering. Schaalvergroting 

is noodzakelijk door stijgende kosten. 

(1+3) Verzoeker geeft aan dat hij niet tevreden is met het 

bouwvlak en met de functieaanduiding erf. Er wordt geen 

concreet verzoek gedaan voor een gewijzigde vorm of 

ligging. 

Het ontwerpbestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid om het bouwvlak te wijzigingen en 

om de begrenzing van de functieaanduiding erf te wijzigen. 
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(3) De grootte van het erf is te klein ingetekend. 

Verzoeker wil graag gebruik maken van de 

wijzigingsbevoegdheid om het erf te vergroten tot 2 

hectare. Nu kan verzoeker geen ruwvoeropslag 

realiseren binnen het aangeduide erf. Dit is een 

onwenselijke situatie. 

Verzoeker wil de opslag van ruwvoer anders 

organiseren en wil in de toekomst investeren in een 

juiste en nette manier van het opslaan van ruwvoer, 

door sleufsilo’s die aansluitend naast het bedrijf 

liggen zodat het open landschap niet wordt 

aangetast. Met eventueel extra aarden wallen of 

tuinwallen kan alles netjes worden afgewerkt. 

(4) De gestelde oppervlakte voor de opslag van mest 

(maximaal 750 m²) is niet toereikend. Wanneer 

verzoeker de mest op zo’n kleine oppervlakte moet 

opslaan wordt de mesthoop onwenselijk hoog. 

Verzoeker pleit om de opslag van mest te verruimen 

tot 1500 m², waardoor de mesthoop lager wordt en 

meer in het landschap zal wegvallen. 

(5) De archeologische waarde van de gronden onder 

en rond het bedrijf klopt niet met de kaarten op de 

site. In de jaren tachtig is dit al diep geploegd en 

afgekilverd naar een lager gelegen perceel achter het 

bedrijf. In de jaren negentig is het land compleet 

gedraineerd en sinds 2000 zijn er talloze 

afvoerbuizen, kabels en leidingen aangelegd op en 

rond het bedrijf. Ook voor boomsingels is de grond 

diep omgewoeld. De archeologische waarde van de 

grond onder en rond het bedrijf is door deze 

werkzaamheden in  het verleden gedaald tot nul. 

Verzoeker is het enige bedrijf dat schapen melkt en 

van deze melk word de beroemde Texelse 

schapenkaas gemaakt door een ander Texels bedrijf. 

Daarnaast is verzoeker leverancier van Texels 

lamsvlees. Verzoeker streeft naar een duurzame 

bedrijfsvoering met een net erf en nette moderne 

bedrijfsgebouwen zodat bezoekers kunnen genieten 

van een representatief Texels bedrijf.  

 

(6) De zienswijze bestaat uit elementen van 

zienswijze 152 van LTO Noord. 

Er wordt in principe niet vooruitgelopen op binnenplanse 

wijzigingen omdat hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet 

worden, waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden. Zo 

wordt bijvoorbeeld de inrichting getoetst aan het 

Beeldkwaliteitsplan.  

(2) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van 

LTO-Noord, nr. 152. 

(4) Indien een grotere opslag gewenst wordt dient dat binnen 

een bouwvlak en/of erf te worden gerealiseerd. Deze 

afwijkingsmogelijkheid is bedoeld voor mestzakken buiten 

het bouwvlak en/of erf. In het open agrarische landschap  is 

het niet wenselijk nog grotere mestzakken toe te staan. 

(5) De gronden op en nabij Westerweg 80 hebben de ‘Waarde 

– Archeologie’ 3 en 4. Het betreft een gebied met een hoge 

c.q. gematigde archeologische verwachting, dus waar een 

grote c.q. redelijke kans bestaat op het aantreffen van 

waardevolle archeologie. In het plan zit een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te 

wijzigen als deskundig archeologisch onderzoek aangetoond 

heeft dat er sprake is van geen of een andere categorie 

waarde archeologie. De door u genoemde werkzaamheden 

tonen onvoldoende aan dat er geen archeologische waarden 

meer in de bodem worden aangetroffen. 

 

Deze onderdelen van de zienswijze geven geen aanleiding tot 

wijziging van het bestemmingsplan. 

 

(6) Voor de weerlegging van deze zienswijze wordt verwezen 

naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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321 

 

De Rede 13/Vd 

Sterrweg 11 

Den Hoorn 

(1) Wil een gedeelte van het bouwblok verplaatsen 

zoals aangegeven op tekening. 

(2) Wil het erf gebruiken zoals nu bestaand. 

(3) Wil in de toekomst de sanitaire unit voor de 

camping van inpandig naar uitpandig verplaatsen. 

(4) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast.  

Het verzoek om het bouwvlak te wijzigen voldoet niet aan 

deze voorwaarden. Er wordt niet meegewerkt aan een 

wijziging van het bouwvlak door er een hoek uit te halen om 

deze oppervlakte op een andere plaats aan het bouwvlak toe 

te voegen. 

(2) De functieaanduidingen erf valt samen met het bouwvlak 

en sluit hierop aan. Er worden geen vrij liggende 

functieaanduidingen erf opgenomen. 

(3) Op grond van de regels van het ontwerp bestemmingsplan 

is het mogelijk om binnen het bouwvlak één sanitaire 

voorziening te bouwen. De sanitaire voorziening dient te 

voldoen aan de maatvoering zoals beschreven in de regels.  

(4) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-

Noord. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 

aan te passen. 
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324 

 

Nieuwlanderweg 

nabij Pijpersdijk 

47 

De Koog 

In het vorige bestemmingsplan was er nog een 

bouwblok op het perceel aan de Nieuwlanderweg 

aansluitend aan Elzenhof. In het nieuwe 

bestemmingsplan is deze weg. 

Verzoeker wil dat dit teruggeplaatst wordt. Het gaat 

om een bouwvlak van circa 30x100 meter dat 

verzoeker wellicht nodig heeft voor zijn bedrijf. 

Mochten zijn plannen op een andere locatie niet door 

kunnen gaan, dan wil hij een uitwijkmogelijkheid 

hebben. 

In het geldende bestemmingsplan is een bouwvlak ingetekend 

voor het agrarische bedrijf “Elzenhof”. Dit bouwvlak ligt 

gedeeltelijk op een perceel dat niet bij Elzenhof in eigendom 

is c.q. niet door dit bedrijf gebruikt wordt. In het geldende 

bestemmingsplan is in een aantal situaties geen rekening 

gehouden met de eigendomssituatie.  

In het ontwerp bestemmingsplan is hier meer aandacht aan 

besteed. Een bouwvlak dat op een perceel ligt waarover de 

agrariër niet kan beschikken kan immers leiden tot 

ongewenste ontwikkelingen en tot overlast. Zo kan er 

bijvoorbeeld gebouwd worden ten behoeve van een ander 

bedrijf. Gezien de relatief korte afstand tot het 

oorspronkelijke bedrijf kan dit de bedrijfsvoering hinderen of 

beperken.  

In het ontwerp bestemmingsplan is het bouwvlak voor 

Elzenhof daarom  geprojecteerd op de gronden die voor dit 

bedrijf functioneel zijn en bij dit eigendom behoren. 

Op de aangrenzende gronden bij Elzenhof is geen bedrijf 

gevestigd en wordt daarom geen bouwvlak opgenomen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

327 

 

Ruijslaan 83 

De Koog  

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen het besluit van 8 

januari 2013 waarin het college van B&W aangeeft 

dat de camping in drie jaar moet worden afgebouwd. 

Op het land moest veel worden gedaan aan 

onkruidbestrijding en structuurverbetering waardoor 

er tijdelijk te weinig NGE’s zijn. Vanaf 2013 zijn de 

vooruitzichten weer goed (minimaal 30 NGE’s)door de 

teelt van maïs, uien, graan, wortelen en mogelijk ook 

weer bollen. Verzoeker kan dus blijven boeren met 

behoud van de boerencamping. 

(2) Daarnaast wil verzoeker mee blijven doen in het 

overleg met Staatsbosbeheer om op termijn de 

mogelijkheid te hebben toch te kiezen voor een 

vernieuwende natuurcamping, binnen het kader van 

Mooi Texel. 

Plannen voor natuurcamping: Circa 8 hectare land 

wordt dan natuur met maaien of begrazen, met 

aansluiting van de binnenduinrand van De Koog met 

het Alloo. Het accent van de plannen ligt op natuur, 

maar er komt ruimte voor begrazing door paarden. 

Campinggasten kunnen hun paard meenemen. Achter 

op het land komen educatieve waterspeelplaatsen en 

wandelpaden langs de reeds bestaande watergangen 

van het land. Met het Maartenhuis kan samengewerkt 

In samenhang behandelen met zienswijze 258 en 329 

(1) Er is geen besluit genomen dat uw specifieke camping 

gesloten moet worden. Als u kunt aantonen dat u voldoet aan 

de normen, is van afbouw of stoppen geen sprake. 

(2)Voor concrete toekomstplannen, kan altijd een 

principeverzoek worden ingediend bij de gemeente. Er wordt 

nu geen uitspraak daarover gedaan. 

 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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worden door de aan te leggen wandelpaden en 

educatieve voorzieningen open te stellen voor 

bezoekers van het Maartenhuis en van de KAemping. 

Op de KAemping is een lounge voor de gasten met 

een open haard en een kookeiland. 

Verzoekers vinden hun plannen voor de 

natuurcamping vernieuwend genoeg om in het nieuwe 

bestemmingsplan de planologische ruimte te krijgen 

die nodig is om hun plannen te realiseren. 

328 

 

Schilderend 115a 

Den Burg 

Verzoekt voor het perceel een maatschappelijke 

bestemming op te nemen. Verzoeker wil met de 

gemeente in gesprek blijven om het gedane verzoek 

te concretiseren. De economische omstandigheden 

zijn thans zodanig dat het voor de verzoeker 

onmogelijk was om binnen de periode van zienswijze 

een afgerond en economisch verantwoord plan in te 

dienen. 

De plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt om een 

concrete bestemmingswijziging te rechtvaardigen.  

Op het moment dat de plannen concreter zijn kunnen deze 

bij de gemeente ingediend worden. Als de beoordeling 

positief is, wordt het plan via een buitenplanse procedure in 

behandeling genomen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

329 Ruijslaan 83 

De Koog 

Tijdens een overleg met de gemeente op 4 februari 

2013 bleek dat de bestemming van de Keamping 

nagenoeg onveranderd blijft ten opzichte van het 

huidige bestemmingsplan. Dit had instemming van 

verzoeker. 

Op 14 februari 2013 heeft verzoeker vernomen dat de 

gemeente en SBB andere plannen smeden voor de 

locatie. Dit is op 19 februari bevestigd. 

Verzoeker maakt bezwaar tegen deze gang van zaken. 

In het ontwerp bestemmingsplan is voor het perceel een 

agrarische bestemming opgenomen, overeenkomstig de 

bestemming in het vigerende plan. 

Er zijn geen plannen van de gemeente, al dan niet samen 

met Staatsbosbeheer, om dit te wijzigen. Hetgeen in de 

zienswijze gesteld wordt over het gesprek is nagevraagd bij 

de betreffende ambtenaren. Zij geven aan dit niet te 

herkennen. Onbekend is wat voor plannen dit dan zouden 

zijn, nu ook de zienswijze daar niet nader op ingaat. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

331 

 

Eendrachtweg 8 

De Cocksdorp 

(1) Gaan niet akkoord met het ingetekende bouwvlak. 

Verzoeker heeft een schets bijgevoegd met een 

betere invulling van bouwvlak en erf en wil graag in 

overleg om tot een goede indeling en afmeting te 

komen. 

(2) De landerijen van het bedrijf van verzoeker zijn al 

gedurende tientallen jaren verbeterd door aanleg en 

vervanging van drainage, graven en vergraven van 

sloten en diepspitten tot 1 meter onder maaiveld. Dit 

wordt door bescheiden uit de boekhouding 

ondersteund. 

Daardoor is het aantreffen van enige archeologische 

objecten uitgesloten. 

Verzoekt om het gebied in het bestemmingsplan te 

omschrijven als grond zonder archeologische waarde. 

(3) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

Locatie: Eendrachtsweg 8 

Het bouwvlak wordt aangepast, conform bijgevoegde tekening. 
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van zienswijze 152 van LTO Noord. de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Met in acht name van bovengenoemde uitgangspunten 

wordt het bouwvlak aangepast. Aan de oostzijde is het 

bouwvlak iets ingekort omdat het anders boven de 

oppervlakte van 1 hectare uit zou komen. 

(2) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100 m². Voor alle bodemingrepen 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te stellen. 

Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de gemeente 

in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een archeologische 

beleidsadvieskaart samen te stellen. Het Texelse 

bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart en daarbij behorende Toelichting 

in het plan worden verwerkt. 
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Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

 

(3) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152 LTO-

Noord. 

332 

 

Postweg 129 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord. 

Voor de weerligging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

333 

 

Westerweg 93 

Den Hoorn 

(1) Verzoekt het bouwvlak aan te passen. 

Het bouwvlak is als een vierkant getekend, aflopend 

van de Westerweg. Verzoeker wil de bouwlijn graag 

parallel met de weg mee hebben. Bij nieuwbouw kan 

dan een kleinere ruimte voor het grote gebouw 

geplaatst worden zodat het niet zo massaal toont. 

(2) Is tegen het toekennen van een archeologische 

waarde aan het erf. Voor de bouw is gedraineerd en 

is de grond geroerd voor kabels, buizen voor gas, 

water en electra. 

(3) Wil graag buiten het bouwvlak om de functie erf 

voor eventueel een mestzak en voor andere tijdelijke 

produktopslag. 

Alle percelen van verzoeker zijn vanaf de 

ruilverkaveling en de jaren daarna gedraineerd. Dit 

vraagt onderhoud en zo nodig vernieuwing.  

(4) Verzoeker is erop tegen om via de archeologische 

waarde terug te gaan naar ontheffing voor drainage. 

De gronden zijn sinds de ruilverkaveling hiervoor al 

geroerd. 

 

(1) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. 

Omdat de naar de weg gekeerde bouwgrens in het geldende 

bestemmingsplan parallel loopt aan de weg, wordt dit recht 

ook in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.  

In het geldende plan wordt een afstand van 40 meter tot de 

as van de weg gehanteerd langs dorpsontsluitingswegen. De 

bestaande bebouwing op het perceel Westerweg 93  is ook op 

deze afstand tot de weg gebouwd. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze maatvoering ten 

opzichte van de weg opnieuw opgenomen. Een verschuiving 

van het bouwvlak in de richting van de weg is niet wenselijk 

gezien de ruimtelijke kwaliteit. 

 

(2) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de Wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ op uw 

agrarische bouwblok aan de Westerweg 93 en de omliggende 

gronden betreft een gebied met een gematigde 

archeologische verwachting, dus waar een redelijke kans 

bestaat op het aantreffen van waardevolle archeologie.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

Locatie: Westerweg 93 

Het agrarische bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde 

tekening. 
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beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 

 

(3) In het ontwerp bestemmingsplan is de functieaanduiding 

erf opgenomen op basis van het huidige gebruik.  

In de zienswijze wordt gevraagd om een verruiming. Voor de 

uitbreiding van het erf is een binnenplanse 

wijzigingmogelijkheid opgenomen in het ontwerp plan.  

Het verzoek uit de zienswijze is onvoldoende concreet om nu 

in het plan te verwerken, maar de mogelijkheid staat open 

gedurende de looptijd van het plan. 

 

Punt 1 van de  zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van 

het bestemmingsplan, e overige punten niet. 

334 

 

Westerweg 93 

Den Hoorn 

De inhoud van deze zienswijze is gelijk aan die van 

nummer 120 Agrarische Jongeren Texel. 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar de reactie bij 

zienswijze 120, Agrarische Jongeren Texel. 

 

335 

 

Vuurtorenweg 109 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt het bouwvlak aan te passen, met als 

reden de reeds bestaande inrichting van het erf ten 

behoeve van agrarisch gebruik, voeropslag, silo’s en 

dergelijke en met het oog op eventueel nieuw te 

bouwen opslag/schuur en te verplaatsen 

recreatiewoningen/appartementen. Om het erf op 1 

hectare te behouden heeft verzoeker de locatie 

aangegeven om in te leveren. 

(2) Verzoeker is het er niet mee eens dat er 

binnenplans geen mogelijkheid meer is om stallen te 

bouwen. 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan f1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

Locatie: Vuurtorenweg 109 

Het bouwvlak en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

agrarisch – erf’ worden aangepast, conform bijgevoegde 

tekening. 
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de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak en 

erf aangepast, met in acht name van de gewenste afstand 

tot de weg. Hiermee wordt deels tegemoet gekomen aan 

de zienswijze.  

 

(2) Voor de weerligging van dit deel van deze zienswijze 

wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152 LTO-

Noord. 

336 

 

Westergeest 2 

Den Burg 

(1) Verzoeker is van plan om een nieuwe 

landschappelijk verantwoorde stal te bouwen voor 

zijn schapen. De start van de streekrekening voor 

schapen op de Hoge Berg geeft aan hoe groot het 

belang van schapenhouderij in dit gebied is. 

Nieuwbouw en herstel is op vele bedrijven in dit 

gebied de afgelopen tientallen jaren financieel niet 

mogelijk geweest. Door inkomsten vanuit het 

streekfonds en betere opbrengstprijzen komen er 

eindelijk mogelijkheden om de huisvesting aan te 

pakken.  

Verwacht dat het nieuwe bestemmingsplan ruimte 

biedt voor de bouw van een schapenstal op de Hoge 

Berg. 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) Vervangende nieuwbouw, binnen een agrarisch bouwvlak, 

is mogelijk met de regeling in het nieuwe plan. 

(2) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

 

338 

 

Westerweg 88 

Den Hoorn 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

339 

 

Postweg 129 

De Cocksdorp 

Verzoeker wil in de toekomst eventueel een aantal 

hooiberghutten op de boerencamping plaatsen. 

Hooiberghutten zijn op Texel nog niet geplaatst en 

zijn dus uniek voor het eiland. De hutten zijn 

vergelijkbaar met een trekkershut en zijn geschikt 

voor vier of vijf personen, ingericht voor kort tijdelijk 

verblijf. Qua uiterlijk en uitstraling zijn de hutten 

zeer landelijk. 

Verzoekt daarom artikel 6.5 sub c punt 2 aan te 

vullen met blokhut (trekkershut o.i.d) en de 

De mogelijkheid van het plaatsen van trekkershutten bij het 

kamperen bij de boer is niet in overeenstemming met het 

huidige recreatiebeleid van de gemeente. Een herziening van 

dit beleid staat in 2014 op de agenda. Nieuwe ideeën en 

wensen kunnen dan ingebracht en afgewogen worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling:  
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beperking in punt 1 van hetzelfde artikel hiervoor te 

laren vervallen omdat dit technisch niet mogelijk is. 

De verhuurperiode uiteraard wel binnen deze 

periode. 

 

5e aanvulling:  

Vanuit de raadscommissie: 

N.a.v. deze zienswijze wordt gesproken over 

kamperen bij de boer bij niet agrariers. Er is 3 

jaar de tijd om af te bouwen; dit gaat in op het 

moment van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan. 

 

Er is nu nog geen inventarisatie gedaan (inzicht wie 

onder die 3-jaar afbouw vallen), maar toegezegd 

wordt dat dit wel zal gaan gebeuren.  

341 

 

Zaandammerdijk 

9 

De Waal 

Binnen het bedrijf wordt op kleine schaal zorg 

geboden aan verstandelijk 

gehandicapten/dementerenden. Dit staat niet 

expliciet genoemd bij de toegestane  

activiteiten. Verzoekt om dit alsnog op te nemen. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze nevenfunctie 

mogelijk gemaakt via een binnenplanse afwijking. Na de 

inwerkingtreding kan dit aangevraagd worden, waarna 

beoordeeld wordt of het verzoek past binnen de voorwaarden 

die bij deze bevoegdheid gelden (artikel 7 lid 5). 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

342 

 

Spangerweg 32 

De Waal 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

343 

 

Westerweg 42 

Den Hoorn 

(1) Verzoeker wil binnen de planperiode oude 

bedrijfsgebouwen met asbesthoudende daken 

vervangen door nieuwbouw. 

Verzoekt om de wat onpraktische knik in de vorm van 

het bouwvlak te veranderen, zodat bij een eventuele 

samenvoeging van beide gebouwen in één nieuwbouw 

een passender situatie ontstaat en er dan geen aparte 

procedure hoeft te worden gevolg. 

(2) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) Voor de agrarische bestemming is in het geldende 

bestemmingsplan geregeld dat de afstand van een 

hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens niet kleiner 

mag zijn dan 5 meter.  

In het ontwerp bestemmingsplan worden de bouwvlakken 

minimaal op 5 meter vanuit een perceelgrens geprojecteerd. 

Bebouwing die op een kleinere afstand tot een perceelgrens 

staat, wordt in principe binnen het bouwvlak getrokken om 

niet onder het overgangsrecht te vallen.  

In deze specifieke situatie is er bestaande bebouwing op een 

kleinere afstand dan 5 meter uit de perceelsgrens. Door het 

bouwvlak om deze bebouwing te leggen zijn er in de 

oostgrens van het bouwvlak knikken ontstaan.  

Wanneer deze knikken worden rechtgetrokken, zoals wordt 

voorgesteld in de zienswijze, dan wordt de afstand tot de 

perceelsgrens kleiner dan 5 meter. Dit is niet in 

overeenstemming met de uitgangspunten die gelden voor het 

opnemen van agrarische bouwvlakken. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 
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(2) Voor de weerligging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152 (LTO-

Noord). 

346  Rozendijk 20 

Den Burg 

(1) Verzoekt een wijziging van het bouwvlak. In het 

ontwerpplan is van het oostelijk deel een hap 

uitgehaald. Verzoeker wil dit terug zoals het was: 

vanaf de hoek van de stolp (noordoosthoek) recht 

naar achteren. 

(2) Verzoeker wil het stuk grond dat al 11 jaar wordt 

gebruikt voor de caravan, aangemerkt als erf. 

(3) Vraagt om een verdere aanpassing van het 

agrarische erf, omdat het onmogelijk is om de 

graskuilen op het nu ingetekende erf te plaatsen. 

Verzoeker heeft een aanvraag voor kamperen bij de 

boer en dit is allen op geruime afstand ten oosten van 

de nieuwe stal te realiseren (aan de andere kant van 

de sloot) 

(4) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

(1) De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten. 

Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Het verzoek om het bouwvlak te wijzigen voldoet aan deze 

voorwaarden.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. 

(2) De door verzoeker genoemde caravan staat op een 

afstand van circa 50 meter van het pand Rozendijk 18 en op 

meer dan 50 meter van het pand aan de Rozendijk 20.  

Ingevolge het ontwerpbestemmingsplan wordt onder erf 

verstaan: ‘al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte 

daarvan, dat direct is gelegen bij een woonhuis of een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten 

dienste van het gebruik van dat gebouw’. 

Gezien de afstand van de caravan ten opzichte van Rozendijk 

20 kan niet gesproken worden van een erf, aangezien de 

caravan niet direct gelegen is bij een woonhuis of een 

hoofdgebouw. Om deze reden kunnen wij geen medewerking 

verlenen aan het verzoek.  

(3) De uitbreiding van het erf richt zich op een gedeelte van 

Locatie: Rozendijk 20 

Het bouwvlak wordt aangepast, conform de bijgevoegde 

tekening. 
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een perceel achter een naastgelegen woning. Dit perceel is 

in gebruik als grasland met daarop twee graskuilen. Gezien 

de geringe afstand tot het erf van de naastgelegen woning 

wordt niet meegewerkt aan deze verruiming van de 

functieaanduiding erf. Dit gaat ten koste van de 

woonkwaliteit van deze woning.  

(4) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152. 

 

De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen t.a.v. punt 1. 

350 

 

Westergeest 7 

Den Burg 

Verzoekt het verschuiven/verplaatsen van het 

bouwvlak, zodat dit niet het uitzicht kan belemmeren 

van Westergeest 8, bij eventuele bouw. Het voorstel 

is om de kadastrale lijn aan de zuid/west kant van 

het perceel aan de Westergeest 7 aan te houden als 

bouwlijn. 

Het bouwvlak voor Westergeest 7 is in het ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied gelijk aan dat van het 

geldende bestemmingsplan. Het is een praktiserend agrarisch 

bedrijf.  

 

De indiende zienswijze geeft geen aanleiding om het 

bouwrecht te beperken.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

355 

 

Schorrenweg 16 

Oosterweg 

(1) Verzoeker is ervan overtuigd dat zij verschillende 

mogelijkheden heeft om een individuele 

Natuurbeschermingswetvergunning 1998 te verkrijgen 

voor hun toekomstig beoogde bedrijfsontwikkeling. 

Verzoeker kan zich er dan ook niet mee verenigen dat 

binnen het bestemmingsplan geen enkele 

mogelijkheid wordt geboden om, in geval van een 

individuele Natuurbeschermingswetvergunning, toch 

een uitbreiding van of een nieuw dierverblijf toe te 

staan. Verzoeker wil graag de bestaande 

uitbreidingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf 

behouden. Daarnaast wil zij erop aandringen dat, 

voor het kunnen verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor een nieuw dierverblijf, de 

voorwaarde wordt verbonden dat het bedrijf over de 

benodigde toestemming o.b.v. de 

Natuurbeschermingswet 1998 beschikt. Als deze 

toestemming er is, zijn er volgens verzoeker géén 

belemmeringen om een nieuw dierverblijf toe te 

staan. Alternatief kan zijn om dit als voorwaarde te 

verbinden aan een afwijkings- of 

wijzigingsbevoegdheid op de bouwregels van de 

bestemming ‘agrarisch-zeepolders’. De uitdaging om 

tot een passende situatie te komen komt daardoor bij 

de ondernemer te liggen en niet als 

(1) de door u genoemde optie is conform jurisprudentie niet 

mogelijk. Het is niet toegestaan om een beschikking van de 

gemeente (omgevingsvergunning en/of afwijking 

bestemmingsplan), afhankelijk te stellen van een andere 

beschikking (vergunning op basis van de 

Natuurbeschermingswet). 

Er is gezocht naar een andere, juridisch meer houdbare, 

oplossing, die tegemoet komt aan het in de zienswijze 

gesignaleerde probleem. 

Hiervoor wordt verwezen naar de weerlegging van zienswijze 

152, van LTO-Noord. 
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verantwoordelijkheid bij de gemeente. 

357  Ottersaat 5 

Oudeschild 

(1) De afweging tussen de natuur- en 

landbouwbelangen rechtvaardigt geenszins het op slot 

zetten van de veehouderij op Texel. 

In een goede afweging van belangen dient minimaal 

opgenomen te worden dat: 

- De landbouw slechts verantwoordelijk is voor 1% van 

de stikstofdepositie in de duinen 

- Er de afgelopen jaren een daling van het aantal 

runderen en een daling van de stikstofproductie per 

hectare is geweest op Texel 

- Er in een realistisch scenario, door mestwetgeving 

en grondgebondenheid ook geen grote groei van 

veehouderij op Texel te verwachten is. 

Doordat deze zorgvuldige afweging niet heeft 

plaatsgevonden, is geen invulling gegeven aan een 

goede ruimtelijke ordening. De gemeente dient 

mogelijkheden te creëren om de veehouderij 

ontwikkelingsruimte te bieden zonder dat dit grote 

gevolgen heeft voor het milieu.  

(2) Er moet een zorgvuldige afweging gemaakt 

worden tussen de archeologische en 

landbouwbelangen. In een goede afweging van 

belangen dient minimaal te worden meegenomen dat: 

- niet alle archeologische waarden verplicht 

beschermd dienen te worden; 

- vele gronden door ruilverkaveling , drainage en 

dergelijk in het verleden al verstoord zijn; 

- normaal agrarisch gebruik uitgevoerd kan worden 

zonder de belemmering van archeologisch 

onderzoekplicht. 

Verzoekt alleen die waarden te beschermen die 

bekend zijn of waar een zeer hoge kans is dat 

archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. 

Verzoekt de uitgevoerde verstoringen door kavelruil, 

drainage en normaal agrarisch gebruik in kaart te 

brengen en deze gebieden vrij te stellen van 

archeologische onderzoeksplicht. 

(3) In het concept bestemmingsplan is het erf 

ingetekend. 

Verzoekt het erf groter in te tekenen ten behoeve 

van de aanleg van een nieuw kavelpad door de bouw 

(1) Voor dit gedeelte van de zienswijze wordt verwezen naar 

zienswijze 152, LTO-Noord. 

(2) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen 

heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om 

een archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

In het plan zit een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 

bestemming te wijzigen als deskundig archeologisch 

onderzoek aangetoond heeft dat er sprake is van geen of een 

andere categorie waarde archeologie. 

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

 

(3) In overleg met verzoeker wordt een deel van de 

functieaanduiding erf aan de zuidzijde van het bedrijf 

verruild met de gewenste locatie aan de noordzijde. Op 

deze wijze wordt het zicht op de stolpboerderij beter 

gewaarborgd en krijgt de functieaanduiding erf een 

Locatie: Ottersaat 5 

De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – erf’ wordt 

aangepast conform bijgevoegde tekening. 
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van een nieuwe veestal en voor eventuele opstal van 

kuilgras en/of mest. 

functionelere plaats voor de bedrijfsvoering.   

358 

 

Middellandseweg 

12 

Oudeschild 

Heeft bezwaar tegen het omgevingsvergunningstelsel 

voor het aanleggen van drainage (artikel 55 t/m 57). 

De regel mist doelmatigheid. Drainage dient op 

gezette tijden te worden vervangen. Bij een bedrijf 

van enige omvang vormt het vervangen van een deel 

van de drainage een jaarlijks terugkerende activiteit, 

normaal agrarisch onderhoud derhalve. 

Het is praktisch onuitvoerbaar om voor dit onderhoud 

elk jaar een vergunning met het daarbij benodigde 

onderzoek aan te vragen.  

Daarbij ontbeert de vergunningaanvraag ook een 

redelijk doel, immers de grond is reeds geroerd bij 

het aanbrengen van oorspronkelijke drainage, die bij 

onderhoudsactiviteiten alleen maar vervangen gaat 

worden. 

Ter zijde wijst verzoeker op een onlogische redactie 

van de artikel 55 tot en met 57. 

Onder 3.1 Algemeen van de artikelen wordt een 

verbod geïntroduceerd voor het aanleggen van 

drainage zonder vergunning. In sub 3.2 wordt een 

uitzondering gemaakt voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden. Dit wekt 

verwarring en is onnodig aangezien het derde lid van 

de artikelen 55 tot en met 57 in het algemeen gaan 

over werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde. 

Verzoekt om de omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van drainage in de voorschriften te 

schrappen. 

Door het in werking treden van de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg en de wet ruimtelijke ordening zijn 

gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud van 

belangrijke archeologische waarden en dit te integreren in 

de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

Monumentenwet gaat uit van een algemene vrijstellingsgrens 

van 100 m². Voor alle bodemingrepen daarboven zou de 

gemeente in het kader van vergunningverlening aanvullend 

archeologisch onderzoek kunnen c.q. moeten eisen en nadere 

voorwaarden te stellen. Om dit in de praktijk te 

vereenvoudigen heeft de gemeente in 2007 gevraagd aan 

Buro Vestigia om een archeologische beleidsadvieskaart 

samen te stellen. Het Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 

categorieën.  

De archeologische beleidsadvieskaart uit 2007 is in het 

ontwerp bestemmingsplan verwerkt. De archeologische 

beleidskaart en bijbehorende toelichting zijn onlangs 

geactualiseerd en zullen in het nieuwe plan worden verwerkt 

voor de vaststelling. De actualisatie geeft enige versoepeling 

van de regelgeving. Zo is in deze actualisatie voor normaal 

agrarisch gebruik en het vervangen van drainage geen 

archeologisch onderzoek nodig. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere 

ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft plaatsgevonden. 

De vroegere benaming ‘aanlegvergunning’ mag in de 

systematiek van de nieuwe bestemmingsplannen niet meer 

worden gehanteerd. Dat is nu een ‘omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden’. We dienen steeds de volledige benaming 

te gebruiken.  

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan aangezien de geactualiseerde 

archeologische beleidskaart 2012 en daarbij behorende 

Toelichting in het plan worden verwerkt. 

 

359 

 

Waal en 

Burgerdijk 7 

Den Burg 

(1) Het bouwblok dient ingetekend te blijven als het 

oude bouwblok (bij recht). Het bouwvlak kan bij 

voorkeur aangepast worden volgens bijgevoegde 

tekening. 

(2) Verzoekt vergroting van het agrarisch erf volgens 

(1+2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt voor het 

perceel Waal en Burgerdijk 7 een agrarisch bouwvlak met 

een functieaanduiding erf opgenomen en aangepast op de 

toekomstplannen van de ondernemer. Het betreft een 

kleine wijziging aan de noordzijde Het bouwvlak en de 

Locatie: Waal en Burgerdijk 7 

Bouwvlak wordt aangepast conform bijgevoegde tekening. 
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bijgevoegde tekening. 

(3) De rest van de zienswijze bestaat uit elementen 

van zienswijze 152 van LTO Noord. 

functie erf voldoen aan een goede landschappelijke 

inpassing. Hiermee worden de rechten uit het vigerende plan 

gerespecteerd.  

 

Naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze wordt 

het bestemmingsplan aangepast. 

 

(3) Voor de weerlegging van de rest van de zienswijze wordt 

verwezen naar de weerlegging van zienswijze 152, LTO-

Noord. 

360  Eendenkooiweg 2 

Oosterend 

Verzoekt het bouwblok aan te passen: het moet zo 

blijven als het was (vierkant 100x100 meter).Het 

huidige gebruik van het bouwblok en de (geplande) 

bebouwing is gebaseerd op de grenzen van het 

“oude” bouwblok. Een en ander zou deels buiten het 

“nieuwe” bouwblok kom te vallen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt voor het perceel 

Eendenkooiweg 2 het agrarisch bouwvlak met de 

functieaanduiding erf aangepast, zodat de rechten uit het 

vigerende plan worden gerespecteerd. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Eendenkooiweg 2 

Het bouwvlak en de functieaanduiding erf worden aangepast 

conform bijgevoegde tekening. 

362  Nieuwlanderweg 

36 

De Waal 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO - Noord. 

 

370  Nieuwlanderweg 6 

Den Burg 

(1) In het kader van het bestemmingsplan heeft op 2 

december 2009 een gesprek plaatsgevonden met de 

gemeente. Hierbij is aangegeven dat wat betreft het 

perceel Nieuwlanderweg 6 splitsing in twee blokken 

tot de mogelijkheden behoort en daarbij ook een 

bedrijfswoning voor de dochter van verzoeker. Hierbij 

is aangegeven dat de bedrijfsomvang van het bedrijf 

voldoende is. Zowel de meitelling als een bedrijfsplan 

zijn noodzakelijk om dit aan te tonen. Deze stukken 

zijn aangeleverd. Daarna is drie jaar niks gehoord. 

Twee dagen voor de terinzagelegging is aangegeven 

dat het beleid van de gemeente is gericht op behoud 

van het open landschap. Het toevoegen van een 

nieuw agrarisch bebouwingsvlak past niet in die lijn. 

Dit betekent dat ook geen tweede bedrijfswoning 

wordt toegestaan. Verzoeker acht deze handelwijze 

in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het bij 

hem gerechtvaardigd opgewekte vertrouwen. Sinds 

1976 wordt hij al aan het lijntje gehouden omtrent de 

mogelijkheid om een tweede bedrijfswoning te 

realiseren. 

(2) Op de Nieuwlanderweg 6 is een volwaardig 

zelfstandig agrarisch bedrijf gevestigd dat los dient te 

worden gezien van de agrarische activiteiten op de 

Nieuwlanderweg 4. Het college gaat ten onrechte uit 

van één agrarisch bedrijf. In de Inspraaknota wordt 

(1) Er is geen sprake van een handelwijze in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Er is een uitspraak van de bezwaar- 

en beroepscommissie dat hier geen 2e bedrijfswoning 

geplaatst kan worden. Er is niet aangetoond dat er voldoende 

bedrijfsactiviteiten zijn.  

(2) Niet aangetoond is dat er sprake is van een zelfstandig 

bedrijf op het perceel Nieuwlanderweg 6 met naastgelegen 

percelen. Bovendien liggen de percelen te dicht op de weg 

en zijn niet diep genoeg om hier een bouwvlak / bestemming 

met een oppervlakte van 1 ha op te leggen. Er is dan sprake 

van te weinig concentratie van gebouwen c.q. lintbebouwing. 

Dat geeft teveel negatieve landschappelijke impact.  

(3) Hier is geen sprake van vergelijkbare situaties.  

(4) Voor deze woning is geen bouwvergunning verleend en op 

basis daarvan is er geen sprake van overgangsrecht.  

(5) Deze informatie is niet relevant voor het 

bestemmingsplan buitengebied.  

 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van 

het plan.  

 

 

 

 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Zienswijze 370) 
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dit ook ten onrechte aangemerkt als Nieuwlanderweg 

4-6-6a. De activiteiten op Nieuwlanderweg 6 zijn de 

in loop der jaren aanzienlijk gewijzigd. De 

loonwerkactiviteiten zijn sterk afgenomen en de 

agrarische activiteiten aanzienlijk toegenomen. De 

verhouding is nu 70% agrarisch en 30% 

loonwerkactiviteiten. Ter onderbouwing hiervan zijn 

landbouwtelling aangeleverd. Daarnaast is van belang 

dat het bedrijf over 6ha grond beschikt (eigendom en 

pacht) en de dochter ook deel uitmaakt van de 

maatschap. De continuïteit en opvolging is dus 

gewaarborgd. Verder is sprake van een veebedrijf en 

een bollenbedrijf, zodat permanent toezicht 

noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling is het 

noodzakelijk dat het bedrijf een eigen bouwblok 

heeft. Het is ook niet wenselijk dat twee bedrijven 

op één bouwblok hun activiteiten uitoefenen. 

(3) In vergelijkbare gevallen heeft de gemeente wel 

medewerking verleend. Hierbij gaat het om 

Burgerdijk 4, Pontweg 118, Pontweg 160 en 

Maaikeduinweg 15. Dit betekent dat sprake is van 

strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

(4) De gemeente heeft in de weigering van 30 oktober 

2007 erkend dat de woning aan de Nieuwlanderweg 6 

onder het overgangsrecht valt van het geldende 

bestemmingsplan Buitengebied. Sinds de oprichting in 

1976 is de woning al meerdere keren onder het 

overgangsrecht gebracht. Dit is in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening. Door de werking van het 

overgangsrecht kan immers niet handhavend worden 

opgetreden. Voorts is niet aannemelijk dat het 

gebruik tijdens de planperiode wordt beëindigd. 

(5) Verzoeker is ter ore gekomen dat de gemeente de 

grond aan de Nieuwlanderweg 4-6 wenst te kopen in 

verband met een verplaatsing van een elders 

gevestigd agrarisch bedrijf ten behoeve van de 

ontwikkeling van een nieuw natuurgebied. Hieraan 

zal geen medewerking worden verleend indien de 

woning niet planologisch wordt erkend en derhalve 

niet kan worden gecompenseerd. Ondanks de in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen planologische 

regeling zijn aan de  Nieuwlanderweg 4-6-6a twee 

agrarische bedrijven en twee agrarische 

bedrijfswoningen gesitueerd. 

 

5e aanvulling: 

 

 

 

 

 

5e aanvulling: 

Antwoord: Het bestemmingsplan spreekt over 

“bestaande woningen”. Na onderzoek blijkt de huidige 

noodwoning te vallen onder het begrip “bestaand”. Er 

kan een omgevingsvergunning activiteit bouwen 

worden aangevraagd, voor het vervangen van de 

huidige (nood)woning door een normale 

bedrijfswoning. Er zijn dan twee bedrijfswoningen in 

een agrarisch bebouwingsvlak. 
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Vraag vanuit de raadscommissie: 

Kan de heer Witte op die locatie een nieuw 

woonhuis bouwen? 

379 

 

Rommelpot Verzocht wordt om een nieuw agrarisch bouwblok op 

te nemen op een locatie nabij Loodsmanduin, één en 

ander zoals aangegeven. Hier kan dan een veldschuur 

worden geplaatst ten behoeve van een nieuw te 

vestigen agrarisch bedrijf.  

In het ontwerp bestemmingsplan is geen regeling opgenomen 

om nieuwe agrarische bouwvlakken mogelijk te maken. 

Uitgangspunt is dat startende agrarische bedrijven een plek 

vinden binnen een bestaand bouwvlak van een gestopt 

agrarisch bedrijf.  

Ook is het niet mogelijk om in het ontwerp bestemmingsplan 

een functie aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur’ op te nemen voor de bouw van een nieuwe 

veldschuur. Deze functieaanduiding wordt uitsluitend 

opgenomen ter plaatse van bestaande solitaire agrarische 

schuren.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

380  Achtertune 2 

Oosterend 

Verzoeken het bouwblok uit te breiden met 

woonvoorzieningen (starterswoningen, zorgwoningen, 

zorgvoorziening). Wellicht is parkeren voor Oosterend 

ook een optie. 

Verzoeker wil dat het aanzicht van het dorp 

behouden blijft en gerespecteerd wordt. 

Door de schaalvergroting in de agrarische bedrijfstak 

is exploitatie van het bedrijf niet meer mogelijk en in 

die zin ook onverkoopbaar. Verzoeker wil rechten 

behouden. 

Het perceel heeft in het nieuwe bestemmingsplan, net als in 

het vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming. 

In het nieuwe bestemmingsplan zit een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid naar Wonen-Vab, of Bedrijf Vab, 

waarmee sommige van de zaken die in de zienswijze worden 

opgesomd, tot de mogelijkheden gaan behoren. Er wordt niet 

vooruitgelopen op deze wijzigingsmogelijkheid, omdat hier 

een goede toetsing aan de criteria gedaan moet worden, en 

er voorwaarden gesteld kunnen worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

384 

 

Hoofdweg 1 

De Cocksdorp 

Vanwege aanstaande nieuwbouwplannen van een 

woning op nummer 9 (conform de tekening die bij de 

zienswijze is bijgevoegd) komt verzoeker over de 

grens van het bouwvlak. Verzocht wordt de 

bouwgrens hierop aan te passen. 

Daarnaast geldt dat op de huidige tekening de 

bestaande bebouwing naast nummer 9 niet is 

aangegeven. Dit is een schuurtje van ongeveer 30m² 

dat in de bijlage in blauw is aangegeven. Verzocht 

wordt dit aan te passen. 

De uitgangspunten voor agrarische bouwvlakken zijn: 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de 

onderneming; 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn rechtstreeks vertaald in de ligging van 

bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een 

bestaand recht is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het 

open karakter van het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig 

het bestaande gebruik. 

Locatie: Hoofdweg 9 

Het bouwvlak wordt aangepast conform de bijgevoegde 

tekening. 
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Het bouwvlak kan worden aangepast, als voldaan wordt aan 

de volgende voorwaarden: 

- er mogen geen gebouwen buiten het bouwvlak komen te 

vallen; 

- het moet compact blijven, dus geen langgerekt bouwvlak 

en geen hoeken eruit; 

- uitstulpingen van het bouwvlak blijven in principe beperkt 

tot een vooruitgeschoven positie van een bestaande 

dienstwoning; 

- het bouwvlak is landschappelijk zorgvuldig ingepast. 

Het verzoek om het bouwvlak te wijzigen voldoet aan deze 

voorwaarden.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. Het schuurtje bij de woning Hoofdweg 9 komt zo 

ook binnen het bouwvlak 

390 

 

Vuurtorenweg 71 

De Cocksdorp 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

392  Lageveld 5 

Oosterend 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 

 

394 Hoornderweg 29 

Den Burg 

De zienswijze bestaat uit elementen van zienswijze 

152 van LTO Noord 

Voor de weerlegging van de zienswijze wordt verwezen naar 

de weerlegging van zienswijze 152, LTO-Noord. 
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Bedrijfsbestemmingen 

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

25 Slufterweg 216 

De Cocksdorp 

Verzoekt de bestaande agrarische bestemming van perceel 

A6149 te wijzigen naar de bestemming bedrijf.  

Het is verzekeringstechnisch niet toegestaan om buiten 

het perceel te komen bij het uitlaten van de honden van 

het dierenpension. Derhalve is grond aangekocht ten 

behoeve van het uitlaten van de honden. Deze grond heeft 

een agrarische bestemming. 

 

Het bestemmingsvlak wordt aangepast conform uw 

verzoek. Het betreft een geringe uitbreiding aan de 

achterzijde van het bestaande erf, die ruimtelijk gezien 

al een eenheid vormt met het bedrijf. Dit geeft geen 

verruiming van uw bouwmogelijkheden. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsvlak aangepast. 

Locatie: Slufterweg 216  

Het bestemmingsvlak wordt aangepast met een 

geringe uitbreiding aan de achterzijde ten behoeve 

de bestemming ‘Bedrijf’ ter plaatse van de 

bestemming ‘Agrarisch – Strandpolders’ 

63 Hoofdweg 86 

De Cocksdorp 

In 2005 hebben verzoekers het bedrijf gekocht. 

De vorige eigenaar had achterin de bestaande schuur (86b) 

een 2e dienstwoning met een oppervlakte van circa 160m², 

die later door hem is gebruikt voor recreatieve 

doeleinden. Bijgevoegd zijn bijlagen waarin over 2 

logiesfunctie wordt gesproken. 

Voor en na de aankoop door verzoekers zijn er gesprekken 

gevoerd met de gemeente over het perceel, de bebouwing 

en het gebruik, waarbij is afgesproken dat het bestaande 

gebruik mocht blijven bestaan. 

Schriftelijk is bevestigd dat, in het kader van het plan 

Buitengebied, gekeken zal worden naar het bestemmen als 

dienstwoning of recreatieve opstal van het achterste deel 

van de schuur.  

Verzoekt een passende recreatieve bestemming, in de 

vorm van 2 recreatieve opstallen of in ieder geval één 

recreatief opstal voor het achterste deel van de schuur, 

met toegestane afwijkende maatvoering. 

 

Gezien de voorgeschiedenis van deze locatie, de 

langdurige bewoning van een bedrijfsgebouw en het 

recreatieve gebruik van de dienstwoning, al toen de 

gronden met opstallen bij de vorige eigenaar in bezit 

waren, wordt aan de gronden een recreatieve opstal 

toegekend. 

Voor de afwijkende maatvoering passen we de regels 

aan, in die zin dat recreatieve opstallen een maximum 

bouwoppervlak kennen van 70m², tenzij de bestaande 

oppervlakte groter is, dan geldt de bestaande 

oppervlakte als maximale oppervlakte. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Hoofdweg 86 

Op deze locatie zal de maatvoering ‘maximum 

aantal recreatieve opstallen’ worden opgenomen 

voor een recreatief opstal. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

Onderaan artikel 35.2.1 sub b van de bestemming 

‘Recreatie – Recreatief opstal’ zal worden 

toegevoegd: tenzij de bestaande oppervlakte groter 

is, dan geldt de bestaande oppervlakte als maximale 

oppervlakte. 

69  Tessel Air en  

Paracentrum 

Texel/Ameland/Zeeland 

Postweg 128 

De Cocksdorp 

(1) Verzoeker kan zich vinden in het gemeentelijk 

standpunt dat nut en noodzaak moeten worden 

aangetoond voor het vergroten van het bouwvlak en voor 

een tweede dienstwoning voor het luchtvaartterrein. 

Mocht er voor het luchtvaartcentrum in de toekomst 

behoefte zijn  aan meer stallingruimte dan wil verzoeker 

hierop inspelen door een nieuwe stallingruimte voor hun 

vliegtuigen. De huidige stallingruimte op het 

luchtvaartterrein is te laag en te klein. 

In plaats van een tweede dienstwoning is voor het bedrijf 

van verzoeker behoefte aan tijdelijk huisvesten van 

personeel op het bedrijf. 

Via een afwijking wil verzoeker wil graag van deze 

mogelijkheid gebruik maken om verblijven te realiseren 

voor tijdelijk personeel met een arbeidscontract korter 

(1) Het huisvesten van tijdelijk personeel  van het 

paracentrum op het vliegveld wordt niet ondersteund. 

De hoofdfunctie is hier verkeer – luchtverkeer. Het 

huisvesten van tijdelijk personeel draagt niet bij aan de 

realisatie van de hoofdfunctie. 

(2) De feitelijke aanleg van parkeerplaatsen wordt niet 

geregeld in het bestemmingsplan, en behoeft dus niet te 

leiden tot enige wijziging in het nieuwe 

bestemmingsplan. 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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dan 1 jaar en geen hoofdverblijf op Texel. 

(2) Ten gevolge van de bouw van de hangaar voor het 

bedrijf Flying Focus is het aantal parkeerplaatsen 

verminderd. In het verleden is door de toenmalige 

wethouder ruimtelijke ordening toegezegd dat voor de 

bouw van deze hangaar het aantal parkeerplaatsen zou 

worden uitgebreid. Deze uitbreiding van parkeerplaatsen 

heeft echter niet plaatsgevonden. Het tekort aan 

parkeerplaatsen leidt in de zomer tot onveilige situaties. 

Verzoekt de toegezegde uitbreiding van het aantal 

parkeerplaatsen op te nemen in het plan. 

71  Tuincentrum Eureka 

Schorrenweg 20 

Oosterend 

De in het ontwerp opgenomen bestemming “Detailhandel – 

tuincentrum” is te beperkend en dekt niet de lading van 

de activiteiten. Na een aantal rechtszaken is toegezegd 

dat de bestaande situatie in  het nieuwe bestemmingsplan 

zou worden opgenomen. Het verzoek is ook de 

activiteiten: agrarisch en maatschappelijk toe te voegen. 

Er worden nl. ook dieren gekweekt en verkocht (vogels, 

vissen en kleindieren) en er is gelegenheid de showtuinen 

te bezichtigen.  

Verzoekt om het bedrijf breder te bestemmen met de 

juiste bestemming, ook voor de toekomst. 

De bestemming Detailhandel – tuincentrum (artikel 24) is 

speciaal opgenomen om uw bedrijf van een passende 

bestemming te voorzien.  

Het is niet gebruikelijk of noodzakelijk om alle 

toegestane activiteiten uitvoerig op te sommen. 

Het kweken en verkopen van kleindieren is daaronder 

begrepen, voor zover dit onder het normale gebruik als 

tuincentrum valt. 

Een agrarische bestemming of activiteit opnemen ligt 

niet in de lijn, omdat het kweken en verkopen van 

kleindieren geen grondgebonden agrarische activiteit is. 

Dagrecreatieve activiteiten zijn reeds opgenomen in de 

bestemmingsomschrijving, zodat deze functie eveneens 

in de bestemming is afgedekt. 

In de nieuwe regels voor bestemmingsplannen is de 

maatschappelijke bestemming voorbehouden aan o.a. 

zorgverlening etc. en dus niet van toepassing op een 

bedrijf zoals dat van u. Het bezichtigen van showtuinen 

valt reeds onder het dagrecreatieve gebruik. Hiermee 

vallen alle door u genoemde functies binnen de 

bestemming “Detailhandel – tuincentrum”. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

 

102  Texel Airport 

Postweg 120 

De Cocksdorp 

(1) De in het ontwerpplan opgenomen binnenplanse 

procedure kan verzoeker deels begrijpen. Er heeft zich 

echter al enige tijd geleden een gegadigde gemeld om op 

Texel Airport een luchtvaartgerelateerd bedrijf te 

vestigen. Dit bedrijf past uitstekend in de filosofie van 

Texel Airport en in de huidige economische zware tijden 

worden dergelijke aanvragen gekoesterd. Vanwege de 

lange procedure om tot een nieuw bestemmingsplan te 

komen is de aanvrager vrij lang door verzoeker aan het 

lijntje gehouden. De aangegeven binnenplanse procedure 

is daarom juist voor deze gegadigde een struikelblok. 

(1) Een uitbreiding van de bouwstrook met 60 meter 

wordt gezien als een redelijke, ondergeschikte 

uitbreiding van een bestaand bestemmings- en 

bouwvlak. Deze 60 meter betreft ongeveer 20 procent 

van de totale oppervlakte van de bouwstrook. Omdat er 

een sloot ligt na de laatste bestaande bebouwing zal er 

een stuk van de strook onbebouwd blijven, met een 

doorzicht vanaf de weg op het vliegveld. Dit wordt 

gezien als positief, maar geeft dan niet de mogelijkheid 

de gehele 60 meter  te bebouwen. Uit de zienswijze 

wordt opgemaakt dat dat ook niet de bedoeling is. 

Locatie: Postweg 120 

Het bouwvlak zal in noordelijke richting met 60 

meter worden uitgebreid. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

Artikel 48.4 van de regels zal de 

wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming Verkeer – 

Luchtverkeer worden geschrapt. 

 

In artikel 48.2 van de regels van de bestemming 
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Verzoekt de eerste 60 meter (aangrenzend aan 

Vliegtuigonderhoud Texel) van het beoogde bouwblok te 

vrijwaren van een binnenplanse procedure en aan te 

wijzen als bouwblok. 

(2) Sinds eind vijftiger jaren beschikte het vliegveld Texel 

over twee dienstwoningen. Er was één dienstwoning voor 

de havenmeester en één dienstwoning voor de uitbater 

van het restaurant. Eind zeventiger jaren werd, ten 

behoeve van de verbouwing van het restaurant, die 

inpandige dienstwoning (gedwongen) opgegeven. Vanaf 

dat moment restte er nog één dienstwoning. 

Tijdens calamiteiten en/of ziekenvervoer willen de 

traumahelikopter en de helikopters van de KLPD á la 

minuut van het vliegveld Texel gebruik kunnen maken. Dit 

houdt een snelle actie in van het personeel om de 

faciliteiten op zeer korte termijn ter beschikking te 

kunnen stellen, te weten de verkeerstoren te openen, 

radiocontact maken, verlichting van de 

helikopterlandingsplaats te ontsteken, brandstof te 

controleren en af te leveren  en de hulpdiensten op te 

vangen. Dit kan op het ogenblik op korte termijn geregeld 

worden als de directeur in de dienstwoning op het 

vliegveld aanwezig is. Dit is een zeer smalle basis voor wat 

betreft noodgevallen en tijdens dit soort omstandigheden 

kan iedere minuut tellen.  

Verzoekt om een tweede dienstwoning op te nemen ten 

behoeve van Texel Airport NV. Hoewel er tot op heden nog 

geen verregaande plannen in deze richting zijn, is 

verzoeker van mening dat een 2de dienstwoning tot de 

mogelijkheden moet gaan behoren. Behalve de veiligheid 

en het toezicht op en rond het vliegveld is het voor Texel 

in algemeen een extra zekerheid dat de responstijd 

tijdens calamiteiten vaker gehaald kan worden. 

De uitgevoerde grondruil is niet geheel juist overgenomen 

in het ontwerpplan. 

(3) Verzoekt om perceel A6173, ter grootte van 2,5 

hectare de bestemming luchtverkeer te laten behouden. 

Dit is cruciaal voor het afwikkelen van het vliegverkeer en 

het mogelijk in de toekomst verbreden van de strook ten 

behoeve van het vergroten van de veiligheid. 

Voor het overige zal een eventuele uitbreiding via een 

buitenplanse procedure (projectafwijkingsprocedure) 

moeten gebeuren, aangezien de provincie heeft 

aangegeven dat een verdere uitbreiding in strijd komt 

met de provinciale regelgeving. Op dit moment is ook 

nog geen enkele concrete uitbreidingswens bekend, 

zodat het onzeker is of de uitbreidingsbehoefte zich in 

de planperiode daadwerkelijk zal voordoen. Met een 

buitenplanse procedure kan per concreet geval bezien 

worden wat de nut en noodzaak van de uitbreiding is, of 

de uitbreiding voldoet aan een goede ruimtelijke 

kwaliteit etc. De wijzigingsbevoegdheid conform 

artikel 48.4 zal dan ook geheel vervallen. 

(2) De aangedragen onderbouwing snijdt hout. Omwille 

van o.a. het toezicht en de veiligheid, ook van de 

Texelaars en gasten, en de responstijd bij calamiteiten, 

is het nodig dat er altijd iemand aanwezig kan zijn op 

het vliegveld. Met twee bedrijfswoningen is die kans 

groter, dit is teveel om van één persoon te kunnen 

vragen. Daartoe zullen de regels worden aangepast 

zodat in totaal op het vliegveld, binnen het bouwvlak, 

maximaal 2 dienstwoningen ten behoeve van het 

luchtverkeer aanwezig mogen zijn. 

(3) De aangeduide strook valt reeds in de bestemming 

luchtverkeer, conform de door u aangeleverde 

informatie. 

 

Op basis van de punten 1 en 2 van de zienswijze 

wordt het bestemmingsplan aangepast. De overige 

punten geven geen aanleiding tot aanpassingen. 

Verkeer – Luchtverkeer zal het volgende sublid 

worden opgenomen: 

d. er zijn maximaal 2 bedrijfswoningen ten behoeve 

van het luchtverkeer toegestaan. 

 

107 

 

Perceel nabij 

Vuurtorenweg 58a t/m 

58e 

De Cocksdorp 

(1) Gevraagd wordt onder welk gebied het perceel met 

een agrarisch bouwblok naast en nabij de bestaande rode 

recreatiewoningen aan de Vuurtorenweg 54+ valt. Behoort 

dit tot artikel 3, 4, 5, 6 of 7 van de planregels? 

(2) Dezelfde vraag als onder 1 maar dan wat betreft het 

van toepassing zijnde deelgebied uit het 

(1) Het agrarische gebied naast het terrein met de 

recreatieve opstallen is bestemd als Agrarisch - 

Strandpolders. 

(2) Zie reactie onder punt 1. 

(3) Aan het verzoek om vijf recreatiewoningen mogelijk 

te maken, wordt geen medewerking verleend. Het 
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Beeldkwaliteitsplan. 

(3) Verzocht wordt het bestaande agrarisch bouwblok in 

stand te laten en het plan voor vijf recreatieve opstallen 

positief te bestemmen. In het verleden is ambtelijk en 

door de voormalige wethouder RO aangegeven dat de 

plaatsing van de vijf recreatieve opstallen aansluit bij de 

bestaande recreatiewoningen en de ontwikkeling hiervan 

kan meelopen met de bestemmingsplanprocedure. Later 

bleek nog dat er nog slaapplaatsen ontbraken. Deze zijn 

geregeld door verplaatsing van slaapplaatsen van een 

nabij gelegen boerderij. Verzoeker was overigens 

helemaal niet bekend met een slaapplaatsenbeleid. Dit 

komt elders niet voor.  

(4) Daarnaast is het omzetten van een agrarisch blok in 

een bedrijvenbestemming in strijd met provinciaal beleid. 

In de stukken is te lezen dat er geen nieuwe agrarische 

bouwblokken kunnen komen omdat agrarische 

ondernemers geacht worden dan te verplaatsen naar een 

vrijkomend agrarisch bouwblok. Zo’n bestaand bouwblok 

wordt door de gemeente zo maar van de kaart af 

gepoetst. Daarbij geldt nog dat een bedrijvenbestemming 

niet wordt gepraktiseerd en het introduceren hiervan in 

het buitengebied in de recreatieve ontwikkelcirkel bij De 

Cocksdorp onlogisch en uiterlijk bezwaarlijk is voor de 

omgeving. 

(5) Op agrarische bouwblokken is volgens verzoeker het 

huisvesten van tijdelijk personeel wel toegestaan, terwijl 

het aantal recreatieve opstallen gelimiteerd is. Regulier 

wonen is in strijd met de PRVS, recreatief wonen niet. 

(6) Gedurende het voortraject zijn diverse instanties 

betrokken bij de totstandkoming van het 

bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van de 

Nota van Uitgangspunten van het bestemmingsplan. 

Private partijen hebben geen inspraakmogelijkheid gehad. 

Het lijkt erop dat gaande weg het spel de regels zijn 

veranderd en de raad in deze tekort wordt gedaan.  

(7) Aangegeven wordt dat het bestemmingsplan te 

complex en te ingewikkeld is en op onderdelen niet 

duidelijk.  

(8) Het slaapplaatsenbeleid wordt niet integraal 

toegepast. Bijvoorbeeld bed&breakfast is hiervan 

uitgezonderd en bij het kamperen bij de boer worden de 

mogelijkheden verruimd. Dit terwijl er nog veel slapende 

slaapplaatsen zijn. De vraag is of het slaapplaatsenbeleid 

wel de kritiek van rechtmatigheid en gelijke behandeling 

kan doorstaan. 

college heeft hierover in november 2012 een 

principebesluit genomen. Hierbij is besloten dat het 

verzoek niet past binnen het beleid om het aantal 

recreatieve opstallen uit te breiden. Het is niet gewenst 

dat een erf met recreatieve opstallen transformeert 

naar een kleinschalig recreatieterrein. Bij de 

principebesluitvorming is aansluiting gezocht bij de 

Startnotitie “Mooi Texel, meer toekomst”. Eén van de 

uitgangspunten van deze notitie is dat projecten binnen 

de grenzen van het bestaande recreatief bestemde 

terrein moet worden gerealiseerd. Hier voldoet het 

verzoek niet aan. Daarnaast mogen nieuwe plannen het 

open landschap niet aantasten. Geconcludeerd is dat het 

verzoek in strijd is met geldende beleid en de 

uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan 

Buitengebied. Dit standpunt geldt nog steeds. Het leidt 

tot verdere verstening en aantasting van open landschap 

en niet tot een kwaliteitsverbetering en versterking van 

de kernwaarden van Texel. Daarbij geldt dat nimmer 

door het college is toegezegd dat hieraan medewerking 

wordt verleend. Ook het feit dat verzoeker niet bekend 

was met het fenomeen ‘slaapplaatsen’ en dat andere 

gemeenten en/of provincies dit niet kennen, doet hier 

niets aan af.  

(4) Zoals ook in het in 2012 ingediende principeverzoek 

is aangegeven (zie ook hierboven onder punt 3) is het 

perceel niet meer agrarisch in gebruik. Reden waarom 

de bestemming is omgezet naar de bestemming 

Bedrijven-VAB. Niet gebleken dan wel aangetoond is dat 

dit in strijd is met provinciaal beleid.  

(5) Het huisvesten van tijdelijk personeel is een ander 

aspect dan het wel/niet mogelijk maken van recreatieve 

opstallen. Hiervoor gelden aparte regels. Op een 

vergelijking in deze wordt dan ook niet ingegaan.  

(6) De totstandkoming van het bestemmingsplan kent 

een lang voortraject. Hierbij geldt dat alle partijen in 

de gelegenheid zijn gesteld hun reactie en plannen 

kenbaar te maken. In 2009 hebben hierover gesprekken 

plaatsgevonden. Daarnaast hebben instanties, zoals de 

provincie en het hoogheemraadschap, in het kader van 

het vooroverleg hun reactie kenbaar gemaakt. Ook de 

raad is gedurende het traject op de hoogte gehouden 

van de voortgang van de procedure. Verder kan een 

ieder altijd een principeverzoek indienen en/of een 

omgevingsvergunning aanvragen. Gedurende het traject 

hebben met instemming van de raad een aantal 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie                       |     Samenvatting van de zienswijze                                     |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                              |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie                       |     Samenvatting van de zienswijze                                     |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                              |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  176 

 beleidswijzigingen plaatsgevonden. Deze zijn 

meegenomen in het bestemmingsplan.  

(7) Dit betreft de mening van de inspreker. Vanwege de 

vele belangen en verschillende situaties is het 

bestemmingsplan Buitengebied een complex plan 

geworden. Het bestemmingsplan Buitengebied Texel is 

hierin niet uniek.  

(8) Ten aanzien hiervan geldt dat bij logies met ontbijt 

(bed&breakfast) geen sprake is van slaapplaatsen, en 

voor kamperen bij de boer een aparte 

slaapplaatsentelling geldt. Een en ander conform het 

recreatiebeleid van de gemeente. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

136 

 

Hoofdweg 86a 

De Cocksdorp 

De in het ontwerpplan opgenomen bestemming Agrarisch 

loonbedrijf is correct. 

Heeft bezwaar tegen het voorschrift 9.2.2.c waar wordt 

bepaald dat er geen nieuwe (bedrijfs)woningen mogen 

worden toegevoegd. 

In februari 2002 is via een artikel 11 WRO procedure de 

bestemming gewijzigd naar de bestemming “Agrarisch 

gebied, categorie 1 klasse h: bedrijfsgebouwen, 

dienstwoningen en bijgebouwen welke mede als agrarisch 

hulp- en toeleveringsbedrijf worden gebruikt” zodat op dit 

perceel een opslagruimte en eventueel een dienstwoning 

gerealiseerd kunnen worden. Verzoeker wil dit recht 

behouden, te meer omdat er geen dringende reden is dit 

recht in te trekken. 

Verzoeker refereert daarbij naar de motivatie in het 

besluit van 12 februari 2002: “het landschapsgezicht wordt 

nauwelijks aangetast omdat er gebouwd wordt binnen een 

bestaande singel van hoge bomen. Bovendien wordt er 

gebouwd binnen de bestaande bebouwingsstructuur noord-

zuid waardoor het open landschap niet wordt aangetast’. 

De situatie is sindsdien niet veranderd en deze 

argumentatie is conform de uitgangspunten van het 

bestemmingsplan. 

Verzoekt het recht van een (dienst)woning op te nemen 

binnen de bestemming. 

Op basis van het vigerende plan was de bouw van een 

bedrijfswoning op deze locatie, mogelijk. In het 

ontwerpplan is deze mogelijkheid beperkt, doordat in 

deze bestemming alleen de bestaande woningen zijn 

toegelaten. Op het perceel Hoofdweg 86 a is nog geen 

bedrijfswoning aanwezig. 

Om aan de vigerende rechten tegemoet te komen zal 

de regeling van artikel  9 worden aangepast in die zin 

dat op elk bouwvlak met deze bestemming maximaal 

1 dienstwoning aanwezig mag zijn. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

In de bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf’ 

zal in artikel 9.2.2, gebouwen en overkappingen  

sublid c worden gewijzigd van ‘er mogen geen 

nieuwe bedrijfswoningen worden toegevoegd’ naar 

‘per bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning 

aanwezig zijn’ 

 

144 

 

Harkebuurt 4 

Oosterend 

(1) Het bebouwingvlak rondom Harkebuurt 4b is 

aaneengesloten met Harkebuurt 2. Harkebuurt 2 is een 

woning. Het bebouwingsvlak rondom Harkebuurt 2 is 

onlogisch groot ten opzichte van het bebouwingsvlak 

rondom Harkebuurt 4b. In het ontwerpplan zijn er 

nauwelijks tot geen uitbreidingsmogelijkheden voor de 

(1) Het bouwvlak van de loods Harkebuurt 4b loopt in 

het ontwerpbestemmingsplan gelijk aan de achterzijde 

van het aangrenzende agrarische bouwvlak.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

zodanig aangepast dat deze op een afstand van 5 

meter uit de bestemmingsgrens van het 

Locatie: Harkebuurt 4 

(1) Het bouwvlak van de loods Harkebuurt 4 b met 

de bestemming ‘Bedrijf’ wordt zodanig aangepast 

dat deze op een afstand van 5 meter uit de 

bestemmingsgrens van het bestemmingsvlak van de 

bestemming ‘Bedrijf’ komt te liggen. 
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bebouwing van Harkebuurt 4b. Dit zou wel mogelijk zijn 

wanneer de grens achter Harkebuurt 4b meer naar voren 

en achteren geschoven zou worden (verlengen van de 

loods). 

Is het mogelijk om het bebouwingsvlak van Harkebuurt 4b 

door te trekken tot aan de weg? Het gebouw dat nu aan 

Harkebuurt 4a grenst, valt op deze manier binnen het 

bebouwingsvlak van Harkebuurt 4b. 

(2) Verzoekt de bestemming van de bebouwing Harkebuurt 

4a te veranderen van ‘agrarisch – oude land’ naar 

‘bedrijf’. 

(3) Verzoeker mist op Harkebuurt 4 de bestemming 

‘bedrijf – agrarisch loonbedrijf’. Dit wordt al meer dan 40 

jaar op deze plek uitgeoefend.  

Harkebuurt 4b was eerder bestemd als ‘transportbedrijf’ 

en is in het ontwerpplan bestemd als ‘bedrijf’. Harkebuurt 

4a en bijbehorende gebouwen zijn enkel bestemd als 

‘agrarisch – oude land’.  

Verzoeker mist de bestemming voor het loonbedrijf. 

bestemmingsvlak Bedrijf komt te liggen.  

Deze maatvoering wordt zowel in het geldende als het 

nieuwe plan gehanteerd.  

De begrenzing van de bestemming Bedrijf is conform het 

geldende bestemmingsplan. Er is planologisch geen 

bezwaar het bouwvlak naar de weg toe door te trekken, 

zoals in de zienswijze wordt gevraagd. Het 

bestemmingsvlak wordt aangepast en de maatvoering 

wordt in overeenstemming gebracht met de 

vergroting van het bestemmingsvlak door een 

verruiming naar 2000m². 

(2) en (3) In het geldende bestemmingsplan 

Buitengebied Herziening is voor Harkebuurt 4, 4a een 

agrarisch bouwvlak categorie h opgenomen, voor een 

agrarisch hulp en toeleveringsbedrijf. Naar aanleiding 

van de zienswijze wordt dit recht overgenomen in het 

nieuwe bestemmingsplan in de vorm van de 

bestemming Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf.   

 

Het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding 

van de zienswijze. 

Het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Bedrijf’ 

wordt aangepast en de maatvoering wordt in 

overeenstemming gebracht met de vergroting van 

het bestemmingsvlak door een verruiming naar 

2000m². 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

(2) Voor Harkebuurt 4 en 4a zal de bestemming 

worden gewijzigd van ‘Agrarisch – Oude land’ naar 

‘Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf’. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

149  Rozendijk 3 

Den Burg 

(1) In de overzichtstekening is de grens tussen Rozendijk 1 

en Rozendijk 3 niet overgenomen. Rozendijk 1 is een 

andere bestemming en een andere eigenaar. 

De erfgrens loopt een halve meter achter de ingetekende 

schuur langs. 

(2) Verzoekt om het erfoppervlak te verplaatsen voor en 

achter het gebouw. 

(1) De recreatieve opstal Rozendijk 1 is, op basis van de 

“Seizoen woonverblijven verordening”, gebouwd als 

zomerwoning behorende bij Rozendijk 3. In het 

geldende plan is deze recreatieve opstal aangeduid 

binnen dezelfde agrarische bestemming als Rozendijk 3. 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan blijven deze 

daarom gekoppeld. Ruimtelijk gezien en planologisch 

blijft het een eenheid. Het eigendom van gronden en 

opstallen is planologisch niet relevant. 

(2) Uit het bovenstaande blijkt dat het bestemmingsvlak 

ter plaatse van de recreatieve opstal ongewijzigd blijft. 

Er is geen sprake van verplaatsing. 

Het verzoek is gericht op een uitbreiding van het 

bestemmingsvlak bedrijf ten koste van agrarische 

gronden. Dit is niet in overeenstemming met het beleid 

om het agrarische areaal zo groot mogelijk te houden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

 

159 

 

Marsweg 7 

Den Burg 

De bouwhoogte van overige bouwwerken in de 

bestemming “Bedrijf” is slechts vijf meter terwijl de 

maximale hoogte bij aangrenzende agrarische 

bouwvlakken tien meter is. In het kader van toekomstige 

mogelijkheden wat betreft een duurzaam eiland en 

energieopwekking moet het mogelijk zijn om minimaal de 

Het bestemmingsplan wordt aangepast in die zin dat 

windmolens tot 7 meter ashoogte en rotordiameter 5 

meter, zoals toegelaten op grond van provinciale 

regelgeving, mogelijk worden in het plan. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

In de begripsbepalingen van artikel 1 wordt 

opgenomen: 

Een kleine windturbine is een door de wind 

aangedreven bouwwerk met een rotordiameter 

kleiner dan 5 meter en een ashoogte kleiner dan 7 

meter, waarmee energie wordt opgewekt, inclusief 

Klik hier voor nr.149 in
de categorie wonen
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advieshoogte van de provincie aan te kunnen houden, 

maximaal 7 meter ashoogte met een wiekdiameter van 5 

meter. 

bestemmingsplan aangepast. de bij dit bouwwerk behorende infrastructurele 

voorzieningen, met uitzondering van traditionele 

windmolens of replica’s hiervan. 

 

In de bestemmingen Agrarisch – Binnenduinrand, 

Agrarisch – Oude land, Agrarisch – Strandpolders . 

Agrarisch – Zeepolders, Bedrijf, Bedrijf – 

Brandweerkazerne, Bedrijf – Gemaal, Bedrijf – 

Informatiecentrum, Bedrijf – Nutsvoorziening, 

Bedrijf – Vab, Bedrijf – Waterzuiveringsinstallatie, 

Maatschappelijk – Kazerne, Maatschappelijk – 

Zorginstelling, Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen zal de volgende regeling worden 

opgenomen: 

 

Overige bouwwerken 

 

Voor kleine windturbines gelden de volgende regels: 

1. de kleine windturbine mogen uitsluitend 

worden gebouwd in een bouwvlak; 

2. de bouwhoogte van de kleine windturbine 

is maximaal 7 meter en de rotordiameter 

is maximaal 5 meter, inclusief de bij het 

bouwwerk behorende (infrastructurele 

voorzieningen) 

3. de kleine windturbine wordt op een goede 

wijze ruimtelijk ingepast; 

4. er is geen sprake van plaatsing in of nabij 

bossen, duinen, natuurgebieden of 

waardevolle dorpsrandzones; 

5. de windmolen is functioneel verbonden 

aan het gebouw ( de opgewekte energie 

mag het verbruik van het gebouw niet 

overtreffen) en/of de bestemming; 

6. vanuit veiligheidsoverwegingen wordt 

voldoende afstand tot aan de weg 

aangehouden. 

7. De bestemming mag niet gelegen zijn in 

het Hoge Berg gebied. 

8. er mag geen onevenredige aantasting 

plaatsvinden van de belangen van 

eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en mag de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven en de 

woonfunctie van omliggende woningen 
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niet beperken. 

9. Het mag geen onoverkomelijke 

belemmeringen opleveren voor de 

natuurwaarden, de landschappelijke 

waarden en de milieuaspecten. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Oprichting 

windturbines niet mogelijk maken.) 

 

 

182 

 

Kogerweg 140 

Den Burg 

In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 

Kogerweg 140 de bestemming M(o). Dit is maatschappelijk 

opslag voor bijvoorbeeld oud papier, opslag of 

fietsenstalling. Er mag hier een werkplaats aanwezig zijn 

met gereedschap ten behoeve van het hier gestalde. Al 

enige jaren zit hier een werkplaats waar onderhoud en 

reparaties plaatsvinden aan landbouwmachines. Dit is 

strijdig met het bestemmingsplan. In het nieuwe 

bestemmingsplan wordt de bestemming omgezet naar 

bedrijf. Hier is van alles mogelijk van uiteenlopende aard. 

Ook mag er een woning worden gebouwd. Dit terwijl 

verzoeker al jaren bezig is met verplaatsing van zijn 

agrarisch bedrijf ten behoeve van natuurontwikkeling naar 

een locatie tegenover Kogerweg 140. Hier maakt de 

eigenaar van Kogerweg 140 bezwaar tegen. De gemeente 

voert in deze haar taak niet naar behoren uit en lijkt terug 

te komen op het eerdere voornemen om mee te werken. 

Hier is sprake van rechtsongelijkheid. Het bedrijf hoort 

niet thuis in het buitengebied maar op een 

bedrijventerrein. Daarnaast komt er weer een woning bij 

in het buitengebied. Dit is weer een potentiële 

bezwaarmaker. 

In het vigerende plan heeft dit perceel inderdaad de 

bestemming opslag. Daarbij is het echter altijd mogelijk 

geweest om aanverwante, ambachtelijke activiteiten uit 

te oefenen. Het nieuwe plan kent een andere 

systematiek en de bestemming “Opslag” keert niet als 

zodanig terug. Gezocht is naar de best passnede 

bestemming bij de bestaande situatie. Dat is de 

bestemming “Bedrijf” geworden. Het bouwen van een 

nieuwe, extra bedrijfswoning was op grond van het 

vigerende en is op grond van het nieuwe 

bestemmingsplan, niet mogelijk. Ook de 

bouwmogelijkheden zijn nagenoeg afgeperkt op de 

huidige bebouwing, het bouwvlak is er dicht omheen 

gelegd. Deze bestemming doet recht aan het geven van 

een goede invulling van de reeds lange tijd bestaande 

bebouwing op deze plek. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

 

185 

 

Schilderweg 220-222 

Oudeschild 

(1) Verzocht wordt om vooruitlopend op een positief 

besluit van het college op het ingediende principeverzoek,  

de bestemming van het perceel Schilderweg 220-222 in 

Oudeschild bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Buitengebied  te wijzigen in de bestemming “Detailhandel 

- Tuincentrum’. Hierdoor is het mogelijk op deze locatie 

een tuincentrum/bloemenwinkel te starten. Dit scheelt 

voor verzoeker proceduretijd en –kosten. Verzoeker wil in 

september openen en heeft het huurcontract voor de 

huidige locatie in Den Burg al opgezegd. Het oprichten van 

een tuincentrum/bloemenwinkel biedt nieuwe kansen en 

voorziet in de behoefte van Texelaars en toeristen en 

vormt een versterking van de eilandeconomie en meer in 

het bijzonder voor het gebied ter plaatse. Vanuit deze 

(1) Het college heeft reeds positief besloten op het 

principeverzoek. De vigerende bestemming is de 

bedrijfsbestemming. Er was hier een bouwbedrijf 

gevestigd. Het vestigen van een tuincentrum in de 

bestaande bebouwing, wordt een passende invulling 

geacht van deze vrijgekomen bedrijfsbestemming. De 

bestemming Detailhandel - Tuincentrum wordt 

opgenomen. De maximaal te bebouwen oppervlakte 

voor de bedrijfsactiviteiten wordt vastgesteld op 

1275m², conform de bouwregeling in het vigerende plan. 

Aanwezig is ±1260m² aan bebouwing, zodat er met de 

nieuwe functie geen extra bebouwing bijkomt. 

(2) Een tuincentrum is naar zijn aard geen bedrijf in de 

zin van de bedrijvenlijst, en is dus niet rechtsreeks 

Locatie: Schilderweg 220-222 

De bestemming ‘Bedrijf’ wordt gewijzigd naar de 

bestemming ‘Detailhandel – Tuincentrum’, waarbij 

de maatvoering ‘maximum bebouwd oppervlak’ 

1275m² zal bedragen.  

Conform de bijgevoegde tekening 
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locatie kan de winkel in Den Burg worden bevoorraad en 

van nieuwe producten voorzien. Op het terrein is ruimte 

voor 35 parkeerplaatsen; het is gelegen langs de 

doorgaande weg en in de nabijheid zijn geen bedrijven of 

woningen die hiervan hinder ondervinden. Verder is het 

een goede herbestemming van de vrijkomende 

bedrijfsgebouwen.   

(2) Verzoeker merkt op dat de bestemming Tuincentrum 

niet is opgenomen in Bijlage 3 (VNG Bedrijvenlijst) van de 

regels van het ontwerpbestemmingsplan.   

 

toegelaten op een bedrijventerrein of 

bedrijfsbestemmingsvlak. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

191 Laagwaalderweg 36 

De Waal 

Verzoeker geeft aan dat de gemeente heeft toegezegd 

zijn perceel te voorzien van een bedrijfbestemming die 

ook andere dan agrarische hulp- of loonbedrijven mogelijk  

maakt. Dit is het resultaat van een aangevoerde bezwaar- 

en beroepsprocedure. Aan deze toezegging voldoet het 

ontwerp niet. Verzocht wordt dit aan te passen en het 

perceel als Bedrijven te bestemmen zodat meer algemene 

soorten van lichte bedrijvigheid mogelijk worden. 

Bedrijven tot en met categorie 3 zijn gelet op de ligging 

zonder meer toelaatbaar. 

De bestemming van het gedeelte van het bestemmings- 

en bouwvlak dat bij het gedeelte van het pand van de 

verzoeker hoort, wordt gewijzigd van ‘Bedrijf – 

Agrarisch loonbedrijf’ in ‘Bedrijf’. Dit conform het 

collegebesluit van 10 januari 2012 waarin is besloten dat 

de bestemmingswijziging kan worden meegenomen in 

het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Ook de 

gemeenteraad heeft zich uitgesproken over omzetting 

van de huidige bestemming. Opgemerkt wordt dat de 

overige voorwaarden, zoals opgenomen in 

bovengenoemd besluit, van kracht blijven. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Laagwaalderweg 36 

De bestemming ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ 

wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

199  Vuurtorenweg 54 

Vuurtorenweg 58a t/m e 

De Cocksdorp 

(1) Op 24 augustus 2010 is het projectbesluit voor 

Vuurtorenweg 54 vastgesteld. Hierin is de bestemming 

wonen toegekend aan dit perceel. Op de kaart bij het 

besluit staat echter bedrijven VAB ingetekend en voor het 

villapark een apart bestemmingsvlak ten behoeve van 5 

zomerwoningen. Verzoeker is er dan ook vanuit gegaan dat 

het villapark is omgezet naar een zomerhuizenterrein met 

5 zomerwoningen. In het ontwerpbestemmingsplan is dit 

echter niet het geval. Het perceel heeft een bedrijven 

VAB bestemming met maximaal aantal recreatieve 

opstallen toegestaan. Verzocht wordt alsnog een wonen 

VAB bestemming voor nummer 54 op te nemen en de 

bestemming verblijfsrecreatief terrein met 25 

slaapplaatsen voor nummer 58 a t/m e. 

 

 

(2) Het gedeelte van het voormalige agrarische bouwvlak 

zoals op de bijlage is aangegeven, is reeds in gebruik als 

sport- en speelveld voor het villapark. Het is niet meer 

agrarisch te gebruiken en in eigendom van twee eigenaren 

van een zomerwoning aldaar. Verzocht wordt dit gedeelte 

(1) In de verbeelding behorende bij het projectbesluit is 

uitgegaan van een beoogde bestemming op basis van de 

toen geldende uitgangspunten (2010). De bestemming 

Bedrijven Vab is opgenomen in de ruimtelijke 

onderbouwing en is de passende bestemming van het 

gehele perceel. Bij toepassing van de Vab-regeling wordt 

het gehele A-blok aangepast. Er zijn geen 

ontwikkelingen mogelijk voor wat betreft nieuwe 

recreatieterreinen. Een bestemming recreatieterrein is 

daarom niet mogelijk. Op het terrein blijven de 

ontwikkelingsmogelijkheden ongewijzigd  ten opzichte 

van de huidige bestemming.  

(2) De huidige uitstraling van het terrein naast de 

recreatieve opstallen is agrarisch en is ook op deze 

wijze te gebruiken. Dat deze gronden in bezit zijn bij 

verschillende eigenaars van een recreatief opstal 

belemmert een agrarisch gebruik niet.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 
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hetzelfde te bestemmen als het villapark. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van vraag uit raadscommissie: 

Projectbesluit opzoeken. 

Het gaat om een locatie met een woning/bedrijf, 

met een parkje van 5 huisjes erachter. 

Zou dit niet een recreatieve bestemming moeten 

hebben, en het woonhuis aan de voorzijde een 

woonbestemming? (geheel is ontstaan vanuit een 

agrarische bestemming). 

3e aanvulling: 

In 2010 is een projectprocedure gevoerd door de 

eigenaar/bewoner van het agrarische bedrijf om 

gebruik te maken van de 25% regeling voor het 

uitbreiden met 1 Recreatieve Opstal. Ook is 

daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

(vrijstelling) uit het bestemmingsplan 

parapluregeling, om recreatieve opstallen binnen 

een bouwvlak te kunnen verplaatsen. Deze 

procedure is met goed gevolg afgerond. 

Tevens is er een procedure gevoerd om de 

agrarische bestemming aan te passen naar Vab. Er 

is nu in het ontwerp bestemmingsplan de 

bestemming “Bedrijf – Vab” opgenomen, omdat er 

in naast de woning, een bedrijfsgebouw staat, dat 

ook als zodanig wordt gebruikt. Dit  is conform het 

besluit 10 augustus 2010 nr. 269. 

 

200  Snelstart 

Harkebuurt 3 

Oosterend 

(1) Binnen het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel 

Harkebuurt 3 de bestemming Bedrijf met een maximum 

bebouwd oppervlak van 1800m² met bijbehorende woning. 

Deze bestemming doet niet volledig recht aan het 

bestaande gebruik. De school is binnen deze bestemming 

niet toegestaan. Verzocht wordt dit aan te passen. 

(2) Verzocht wordt het bestaande bedrijf nog ruimte te 

geven voor uitbreiding en een maximale oppervlakte van 

2300m² op te nemen. Dit om de groei mogelijk te maken.  

3
e
 aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

Een deel van de zienswijze, waarin gevraagd wordt 

om een uitbreiding van 1.800 m2  naar 2.300 m2 is 

niet beantwoord?  

 

 

(3) De naastgelegen grond wordt nu gebruikt voor de 

opslag van oude materialen, vrachtwagens, dumpers en 

kranen. Hiervan is over een strook grond van 8 meter over 

de hele diepte van het perceel overeenstemming voor 

verwerving. Het is de bedoeling om deze in gebruik te 

nemen als parkeerplaats. Verzocht wordt deze strook 

grond in de bestemming bedrijf op te nemen. 

 

 

(1) Er is inderdaad onlangs een 

projectafwijkingsprocedure gevoerd, voor o.a. het 

legaliseren van het medegebruik voor de school. Dit zal 

in het bestemmingsplan worden opgenomen door 

middel van een functieaanduiding.  

(2) Er is onlangs een projectafwijkingsprocedure 

afgerond, met goed gevolg (Besluit van 8 november 

2012, zaaknummer WIZ-2012-0032). Dit was nodig omdat 

de gewenste aanbouw, het maximale te bebouwen 

oppervlak overtrof. Het bestemmingsplan doet recht aan 

de gevoerde procedure. Er is geen nut en noodzaak 

aangetoond van een nog verder gaande uitbreiding. Voor 

toekomstige extra uitbreiding zal een aparte procedure 

gevoerd moeten worden, waar nu niet op vooruitgelopen 

wordt. 

3
e
 aanvulling: 

Er is wel ingegaan op het verzoek om het 

maximaal te bebouwen oppervlakte te vergroten 

van 1.800 naar 2.300 m2. Het is niet toegekend. 

 

(3) Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is 

het bestemmingsvlak reeds 10 meter groter geworden 

aan de noordzijde. Dit kon zo opgenomen worden omdat 

dit een beperkte, ondergeschikte aanpassing betreft, 

zonder negatieve ruimtelijke gevolgen. Op een recente 

luchtfoto is te zien dat deze strook gebruikt wordt voor 

Locatie: Harkebuurt 3 

Op de locatie Harkebuurt 3 zal de functieaanduiding 

‘Onderwijs’ opgenomen worden. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

In artikel 8 Bedrijf zal in 8.1 worden opgenomen 

onder ‘en mede bestemd voor’ onderwijs ter plaatse 

van de aanduiding ‘Onderwijs’. 

 

In artikel 8.3.3 strijdig gebruik zal een artikel lid 

worden toegevoegd: 

f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten 

behoeve van een onderwijsinstelling, uitgezonderd 

ter plaatse van de aanduiding ‘Onderwijs’. 
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parkeren. Hiermee is reeds tegemoet gekomen aan 

hetgeen gevraagd wordt. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

201 

 

Noorderhoeve 

Harkebuurt 5 

Oosterend 

(1) Het perceel Harkebuurt 5 heeft in het 

ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf-

Informatiecentrum’ met een maximum bebouwd 

oppervlakte van 500m² en 250m² met bijbehorende 

woning. Deze bestemming doet geen recht aan het gebruik 

door SnelStart van het perceel. Het gebruik is 

voornamelijk het geven van instructies, dus het 

overdragen van kennis. De bestemming Kennisinsituut of 

conferentiecentrum dekt de lading beter. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

Hier is een deel van de te bouwen oppervlakte 

weggenomen in het ontwerpplan. Eigenaar ziet dit 

graag terugkeren, en wil weten waarom dit is 

gedaan. 

 

(2) Het dubbele recreatieve gezinsverblijf voor 

mindervaliden was reeds voor het terinzage leggen van het 

geldende bestemmingsplan als zodanig in gebruik. Het 

gebruik valt dus onder het overgangsrecht. Dit kan 

eenmalig en kan met onderhavig bestemmingsplan worden 

gelegaliseerd.  

(3) De appartementen worden incidenteel gebruikt als 

personeelsverblijf voor SnelStart. Deze willen ze in de 

toekomst ook als zodanig blijven gebruiken. Het gebouw, 

als nummer 2b aangegeven op de bijlage, zal worden 

gesloopt of worden verbouwd zodat er 7 appartementen 

overblijven. Verzocht wordt zeven appartementen positief 

te bestemmen. 

(4) In de toekomst wenst SnelStart te groeien. Indien het 

bedrijf te groot wordt, wenst het uit te breiden naar 

Harkebuurt 5 Noorderhoeve. In het geldende 

bestemmingsplan is ruimte genoeg om te groeien. Deze 

rechten (oppervlakte en bouwvlak) zijn in het nieuwe 

bestemmingsplan niet overgenomen. Verzocht wordt deze 

alsnog op te nemen. 

 

(1) De benaming “Bedrijf – informatiecentrum” artikel 

15, geeft precies weer hetgeen in de zienswijze 

genoemd wordt. Onder “informatie” wordt mede 

verstaan “kennis”. In lid 1 onder c. staat het gebruik 

omschreven dat ook in de zienswijze genoemd wordt als 

gebruik te weten: congressen en cursussen. Omdat 

volgens de zienswijze het betreffende gebruik niet 

ondergeschikt is, zal punt c. omhoog geschoven 

worden in lid 1 zodat dit bij het eerste tekstblok gaat 

horen als hoofdfunctie. 

 

3e aanvulling: 

Zie bijgevoegde memo. BIJLAGE 15 van de 3e 

aanvulling. 

 

(2) Uit de vergunninggegevens (14 september 1979) 

blijkt dat deze bebouwing vergund is voor de functie 

“gezinsverblijf”. De bestemming die er destijds op 

rustte was “gezondheidscentrum”. Er was toen een 

instituut voor blinden en slechtzienden gevestigd 

(Bartimeus). Dat daar gezinnen moesten kunnen 

verblijven in de nabijheid van hun blinde/slechtziende 

gezinslid, was een bijbehorend gebruik bij dit 

gezondheidscentrum. Er is nooit sprake geweest van 

slaapplaatsen in de toeristische zin van het woord. Ook 

in de slaapplaatsentelling komen voor Harkebuurt 7 geen 

slaapplaatsen voor. Overigens blijkt ook niet uit de 

zienswijze of de stukken daarbij dat het hier om een 

reeds lang bestaand gebruik zou gaan. 

(3) De aanwezige appartementen/woningen, die voor 

het huisvesten van personeel gebruikt worden, zijn 

inbegrepen in de regels, conform de systematiek van dit 

plan. Nergens wordt het aantal op de verbeelding 

aangegeven, zo ook hier niet. 

(4) De bouwrechten in het vigerende plan waren 

gekoppeld aan de functie van de bestemming daarin: 

Maatschappelijk. Het is niet automatisch zo dat bij een 

andere invulling van de functie, de oude bouwrechten 

behouden kunnen blijven. Voor de maatschappelijke 

functie werd een uitbreidingsmogelijkheid wenselijk 

In artikel 15.1 bestemmingsomschrijving zal sub c 

‘congressen en cursussen’ worden verplaatst van 

‘met daaraan ondergeschikt’ naar ‘de voor Bedrijf – 

Informatiecentrum aangewezen gronden zijn 

bestemd voor:’ 
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geacht. Een bedrijfsfunctie is op zich een goede 

invulling voor de vrijgekomen bebouwing, toen de 

maatschappelijke functie ter plaatse gestopt was, maar 

het is niet wenselijk hier een verdere 

ontwikkelingsmogelijkheid aan te geven. Mede gezien de 

landschappelijk zeer kwetsbare locatie. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

213 

 

Krimweg 53 

De Cocksdorp 

(1) In 2009 is gesproken met de gemeente over het perceel 

Krimweg 53. Hierbij ging het om aankoop/herbestemming 

van openbaar groen ten behoeve van de uitbreiding van het 

bouwvlak van het perceel. Doel is meer ruimte te creëren 

op het perceel ten behoeve van winteropslag van het 

strandpaviljoen paal 28.  In reactie hierop heeft de 

gemeente aangegeven dat geen initiatief is getoond om de 

benodigde grond aan te kopen voor de vergroting van de 

loods. Gezien de ongewijzigde eigendomssituatie is het niet 

mogelijk het bouwvlak verder te vergroten.  

Volgens verzoeker is in het verleden afgesproken om de 

democratische weg te volgen: te weten eerst het opnemen 

van het vergrote vlak in het nieuwe bestemmingsplan en 

dan als er geen bezwaren komen, na de vaststelling van 

het plan de transactie af te ronden door aankoop van de 

grond. De waarde van de grond is dan ook niet die van 

openbaar groen maar van te bebouwen grond. 

Verzoekt alsnog de vergroting van het bouwvlak op te 

nemen. 

(2) Het conceptbestemmingsplan laat buitenopslag niet toe. 

Tot strijdig gebruik (8.3.3) van gronden en bouwwerken 

wordt in ieder geval gerekend: e. opslag van niet aan het 

bedrijf gerelateerde goederen. 

Verzoeker is van mening dat de bedrijfsvoering van het 

strandbedrijf plaats vindt vanaf de locatie Krimweg 53. 

Verzoeker vindt daarom dat de opslag van het paviljoen in 

de winterperiode aan het bedrijf gerelateerd is. Verzoekt om 

de winteropslag van het paviljoen op dit perceel anders op 

te nemen in het bestemmingsplan. 

(3) Het genoemde maximaal bebouwd oppervlak van 675 

m² is niet toereikend.  

Verzoekt het maximaal bebouwd oppervlak te vergroten tot 

1200 m². Het doel is alle strandhuisjes binnen op te slaan 

en te kunnen onderhouden. 

(4) De bestaande bouwhoogte is 8,70 meter. Dit is 20 cm 

hoger dan de toegestane 8.50 meter.  

(1) De zienswijze is correct. De verbeelding zal hierop 

aangepast worden. Na de vaststelling zal contact met 

u opgenomen worden om de verkoop af te ronden. 

Het gaat hier om een afronding aan de achterzijde, niet 

in het zicht vanaf de weg of het (achtergelegen) 

fietspad. Omdat dit ruimtelijk gezien een kleine, 

ondergeschikte aanpassing betreft van een bestaand 

bedrijfsperceel, bestaat hiertegen geen bezwaar. 

(2) Als het gaat om opslag van goederen die aan het 

bedrijf gerelateerd zijn, is daar geen probleem mee, 

gezien de geciteerde regeling. 

(3) Destijds is een vergroting van 440m² besproken. Dat 

is al een grote verruiming ten opzichte van de huidige 

bebouwing. Een nog grotere verruiming wordt niet 

wenselijk geacht. De verbeelding zal hierop worden 

aangepast. (max. 1.015m²) 

(4) de bestaande bouwhoogtes worden gerespecteerd via 

de “tenzij bestaand” – clausule uit artikel 8.2.2 sub e. 

 

Op basis van de punten 1 en 3 van de zienswijze 

wordt het bestemmingsplan aangepast. De overige 

punten geven geen aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Krimweg 53 

De achterzijde van het bouwvlak met de 

bestemming ‘Bedrijf’ zal worden uitgebreid ter 

plaatse van de bestemming ‘Bos’. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

De maatvoering ‘Maximum bebouwd oppervlak’ zal 

worden vergroot van 675 m² naar 1.015m² 

Conform de bijgevoegde tekening 
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219 

 

Laagwaalderweg 36 

De Waal 

(1) Het perceel Laagwaalderweg 36 is reeds lang in gebruik 

geweest (1970-2000) als agrarisch loonbedrijf met 

bijbehorende opslag van grond/agrarische producten en 

bouwstoffen. In het kader van vergravingen e.d. zijn 

diverse bodemroerende activiteiten geweest op het 

perceel. In verband hiermee wordt verzocht artikel 56 

Waarde-Archeologie hier te laten vervallen. 

(2) Het perceel heeft nu een bouwvlak van ca. 10.000m², 

in het voorgaande (geldende) plan is dit 15.000m². Het is 

correct dat het deel van het bouwvlak gelegen op de 

grond van een andere eigenaar is vervallen maar verzocht 

wordt dit naar de achterzijde op eigen grond weer aan te 

vullen tot 15.000m² (conform de bijlage). 

(3) Op grond van artikel 9.2.2 geldt dat per bouwvlak 

gebouwen en overkappingen ten behoeve van één ter 

plaatse gevestigd bedrijf mogen worden gebouwd. Op het 

perceel is in nummer 38/40 een bedrijf gevestigd niet 

zijnde een agrarisch loonbedrijf. Verzocht wordt het 

genoemde artikel niet van toepassing te laten zijn of een 

vrijstelling te verlenen op dit perceel. Hierdoor kan het 

feitelijke gebruik/bestemming ‘Agrarisch loonbedrijf’ 

doorgaan. 

(4) Op grond van artikel 9.4.3 geldt dat buitenopslag niet 

is toegestaan. Op het perceel zijn altijd materialen als 

grond en agrarische bouwstoffen buiten opgeslagen 

geweest. De nieuwe eigenaren/gebruikers hebben het 

perceel hiervoor specifiek aangekocht. Dergelijke opslag is 

inherent aan hun bedrijfsvoering. Daarbij geldt dat per 01-

01-2011 de mogelijkheden in het Besluit landbouw 

milieubeheer en het Activiteitbesluit zijn verruimd met 

betrekking tot de opslag van zand/grond (10.000m3) en 

bouwmaterialen (10.000 ton). Dit onderschrijft dat 

buitenopslag wel mogelijk moet zijn. Verzocht wordt het 

bestemmingsplan hierop aan te passen. 

 

(1) De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake 

is van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op 

beide percelen. Of daarmee ook alle eventuele 

archeologie definitief verdwenen is, staat echter niet op 

voorhand vast, dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel 

van een aantal grondboringen door een gekwalificeerd 

bureau, moeten worden geverifieerd. Indien de 

reclamant door onafhankelijk onderzoek kan aantonen 

dat de bodemverstoring inderdaad zo aanzienlijk is als 

door hem aangegeven, kan de verwachting c.q. waarde 

eventueel als nog naar beneden worden bijgesteld. 

(2) Het deel van verzoeker bedraagt 1/3 deel van het 

totale oppervlak bedrijfsgebouw. De rest is enige jaren 

geleden verkocht en wordt bestemd als bedrijf. 

Met de zienswijze wordt geen noodzaak aangetoond voor 

een eventuele uitbreiding.  

Bovendien kan de vergroting grote impact hebben op de 

landschappelijke omgevingskwaliteit.  

(3) De bestemming van het gedeelte van het 

bestemmings- en bouwvlak dat bij het gedeelte van het 

pand van verzoeker hoort wijzigt niet, de bestemming 

blijft ‘Bedrijf – agrarisch hulp- en toeleveringsbedrijf’. 

De bestemming van het gedeelte van het bestemmings- 

en bouwvlak dat bij het gedeelte van het pand van de 

heer Kooger hoort wordt gewijzigd van ‘Bedrijf – 

agrarisch hulp- en toeleveringsbedrijf’ in ‘Bedrijf’ 

(artikel 8 van de regels). Het blijft voor reclamant 

mogelijk het feitelijk gebruik voort te zetten.  

(4) Ook in het geldende bestemmingsplan is buitenopslag 

op gronden met deze bestemming niet toegestaan. Het 

betreft dus voortzetting van een bestaande regeling. Dat 

dit gebruik hier reeds lange tijd plaatsvindt doet daar 

niet aan af. In verband met de landschappelijke impact, 

die buitenopslag kan hebben in een open landschap, 

wordt deze regeling niet aangepast. Opgemerkt wordt, 

dat bij de bestemming Bedrijf – agrarisch hulp en 

toeleveringsbedrijf, de toegelaten activiteiten bestaan 

uit Agrarisch loonwerk etc. Een bouw- en of 

aannemingsbedrijf is binnen een dergelijke bestemming 

niet toegelaten. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen.  
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229 

 

Pontweg 127 

De Koog 

In het ontwerp heeft deze locatie de bestemming bedrijf - 

vab gekregen. Hierin is het mogelijk een personeelsverblijf 

te vestigen mits er een woning op hetzelfde perceel 

aanwezig is. Op het perceel Pontweg 127 is geen woning. 

De strandbewaking wordt elk jaar ondergebracht in een 

schuur midden in het landschap, zonder bijbehorende 

woning. Hier kan seizoenspersoneel wel zodanig worden 

gehuisvest zonder dat er een dienstwoning op hetzelfde 

perceel aanwezig is. 

Vraagt deze mogelijkheid ook op te nemen voor het perceel 

Pontweg 127. 

In het principebesluit over de nieuwbouw op het perceel 

Pontweg 123 (zie beantwoording zienswijze 227) is ten 

aanzien van het perceel Pontweg 127, waar deze 

zienswijze over gaat, opgenomen dat zodra het nieuwe 

bedrijfsgebouw op Pontweg 123 is gerealiseerd en in 

gebruik wordt genomen, in elk geval de illegale 

buitenopslag aan de Pontweg 127 moeten zijn 

beëindigd. Het gebouw mag blijven staan mits het wordt 

gebruikt conform de dan geldende bestemming (in het 

nieuwe plan Bedrijf – Vab, in plaats van de agrarische 

bestemming die nu geldt). Een zelfstandige voorziening 

voor de huisvesting van tijdelijk personeel 

(personeelsverblijf) zonder dat daarbij een woning 

aanwezig is, kan niet als een ondergeschikte functie 

binnen een VAB-bedrijf bestemming worden beschouwd. 

Daarbij geldt dat een woning ook een toezichthoudende 

functie heeft. Deze heeft mede ten doel het voorkomen 

dat een personeelsverblijf als recreatieverblijf in 

gebruik wordt genomen.    

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen.  

 

233 

 

Garage Dros 

Oorsprongweg 3 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt dat de oude rechten uit het geldende 

bestemmingsplan worden overgenomen  qua bebouwd 

oppervlakte van 1925m² . 

(2) Door de toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden in het ontwerp bestemmingsplan 

beperkt ten opzichte van het geldende plan. Dit in 

tegenstelling tot de bouwmogelijkheden die juist vergroot 

worden. 

Door deze tegenstrijdige ontwikkeling kan het recht uit het 

bestemmingsplan niet volledig worden benut en treedt er 

planschade op. 

Verzoekt het gehele bestemmingsvlak als bouwvlak op te 

nemen omdat hier gaat om oude rechten. 

 

Het geldende bestemmingsplan Buitengebied is op 

onderdelen vervangen door het bestemmingsplan 

Buitengebied Texel herziening ex artikel 30 W.R.O.  

Verzoeker haalt de bouwrechten voor de 

bedrijfsbestemming uit beide bestemmingsplannen aan 

alsof beiden rechten naast elkaar bestaan. 

Dat is niet juist. Voor de bestemming bedrijven geldt 

uitsluitend het bestemmingsplan Buitengebied Texel 

Herziening ex artikel 30 WRO. 

Verder gaat de verzoeker ervan uit dat boven het 

bouwrecht aanspraak gemaakt kan worden op een 

uitbreiding van de maximaal te bebouwen oppervlakte. 

Dit is echter geen recht; het betreft hier een 

wijzigingsbevoegdheid van het college.  

(1) Het ontwerp bestemmingsplan geeft 125m² meer 

bouwmogelijkheden dan het geldende bestemmingsplan. 

In verhouding is dit een forse oppervlakte. Een grotere 

oppervlakte is niet inpasbaar in deze landelijke 

omgeving.  

(2) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat 

de afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 

5 meter moet zijn. Daarnaast geldt een afstand van 30 

meter tot de as van de weg.  

In het ontwerp bestemmingsplan is het bouwvlak voor 
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Oorsprongweg 3 gebaseerd op een afstand van 5 meter 

tot de perceelsgrens en is het bouwvlak in de naar de 

weg gekeerde gevel gelegd.  

Ter plaatse van het parkeerterrein voor het 

garagebedrijf is achter de woning van de buren, 

Oorsprongweg 5, geen bouwvlak opgenomen omwille van 

de woonkwaliteit van deze woning.  

Het bouwvlak voldoet zo aan een goede ruimtelijke 

ordening. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. 

256 

/ 

372 

 

Gerritslanderdijkje 15 -

17 

Den Burg 

Verzoeker heeft het perceel Gerritslanderdijkje 15 -17 

gekocht met de intentie hier de bestaande bebouwing te 

renoveren of een nieuwe recreatie woning te kunnen 

bouwen met een oppervlak van ten minste 70m² passend 

binnen artikel 35 Recreatie – recreatief opstal van het 

ontwerp bestemmingsplan waarbij de bestaande 

bijgebouwen verbeterd zullen worden binnen het 

“overgangsrecht”. 

In het ontwerp heeft het gehele perceel de bestemming 

“bedrijf” gekregen met maximaal bebouwd oppervlak van 

250m² voor het complete bouwvlak verdeeld over de 

percelen Gerritslanderdijkje 13, 15 en 17. Verzoeker maakt 

bezwaar tegen het laten vervallen van de huisnummering, 

waardoor de recreatieve opstallen niet herkenbaar zijn en 

dat het opstal met huisnummer 17 geheel vervallen is. Het 

op de gemeentelijke situatie aangegeven huisnummer 15 is 

geen recreatieve opstal maar is een paardenstal die in 2012 

is gesloopt. Verzoeker wordt ernstig beperkt in de 

bebouwingsmogelijkheden van het perceel. 

 

3
e
 aanvulling: 

Vanuit de raadscommissie: 

17 Het tuinhuisje (bijgebouw) valt buiten het 

bouwvlak. Waarom is dat zo gedaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het geldende bestemmingsplan geldt ter plaatse 

een maatschappelijke bestemming (opslag) met twee 

recreatieve opstallen. Binnen het nieuwe 

bestemmingsplan is deze bestemming grotendeels 

overgenomen met dien verstande dat de bestemming 

maatschappelijk is gewijzigd naar Bedrijf. Verder geldt 

dat nog steeds twee recreatieve opstallen zijn 

toegestaan. Recreatieve opstallen zijn van oorsprong 

vaak ontstaan bij woningen en horen bij de historische 

ontwikkeling van de recreatie op Texel. Binnen het 

nieuwe bestemmingsplan wordt het geldende beleid 

overgenomen. Recreatieve opstallen maken delen uit 

van de hoofdbestemming en krijgen geen aparte 

bestemming. Het feit dat het eigendom is gesplitst, 

maakt dit niet anders. Het betreft een 

privaatrechtelijke kwestie wie wat mag terugbouwen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

 

3
e
 aanvulling: 

De reden is te vinden in de kadastrale ondergrond. 

Het tuinhuisje is blijkbaar ooit gebouwd over de 

kadastrale grens heen (±1,5 m.). Onder de 

systematiek van het vigerende plan zijn dergelijke 

kleine afwijkingen niet zichtbaar. Een van de 

uitgangspunten bij het intekenen van 

bestemmingsvlakken, is het volgen van de 

kadastrale lijnen. Dat is hier ook gebeurd. Niet 

altijd staan dan de BAG-gegevens (basisregistratie 

adressen en gebouwen) op de ondergrond die 

gebruikt wordt bij het tekenen. 

3
e
 aanvulling: 

De verbeelding wordt hierop aangepast. 

 

De regels worden aangepast in die zin dat bij de 

artikelen 50, 51 en 52 in de bouwregel zal 

worden toegevoegd dat de recreatieve opstallen 

niet meegerekend worden bij de aantallen en 

oppervlaktes van de bijbehorende bouwwerken. 
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Gerritslanderdijkje 15 

Oppervlakte bebouwing bij bedrijven met Ro-tjes. 

Regel goed opschrijven. Zoals het er nu staat valt 

de oppervlakte van de Rotjes binnen het totale 

maximaal te bebouwen oppervlak. 

 

 

Inmiddels is duidelijk dat ook het aangrenzende 

perceel in eigendom is bij dezelfde eigenaar als 

het perceel waarop het recreatieve opstal staat, 

het bestemmingsvlak kan aan de zijde van het 

tuinhuisje iets vergroot worden zodat dit 

binnen het vlak valt. 

 

Dat is niet de bedoeling, het plan zal hierop 

worden aangepast 

313 

 

Koningsweg 4 

Oosterend 

In het ontwerpplan is er binnen de bedrijfsbestemming 

een bouwblok getekend om de bestaande schuren heen. Er 

wordt een groot stuk bedrijfsbestemming weggenomen ten 

aanzien van het vigerende plan.  

Verzoeker wil de bestaande bebouwing slopen en meer in 

de richting de weg bouwen met een afmeting van 15x25 

meter. Indien het huidige vlak wordt gehandhaafd wil 

verzoeker zijn huidige bestemming in oppervlakte en 

omvang behouden. 

Het betreffende perceel van de firma Tatenhove is 

genummerd als Koningsweg 4.  

 

In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 

Koningsweg 4, met een oppervlakte van ongeveer 

9600m², de bestemming Opslag.  

In het ontwerp bestemmingsplan is 5065m² van het 

terrein Koningsweg 4 constaterend bestemd als Bedrijf 

met een bouwvlak op een bestaande schuur. Dit 

bouwvlak heeft een maatvoering voor maximaal 200m² 

aan gebouwen.  Dit perceel ligt ten noorden en ten 

oosten van een naastgelegen woning Koningsweg 6. 

Het oostelijke gedeelte van het terrein Koningsweg 4, 

dat agrarisch in gebruik is, is in het 

ontwerpbestemmingsplan bestemd als Agrarisch – Oude 

Land.  

Deze ontwikkeling komt de landschappelijke waarden in 

dit gebied ten goede.  

Het verzoek voor een grotere bouwmogelijkheid van 

375m² ter compensatie voor de omzetting van het 

oostelijke deel naar een andere bestemming is 

redelijk.  

Deze uitruil past binnen een goede ruimtelijke ordening.
 

In overleg met de verzoeker is het bouwvlak van de 

schuur ingetekend op de gebruikelijke afstand van 

belendende percelen, de woning Koningsweg 6. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast.  

Locatie: Koningsweg 4 

De maatvoering ‘maximum bebouwd oppervlak’ in 

de bestemming ‘Bedrijf’ op deze locatie wordt 

vergroot van 200m² naar 375m². 

Conform de bijgevoegde tekening 
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349 

 

Bouw- en Timmerbedrijf 

Bruin en Weijers 

Postweg 91 

De Cocksdorp 

(1) In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel de 

bestemming bedrijf met een maximum bebouwd oppervlak 

van 2500m². Het is niet toegestaan om een dienstwoning te 

bouwen. 

Het is de bedoeling om in de toekomst de nu aanwezige 

Romneyloods te verwijderen en beide schuren aan elkaar 

te bouwen. Zo wordt het 1 geheel en krijgt het een nettere 

uitstraling naar de omliggende gronden.  

Verzoekt hiervoor 100m² extra bouwmogelijkheid, waarmee 

het totaal op 2600m² komt. 

(2) Wil de mogelijkheid houden voor de bouw van een 

dienstwoning, voor toezicht op het terrein buiten werktijd. 

 

 

(1) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bebouwingsoppervlak uitgebreid. Er is geen probleem 

om aan het bestemmingsvlak 100m² meer bebouwing tot 

te kennen. Deze wijziging is ruimtelijk gezien zo gering 

dat dit geen negatieve uitstraling heeft op de omgeving. 

(2) Het past niet in het beleid om binnen het 

bestemmingsvlak de bouw van een nieuwe woning toe te 

staan. In de systematiek van het bestemmingsplan 

Buitengebied zijn uitsluitend de bestaande woningen 

bestemd.  

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Postweg 91 

De maatvoering ‘Maximum bebouwd oppervlak’ zal 

worden gewijzigd van 2500m² naar 2600m². 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

376  Texelse bierbrouwerij 

Schilderweg 212-214 

Oudeschild 

(1) De bierbrouwerij is een goedlopend bedrijf dat door 

middel van een uitgebreide procedure diverse bieren 

maakt voor de markt. Door de grote vraag naar de 

verschillende Texelse bieren is de huidige brouwerij 

enorm gegroeid en zal in de toekomst nog verder groeien. 

Om dit te realiseren en de productie op de bestaande 

locatie te kunnen behouden, zijn 

uitbreidingsmogelijkheden nodig. De in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen bebouwingsregels 

geven geen mogelijkheid meer om verder uit te breiden. 

Verzoeker is wel voornemens bouw- of verbouwplannen te 

ontwikkelen om de huidige bebouwing te vergroten. 

(2) In het ontwerpbestemmingsplan is een bouwblok 

opgenomen met een maximale bebouwing van 2550m². 

Het maximaal bebouwd oppervlak is van gelijke afmeting 

als de bestaande bebouwing. Verder dienen de 

dakhellingen tussen de 30 en 60 graden te zijn, waarbij de 

goothoogte maximaal 4,5 meter bedraagt en de nok 

maximaal 8 meter. Echter de bestaande bebouwing heeft 

een aantal dakhoogtes van 11 meter en is geheel voorzien 

van een plat dak. Verzocht wordt dit aan te passen in het 

nieuwe bestemmingsplan en hierbij minimaal de 

bebouwingsregels van de bestaande bebouwing te 

handhaven. Hierbij geldt dan dat het pand en de 

toekomstige bebouwing voorzien kan worden met een plat 

dak van een maximale bouwhoogte van 11 meter. Dit om 

de karakteristieke uitstraling van het gebouw te 

behouden. 

Verzocht wordt het bouwblok te vergroten tot ca. 3200m² 

waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de in toekomst 

evt. uitbreidingsplannen te kunnen ontwikkelen aan de 

oost- en westzijde. 

(1+2) De bierbrouwerij geeft een goede invulling aan de 

voormalige melkfabriek. Hiermee heeft het reeds lange 

tijd bestaande pand een goede nieuwe invulling 

gekregen. Het betreft het grootste gebouw met een 

bedrijfsbestemming in het Texelse buitengebied. Het 

bestaande pand is al 2550m² groot. Niet aangetoond is 

dat er een noodzaak is tot uitbreiding. Is de gehele 

oppervlakte al adequaat benut? Waarvoor is de 

uitbreiding noodzakelijk? 

Met het niet geven van een uitbreidingsmogelijkheid 

worden de bouwmogelijkheden van de eigenaar niet 

geschaad, aangezien ook in het vigerende plan geen 

uitbreidingsmogelijkheden zijn opgenomen. Er worden 

dus geen bestaande bouwmogelijkheden afgenomen met 

het nieuwe plan. Ook de bestaande hogere maten dan 

nu in het nieuwe plan in de bouwregels aangegeven 

worden in het nieuwe plan al gehonoreerd, aangezien er 

onder het bouwschema staat: of maximaal de bestaande 

goothoogte of bouwhoogte, indien deze hoger is. Een 

afwijking van de voorgeschreven dakhelling kan 

gerealiseerd worden met de algemene 

afwijkingsbevoegdheid voor afwijkende dakhellingen die 

in het plan is opgenomen. 

(3) Het gaat hier om ondergeschikte horeca, en 

proeverij/verkoop van eigen geproduceerde producten. 

Dat behoeft niet apart bestemd te worden, aangezien 

dit, na verlening van een afwijking, deel uit kan maken 

van de normale bedrijfsbestemming. Gedurende de 

looptijd van het plan kan deze afwijking aangevraagd 

worden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van 
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(3) Verzocht wordt het proeflokaal met beperkte 

horecafunctie incl. terras op te nemen in het 

bestemmingsplan zodat het ook in de toekomst mogelijk 

blijft om gasten te ontvangen en het verkopen en te laten 

proeven van de eigen producten op deze locatie. 

het bestemmingsplan. 

383  Gerritslanderdijkje 17  

Den Burg 

De voorgevelrooilijn loopt dwars door het bad en de 

keuken. 

Verzoekt de rooilijn gelijk te laten lopen met huidige 

voorgevel. 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast.  

Locatie: Gerritslanderdijkje 17 

De voorgevelrooilijn zal worden aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening 
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Bestemming Recreatie 

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

1 Westerweg 50  

Den Hoorn 

Sinds oktober 2009 is een projectprocedure 

doorlopen waarbij gebruik gemaakt is van de 25% 

regeling uitbreiding recreatie eenheden en 

uitbreiding van het bestemmingsvlak op deze 

uitbreiding te realiseren. 

Het bouw- en bestemmingsvlak in het ontwerpplan 

wijken af van de publicatie van de projectprocedure 

op ruimtelijke plannen, graag ontwerpplan 

aanpassen aan vergunde situatie. 

In de publicatie van de projectprocedure is het besluitvlak 

weergegeven. Het besluitvlak geeft een aanduiding van het 

gebied waarbinnen de procedure wordt gevoerd. De 

afwijking van het bestemmingsplan ligt vast in de bouw- of 

omgevingsvergunning. 

In dit geval is de afwijking een extra verblijfseenheid en een 

verruiming van het bestemmingsvlak met 25%.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast aan de situatie op de door ons gewaarmerkte 

bijlage bij de verleende bouwvergunning.  

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Westerweg 50 

Het bouwvlak wordt aangepast aan de verleende vergunning. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

15 Slufterweg 223 

De Cocksdorp 

(1) Gaat niet akkoord met verkleining van het 

bouwblok. 

(2) Verzoekt om het bouwblok met 25% te vergroten. 

Er is vergunning voor een nieuwe bungalow. Om 

deze groei en opwaardering van het geheel te 

kunnen uitvoeren is de uitbreiding van het bouwblok 

noodzakelijk. 

(1) Het bestemmingsvlak wordt aangepast en daarbij 

wordt de maatvoering uit het geldende bestemmingsplan 

aangehouden. 

Ook het bouwvlak wordt aangepast. Hiervoor zijn de 

rechten vanuit het geldende bestemmingsplan leidend. 

(2) Het nieuwe bestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingmogelijkheid voor een uitbreiding van recreatie 

met maximaal 25%. 

Voor deze locatie is dat al eens gevraagd en toegekend voor 

het aantal slaapplaatsen maar afgewezen voor wat betreft 

de uitbreiding van de oppervlakte van het terrein, in 

verband met de landschappelijke waarden ter plaatse. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Slufterbungalowparken, Slufterweg 223 

Het bestemmingsvlak wordt aangepast en daarbij wordt de 

maatvoering uit het geldende bestemmingsplan aangehouden. 

Ook het bouwvlak wordt aangepast. Hiervoor zijn de rechten 

vanuit het geldende bestemmingsplan leidend. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

 

19 Westerweg 50 

Den Hoorn 

(1) Verzoekt om in het nieuwe bestemmingsplan de 

parkeergelegenheid aan de Bakkenweg mee te 

nemen en hieraan de bestemming 

verblijfsrecreatieve grond toe te kennen. Dit 

strookje van 7 naast elkaar gelegen parkeerplaatsen 

is niet meegenomen in het ontwerp.  

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen 

graag een en ander opnemen conform de ruimtelijke 

onderbouwing die onderdeel is van eerdere 

vergunningverlening.  

(2) In het huidige bestemmingsplan is op ons 

agrarisch perceel een klein “bouwvlak of 

bestemmingsvlak” ingetekend, omdat hier een klein 

(1) de parkeergelegenheid aan de Bakkenweg (strook van 

7 insteekparkeerplaatsen), ten behoeve van het perceel 

Westerweg 50, zal bestemd worden, zodat het parkeren 

daar in het bestemmingsvlak geregeld is. 

(2) Het door u genoemde bouwvlak op uw agrarische perceel 

is niet aanwezig. Mogelijk bedoelt u een oude aanduiding 

van een gebouw op een planondergrond. Dit maakt geen 

deel uit van het juridisch kader van het bestemmingsplan. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

Locatie: Westerweg 50 

Het bestemmingsvlak wordt aangepast aan de ruimtelijke 

onderbouwing bij de verleende vergunning. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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dierenonderkomen heeft gestaan. Dit is in het 

conceptplan verwijderd. 

Verzoekt om een bestemmingsvlak/bouwvlak of 

andere aanduiding op te nemen die recht doet aan 

het mogelijk gebruik ook in het nieuwe 

bestemmingsplan op te nemen. 

28 Oude Dijkje 14 

De Koog 

Verzoekt om het bouwvlak uit te breiden met circa 

25% in zuidelijke richting: om de kwaliteit van het 

terrein te verhogen en voor een meer rendabele 

exploitatie.  

De privacy van de gasten blijft gewaarborgd door de 

boomsingel op het terrein en het speelterrein kan 

gehandhaafd blijven. Er zal sprake zijn van extra 

werkgelegenheid door bouwwerkzaamheden, 

schoonmaak, etc. 

Het is een verzoek zonder een concrete 

bouwaanvraag omdat het gaat om het invullen van 

bestaande rechten: het is geen uitbreiding van het 

aantal slaapplaatsen. 

Op het terrein aan het Oude Dijkje 18-34 zitten 40 

slaapplaatsen: met 6 zomerhuizen zijn er 30 benut. 

Het idee is om de andere10 slaapplaatsen in te 

vullen door 2 zomerhuizen. 

 

In het bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen om 

het recreatieve terrein via een binnenplanse procedure uit 

te breiden. 

Er wordt niet vooruit gelopen op binnenplanse wijzigingen 

omdat hier een zorgvuldige toetsing moet plaatsvinden, 

waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van het 

plan. 

 

38 Hemmerweg 21 

Den Hoorn 

Verzoekt om het bouwvlak zodanig aan te passen dat 

deze ruimte biedt voor een tweede groepsverblijf, 

op de, in het principeverzoek uit 2004, aangegeven 

locatie.  

In een brief van augustus 2004 heeft het college 

aangegeven dat er in principe medewerking verleend 

wordt. 

Het bouwvlak wordt aangepast, Dit heeft geen 

consequenties voor het aantal slaapplaatsen. Een tweede 

gebouw voor groepsverblijf past in de bestemming. 

 

Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

Locatie: Jonkersbergen, Hemmerweg 21 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie – 

verblijfsrecreatieve gebouwen’ wordt aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

41 Postweg 134 

De Cocksdorp 

In het geldende bestemmingsplan heeft het hotel de 

bestemming Horeca klasse h (artikel 12). Hierin 

staan geen slaapplaatsen, alleen het aantal m2. 

Hotel Texel mag 850m2 bebouwen. Er is al 

uitbreiding van 25% aangevraagd, hierin is in 

principe medewerking verleend, dit betekent dat er 

1062,5m2 gebouwd mag worden. Deze procedure is 

in 2010 door de gemeente gestart maar door 

onbekende reden niet afgerond. 

In de huidige situatie zijn er 21 hotelkamers (=42 

slaapplaatsen). Wanneer de uitbreiding van 25% 

heeft plaatsgevonden worden 38 hotelkamers (=76 

slaapplaatsen) gerealiseerd. 

In het ontwerpplan zijn 46 slaapplaatsen opgenomen 

met een maximaal te bebouwen oppervlak van 

Uit de archiefstukken blijkt inderdaad dat er wel een 

positieve uitspraak is gedaan op het verzoek om een 

procedure te voeren voor uitbreiding van het hotel, maar 

dat de procedure onterecht nooit gestart en afgerond is. Om 

die reden wordt nu gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

dit recht te zetten, en wordt het bestemmingsplan 

aangepast door het opnemen van 76 slaapplaatsen op de 

locatie van het bestaande hotel. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

 

 

Locatie: Postweg 134 

Binnen de bestemming ‘Recreatie –Verblijfsrecreatieve 

gebouwen’ wordt de maatvoering ‘Maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen’ gewijzigd van 46 naar 76. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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1200m2. 

Dit maakt de voorgenomen plannen (via 

principeakkoord uit voorjaar 2010 bekend bij de 

gemeente) niet mogelijk. Ondernemers zijn 

tevreden met maximaal te bebouwen oppervlakte.  

Verzoekt om de uitbreiding tot 76 slaapplaatsen op 

te nemen in het bestemmingsplan. 

Er zijn recent gesprekken gevoerd met wethouder en 

medewerkers van de gemeente met de strekking 

alsnog recht te doen aan de eerder gedane principe-

uitspraak. 

48 Hoofdweg 80 

De Cocksdorp 

In 2001 is vergunning verleend voor een aantal 

kwaliteitsverbeteringen, te weten: de uitbreiden en 

het verplaatsen van de parkeervoorzieningen, de 

uitbreiding van het hotel met circa 110m2  in 

verband met uitbreiding van het aantal 

slaapplaatsen en de uitplaatsing van de inpandige 

woning waardoor de personeelsvoorzieningen zijn 

verbeterd (douchevoorziening, ontspanningsruimte 

en kleedruimte). 

In het ontwerpplan zijn 80 slaapplaatsen toegekend.  

Verzoeker gaat ervan uit dat het aantal 

slaapplaatsen al was verhoogd naar 100 door de 

kwaliteitsverbetering uit 2001. 

Verzoekt om op 100 slaapplaatsen op te nemen op 

de locatie Hoofdweg 80. 

 

Verzoeker gaat ervan uit dat bij de gevoerde procedure in 

2001 het aantal slaapplaatsen is gewijzigd van 80 naar 100. 

Uit dossieronderzoek blijkt echter dat de procedure slechts 

gericht was op de 25%- uitbreiding van het bestemmingsvlak 

voor de aanleg van een parkeerterrein en voor de bouw van 

een dienstwoning. 

Het aantal slaapplaatsen blijft gehandhaafd op 80. 

Voor het uitbreiden van het aantal slaapplaatsen kan 

verzoeker nog gebruik maken van de 25%-regeling. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

54 Schilderweg 179 

Den Burg 

(1) Volgens de regels van het bestemmingsplan mag 

de oppervlakte van een recreatief opstal maximaal 

70m² zijn. Het recreatief opstal van verzoeker is 

groter. 

Verzoekt het grotere oppervlak van het recreatief 

opstal te legaliseren. 

(2) De vorm van het bestemmingsvlak is niet logisch 

en praktisch. De lijnen lijken te zijn getekend naar 

aanleiding van een gaashekwerk. 

Verzoekt om de vorm van het bestemmingsvlak aan 

te passen, mede in verband met functioneel gebruik. 

(1) Naar aanleiding van deze zienswijze wordt aan de 

bouwregel voor recreatie – recreatieve opstallen 

toegevoegd “tenzij de bestaande oppervlakte groter is, 

dan geldt de bestaande oppervlakte als maximale 

oppervlakte”. Hierdoor is de grotere oppervlakte 

bestemd. 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast aan het verkavelingpatroon c.q. 

verkavelingrichting van de omgeving. Hierdoor zal de 

erfinrichting rond de recreatieve opstal beter aansluiten 

op de omgeving.  

 

De punten 1 en 2 geven aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Schilderweg 179 

 

Regels: 

Onderaan artikel 35.2.1 sub b van de bestemming ‘Recreatie – 

Recreatief opstal’ zal worden toegevoegd: tenzij de bestaande 

oppervlakte groter is, dan geldt de bestaande oppervlakte als 

maximale oppervlakte. 

 

Het bouwvlak wordt aangepast aan het verkavelingpatroon 

c.q. verkavelingrichting van de omgeving. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

59 Camping de 

Bremakker 

Tempelierweg 40 

Den Burg 

Het Heitje staat in het ontwerpplan niet ingetekend 

als bouwblok. 

Het Heitje heeft een recreatieve bestemming en 

hier zijn in 2006 twintig stacaravans, type chalet 

geplaatst. Dit is bij de gemeente bekend en geheel 

In het ontwerpplan sluiten de regels en de verbeelding voor 

het plaatsen van stacaravans niet goed op elkaar aan. Deze 

fout wordt hersteld in het bestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de zienswijze worden de regels van 

de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen 

Regels: 

In artikel 37 ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt 

artikel 37.2.5 sub a ‘de stacaravans mogen uitsluitend worden 

gebouwd binnen het bouwvlak’ geschrapt. 
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volgens vergunning en huidige bestemmingsplan. 

Volgens het geldende bestemmingsplan is er een 

bouwblok en in het nieuwe plan niet meer. 

Verzoekt 1 hectare bouwblok (Het Heitje) in te 

tekenen als bouwblok 

  

zodanig aangepast dat stacaravans ook buiten het 

bouwvlak geplaatst mogen worden. 

Voor de geplaatste caravans op Het Heitje is geen bouwvlak 

nodig. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

70 Résidence 

Pelikaan II 

Pelikaanweg 

De Koog 

(1) Op de plankaart van het ontwerp zijn de 

appartementencomplexen van respectievelijk 

Résidence De Pelikaan I en  Résidence De Pelikaan II 

aangegeven als één bouwvlak terwijl het 2 

verschillende verenigingen van eigenaren betreft. 

Deze complexen zijn gelegen aan de Pelikaanweg 

achter Hotel de Pelikaan 

(2) De schuurtjes op het kadastrale perceel T1637 

behoren bij de appartementencomplexen en staan 

ten onrechte opgenomen in het bouwvlak van Hotel 

De Pelikaan. 

(1) Eigendom of beheer zijn planologisch niet relevant. Het 

is niet mogelijk om deze privaatrechtelijke belangen in het 

bestemmingsplan te vertalen. 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

zodanig aangepast dat de door verzoeker bedoelde 

bergingen in hetzelfde bouwvlak liggen als de 

appartementen waarbij ze behoren. 

 

Punt 2 van zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. Het andere punt geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Locatie: Résidence Pelikaan II, Pelikaanweg 

Het bouwvlak wordt zodanig aangepast dat de door verzoeker 

bedoelde bergingen in hetzelfde bouwvlak liggen als de 

appartementen waarbij ze behoren. De maatvoering 

‘maximum bebouwde oppervlakte’ wordt hierop aangepast. 

 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

72 Elsrijk 

Pontweg 217 

De Koog 

Het aantal slaapplaatsen is 60. 

(1) Verzoeker wil het aantal slaapplaatsen 

uitbreiden met 20, om nieuwe stacaravans te 

kunnen plaatsen in verband met de rentabiliteit van 

zijn bedrijf. 

In verband met kwaliteitsverbetering zal het 

sanitaire gebouw, dat circa 20 jaar oud is, worden 

verwijderd. De stacaravans hebben hun eigen 

sanitaire voorziening. 

Het terrein en het bouwvlak hoeven niet te worden 

uitgebreid 

Verzoeker heeft geconstateerd dat andere bedrijven 

uitbreiding hebben gehad, zoals bijvoorbeeld ’t 

Kalverweidje (Jachtlust).  De afgelopen jaren zijn 

het aantal eenheden bij kamperen bij de boer ook 

uitgebreid naar 15. 

(2) Verzoeker voelt zich tekortgedaan in verband 

met rechtsongelijkheid met andere bedrijven. 

(1) In het ontwerpplan is een binnenplanse wijziging 

opgenomen voor de uitbreiding van het aantal 

slaapplaatsen.  

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er voor de locatie 

Elsrijk in het verleden al gebruik gemaakt is van de regeling 

voor uitbreiding van het kampeerterrein en de 

slaapplaatsen. Op basis van het ontwerpbestemmingsplan 

kan niet voor een tweede keer gebruik gemaakt worden van 

deze mogelijkheid. 

(2) Het bedrijf waarnaar verzoeker verwijst heeft op basis 

van dezelfde regeling uitgebreid als Elsrijk. Er is om die 

reden geen sprake van rechtsongelijkheid. 

Kamperen bij de boer vindt plaats op basis van een andere 

regeling die niet geldt voor recreatieterreinen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

 

74 ’t Woutershok 

Rozendijk 38 

Den Burg 

(1) Momenteel heeft verzoeker 501 slaapplaatsen 

(167 eenheden).  

In het verzoek uit 2009 is gevraagd om het ‘oude’ 

aantal eenheden weer terug te brengen  in onze 

exploitatievergunning, te weten 225 eenheden (675 

slaapplaatsen). 

Bij vaststelling van het geldende bestemmingsplan is 

per abuis het aantal eenheden gewijzigd van 225 

naar 167 eenheden. 

Verzoekt om het aantal eenheden terug te wijzigen 

(1) In het geldende bestemmingsplan buitengebied beschikt 

’t Woutershok over 501 slaapplaatsen (167 

kampeereenheden). 

Deze capaciteit geldt in ieder geval al sinds 1993 op basis 

van het aantal sanitaire voorzieningen (Besluit hygiëne, 

gezondheid en veiligheid op kampeerterreinen).  

Uit de informatie blijkt niet dat er aanspraak gemaakt kan 

worden op oude rechten. 

(2) Voor uitbreiding van recreatieterreinen is het 

uitgangspunt dat dit niet past in gebieden met een hoge 

Locatie: Woutershok, Rozendijk 38 

 

In artikel 37 Recreatie –Verblijfsrecreatieve terreinen wordt 

artikel 37.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen worden toegevoegd’ in ‘per bestemmings- 

c.q. bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning aanwezig 

zijn, indien het bestemmingsvlak minimaal een oppervlakte 

van 2 ha heeft.’ 

 

Er wordt een passend bouwvlak opgenomen om een 
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naar 225, zoals in der tijd is besproken. 

(2) (On)mogelijkheid tot uitbreiding. Verzoeker is 

van mening dat in het ontwerpplan onterecht een 

vergelijking wordt gemaakt met de 

kampeerterreinen in de duinen, waarbij ook voor 

verzoeker een uitbreiding wordt uitgesloten. Het 

bedrijf van verzoeker bevindt zich in een geheel 

andere situatie.  

De ondergrond van het bedrijf is in eigendom van 

Staatsbosbeheer. Verzoeker heeft te maken met 

erfpacht. Tijdens gesprekken over het huidige 

erfpachtcontract heeft Staatsbosbeheer aangegeven 

niet onwelwillend te staat tegen een uitbreiding van 

het bedrijf in een aangrenzend perceel bos van circa 

2 hectare en hierin te willen meewerken tot een 

verantwoorde exploitatie. 

Het betreft een perceel bos wat gelegen is tussen de 

huidige parkeerplaats (Kwekerijweg) en de 

kampeervelden aan de noordzijde van het huidige 

terrein. Bij de ontwikkeling wordt met het grootste 

respect en zorg voor natuur en omgeving gehandeld, 

waarbij de huidige kernwaarden (rust, ruimte en 

natuur) doorgevoerd kunnen worden. 

Verzoekt voor een uitbreiding van het bedrijf een 

uitbreiding van de recreatieve bestemming. 

(3) Verzoekt om een bouwblok op te nemen voor een 

dienstwoning. Momenteel is er geen dienstwoning op 

het bedrijf. Voor de toekomst is dit een wenselijke 

situatie en uit oogpunt van veiligheid een vereiste.  

In het verzoek uit 2009 is al verzocht een 

dienstwoning te realiseren. 

 

4e aanvulling: 

Zienswijze 74 Woutershok. De situatie ter 

plekke is in het portefeuilleoverleg 

doorgenomen met de wethouder. Er is hier 

geen sprake van een open landschap (perceel 

ligt midden in het bos). De door de aanvrager 

gekozen locatie ligt niet in het zicht. Ook bij 

andere terreinen wordt meer vrijheid aan de 

binnenkant gelaten, als de buitenkant maar 

goed is. Hier is de buitenkant goed. 

 

5e aanvulling: 

landschappelijke en natuurwaarde zoals duin- en bosgebied. 

In de bestemming kampeerterrein zit geen mogelijkheid tot 

uitbreiding. 

(3) In het vigerende plan zit een mogelijkheid om een 

dienstwoning te realiseren. Deze vigerende regeling zal 

opgenomen worden in het nieuwe plan, om dezelfde 

mogelijkheden te behouden als nu. Er zal een passend 

bouwvlak worden opgenomen. 

 

Op basis van punt 3 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e aanvulling: 

Voorstel: in te stemmen met de locatie voor de nieuw 

te bouwen bedrijfswoning, zoals door aanvrager 

aangegeven. 

 

5e aanvulling: 

Antwoord: inmiddels is er nog eens naar gekeken 

en wordt voorgesteld het verzoek zoals gedaan in 

de zienswijze te honoreren. De reden hiervoor is 

dat het past in het uitgangspunt dat aangeeft dat 

de gemeente zich niet meer zoveel zal bemoeien 

met de binnenkant van de recreatieterreinen, maar 

alleen met de buitenkant. Verder is er geen sprake 

van open landschap oid. 

bedrijfswoning te realiseren. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

4e aanvulling: 

Op verbeelding wordt het bouwvlak voor de nieuw te bouwen 

bedrijfswoning aangepast naar de wens van verzoeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e aanvulling: 

De verbeelding zal hierop worden aangepast door 

opname van een bouwvlak op de westzijde van het 

kampeerterrein, zoals door verzoeker ingediend bij de 

zienswijze. 

(zit al in 4e aanvulling vd Nota van Beantwoording) 
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Vraag vanuit de raadscommissie: 

Wat gaat het college doen met het verzoek 

van de exploitant (bedrijfswoning op andere 

plaats dan door het college is aangegeven)? 

 

86 Zanddijk 80 en 

82  

De Cocksdorp 

Bij deze zomerwoningen is al sinds jaar en dag een 

overgangsrechtelijk bouwwerk aanwezig: namelijk 

de voormalige bijgebouwen van een zwembad dat 

daar ooit aanwezig is geweest. In deze bijgebouwen 

stond onder andere een pomp voor het zwembad en 

verder techniek. Deze gebouwtjes zijn sindsdien de 

functie gaan vervullen van bergingen voor de beide 

zomerwoningen. 

Wegens de zeer slechte staat van deze bijgebouwen 

heeft cliënt hieraan in 2010 werkzaamheden laten 

verrichten en deels nieuw opgetrokken. 

Verzoekt de huidige aanwezige bebouwing positief 

te bestemmen als bergingen/bijgebouwen bij 

zomerwoningen in het bestemmingsplan 

buitengebied. 

Het bijgebouw is van oorsprong een bijgebouw ten behoeve 

van een zwembad. Dit zwembad is jaren geleden gesloopt. 

Het bijgebouw is in gebruik genomen als bijgebouw bij de 

zomerhuizen Zanddijk 80 en 82. Bij zomerhuizen zijn op 

basis van het huidige bestemmingsplan Buitengebied Texel 

geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan. Er wordt 6m² 

gedoogd. Dit gedogen wordt nu als een recht opgenomen in 

de voorschriften. Door de gebruikswijziging in het verleden 

is er geen sprake van overgangsrecht. Ook zijn er 

aanpassingen aan het bijgebouw verricht die niet binnen de 

overgangsregels passen. Er is een voornemen tot handhaving 

verzonden voor het verwijderen danwel aanpassen van de 

het bijgebouw aan de huidige regels. Dit houdt in dat hier 

voor de zomerhuizen Zanddijk 80 en 82 elk een vrijstaand 

bijgebouw geplaatst kan worden met een oppervlakte van 

maximaal 6m. Een bijgebouw van maximaal 12m² kan 

worden toegestaan voor de beide zomerhuizen Zanddijk 80 

en 82 gezamenlijk. Het huidige bijgebouw is groter en kan 

derhalve niet positief bestemd worden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

87 Schumakersweg 3 

De Koog 

(1) Verzoekt om het bouwvlak op twee punten te 

wijzigen, om kwaliteitsverbeteringen door te voeren 

en daarmee in te spelen op veranderingen in de 

markt. 

(2) De maatvoering voor stacaravans voldoet niet 

aan de hedendaagse wensen. Verzoekt om de 

maximale hoogte van een stacaravan te wijzigen van 

3,5 meter naar 3,75 meter en de maximale 

oppervlakte naar 65m², om in een stacaravan 

volwaardige slaapplekken te creëren met voldoende 

leefruimte en om het gebruik van gastonvriendelijke 

stapelbedden te voorkomen. 

(3) Verzoekt de maatvoering voor familiehuizen aan 

te passen aan de eerder vergunde plannen voor de 

bouw van vijf familiehuizen. In de ingediende 

plannen is de maximale goothoogte van 

familiehuizen 5,45 meter en de maximale 

bouwhoogte 9,75 meter. 

(1) Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel 

vervangt het vigerende plan Buitengebied en het 

bestemmingsplan Calluna. In het plan Calluna hebben de 

gronden ter plaatsen van de gewenste uitbreiding een 

dagrecreatieve bestemming. Omdat u afziet van de 

bouwmogelijkheid van het hotel en de 150 slaapplaatsen 

uit dit recht wilt realiseren in de vorm van zomerhuizen 

krijgt het bouwvlak extra ruimte. Zomerhuizen beslaan 

een groter oppervlak, maar geven niet een grote 

geclusterde hoge bouwmassa. Om landschappelijke 

redenen wordt een invulling met zomerhuizen op deze 

locatie meer wenselijk geacht dan bijvoorbeeld een hotel. 

Hierbij horend dan natuurlijk wel de gebruikelijke 

bouwhoogtes van zomerhuizen. 

De tennisbanen en het parkeerterrein blijven buiten deze 

uitbreiding. Aan de zuidzijde van het terrein is in het 

bestemmingsvlak voor kustpark een speelterreintje 

opgenomen dat in het huidige bestemmingsplan nog een 

Locatie: Schumakersweg 3 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ zal worden verruimd. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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(4) Verzoeker neemt aan dat het 

bebouwingspercentage van 3 t.b.v. centrale 

voorzieningen niet strijdig is met het huidige gebruik 

en voor zover dit wel het geval is dat de regels 

hierop worden aangepast. 

(5) Het zwemparadijs is altijd als separaat bedrijf 

beoordeeld en heeft de beschikking over 150 

slaapplaatsen. Indien het Zwemparadijs als 

zelfstandig bedrijf beoordeeld blijft worden, zou zij 

mogelijk aanspraak kunnen maken op de 25% 

regeling. In het ontwerpplan worden de 

slaapplaatsen van het Kustpark en het Zwemparadijs 

bij elkaar opgeteld waardoor de titel kleinschalig 

recreatie bedrijf vervalt. Dit heeft nadelige 

gevolgen voor verzoeker. Verzoekt de titel 

kleinschalig recreatiebedrijf van toepassing te laten 

op de 150 slaapplaatsen van Zwemparadijs Calluna, 

en dit niet als één bedrijf op te nemen. 

(6) Verzoekt een bouwblok binnen de bestemming 

Agrarisch – Binnenduinrand om de continuïteit van 

de bedrijfsvoering van de maneges te kunnen 

borgen. Binnen het beoogd vlak zou een 

dienstwoning en kamperen bij de boer moeten 

kunnen plaatsvinden. 

(7) Verzoekt de bouwvlakken binnen de bestemming 

Sport - Manege ruimer op te nemen, zodat in de 

toekomst aanpassingen c.q. kleine uitbreidingen 

kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt specifiek 

aangegeven niet de ambitie te hebben hier 

grootschalig te willen uitbreiden. In het ontwerp 

vallen de bouwvlakken gelijk met de bestaande 

bebouwing. 

(8) Verzoekt om bij de algemene ontheffingsregels 

een 10% ontheffing op te nemen voor alle maten en 

aantallen genoemd kunnen de bestemmingsregels, 

om de flexibiliteit van de 

kwaliteitsverbeteringen/ontwikkelingen te 

waarborgen. 

 

agrarische bestemming had. Met de recreatieve bestemming 

wordt het huidige gebruik gerespecteerd, een uitbreiding 

van bebouwing op deze plaats is ongewenst.  

(2) Deze oppervlaktemaat is voldoende voor een ruime 

stacaravan, een bouwwerk dat vrijgesteld is van 

vergunningverlening. De maat is afkomstig uit de voormalige 

gemeentelijke nota Openluchtrecreatie, die echter vervallen 

is toen deze wet is ingetrokken. Over het algemeen is 3,5 

meter al hoog voor een stacaravan, het is niet de bedoeling 

een tweede verdieping mogelijk te maken. 

(3) De genoemde maatvoering is gebaseerd op de 

hotelbestemming uit het bestemmingsplan Calluna. Op basis 

hiervan is eerder een vergunning verleend. Deze is met uw 

medeweten ingetrokken. Ook zijn alle bouwaanvragen 

volgend op deze ingetrokken bouwaanvraag, eveneens 

ingetrokken. Dit betekent dat de standaard maatvoering 

geldt voor zomerwoningen, zoals deze in het 

bestemmingsplan staat. 

(4) Dit is nagemeten. Het percentage is ruim voldoende voor 

de huidige voorzieningen. Er is ook nog relatief veel ruimte 

over voor nieuwe ontwikkelingen. 

(5) Er zijn nu geen rechten op basis van vergunde 

recreatieve slaapplaatsen c.q. er is geen 

wijzigingsprocedure gevoerd voor uitbreiding van het aantal 

slaapplaatsen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het 

niet mogelijk is om het aantal slaapplaatsen uit te breiden 

als er nog geen slaapplaatsen zijn gerealiseerd. Er kan dan 

ook geen sprake zijn van aantoonbare kwaliteitsverbetering, 

een groeimogelijkheid voor bestaande kleinschalige 

bedrijven om de  werkgelegenheid in bestaande bedrijven te 

behouden of te vergroten en de rentabiliteit van de 

bedrijven te verbeteren. 

(6) Het vastgestelde beleid is om geen nieuwe agrarische 

bouwvlakken meer op te nemen. Startende bedrijven 

kunnen geplaatst worden op locaties van stoppende 

bedrijven. 

(7) Het noordelijk bouwvlak heeft een oppervlakte van 

496m² en bevat twee gebouwen met een gezamenlijk 

oppervlakte van 58m². Het zuidelijke bouwvlak heeft een 

oppervlakte van 534m² en bevat twee gebouwen met een 

gezamenlijk oppervlakte van 118m².  

Hierbinnen kunnen kleine wijzigingen c.q. uitbreidingen 

gerealiseerd worden. 

(8) In het nieuwe bestemmingsplan zijn nagenoeg alle maten 

verruimd. Daardoor is de flexibiliteit al verankerd. In de 

praktijk gaat een afwijkingsmogelijkheid van 10% werken als 
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een regeling bij recht. Dat is een systematiek die niet 

wenselijk is. Nu zijn de bovenmaten duidelijk, daarvan kan 

dan niet nog eens afgeweken worden. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

88  Pelikaanweg 11 

De Koog 

In 2005 heeft het college besloten om het gebruik 

als permanente woning van de zomerwoning aan de 

Pelikaanweg op basis van het overgangsrecht te 

respecteren. 

Onder verwijzing naar De Bosrandweg 397 en 401 en 

Pontweg 101 stelt verzoeker vast dat een 

bestemming tot “recreatie - verblijfsrecreatief 

terrein” niet redelijk is, in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel en gezien het voortraject geen 

reële optie. 

Verzoekt om een woonbestemming op te nemen voor 

het perceel Pelikaanweg 11. 

Gelet op de ligging en het karakter van de bewoning 

kan hier op grond van de goede ruimtelijke ordening 

redelijkerwijs ook geen bezwaar tegen bestaan. Het 

perceel van verzoeker ligt direct aan de openbare 

weg en kan derhalve eenvoudig worden ontsloten, is 

daarmee gemakkelijk van de rest van het terrein af 

te scheiden en heeft nu reeds een andere uitstraling 

dan de overige zomerwoningen. 

 

In het geldende bestemmingsplan valt voor het perceel 

Pelikaanweg 11 het gebruik wonen onder het 

overgangsrecht. Het overgangsrecht is bedoeld om strijdige 

ongewenste situaties binnen de planperiode te beëindigen. 

Dit is niet gebeurd.  

Het overgangsrecht kan niet in 2 achtereenvolgende 

bestemmingsplannen worden toegepast. Verwezen wordt 

naar onder andere Bosrandweg 397. Gelet op het feit dat 

het een vrijwel identieke situatie betreft, wordt de 

zienswijze overgenomen en krijgt Pelikaanweg 11 in het 

nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Pelikaanweg 11 

De bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen zal 

voor deze locatie gewijzigd worden in de bestemming ‘Wonen’ 

met de maatvoering ‘Wonen = 2’.  

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

104  Loodsmansduin 

Rommelpot 

Den Hoorn 

 

In Nederland is de trend dat men minder gaat 

kamperen; het kamperen is met 10% afgenomen. Op 

Texel is het aantal kampeerplaatsen buiten de 

reguliere kampeerterreinen juist toegenomen 

(kamperen bij de boer). De vraag naar reguliere 

kampeerterreinen is hierdoor nog verder gekrompen. 

Vandaar dat er gezocht moet worden naar 

combinaties met alternatieve vormen van kamperen. 

(1) In de huidige situatie zijn er op het 

kampeerterrein 615 kampeereenheden met 1845 

slaapplaatsen, 3 trekkershutten met 9 slaapplaatsen, 

60 verhuur chalets met 240 slaapplaatsen en 130 

chaletjaarplaatsen met 520 slaapplaatsen. Deze zijn 

momenteel in de verkoop maar de terreininrichting 

is al gerealiseerd.  

Het ontwerpplan maakt dit niet geheel meer 

mogelijk. Het aantal slaapplaatsen in de chalets is 

meer dan het toegestane aantal van 720, de 

(1) De bestemmingsvlakken worden aangepast zodat de 

blokhutten binnen de passende bestemming recreatie – 

verblijfsrecreatieve terreinen vallen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de 

onderverdeling van slaapplaatsen voor de beide 

bestemmingen aangepast. Voor de bestemming Recreatie- 

Verblijfsrecreatieve terreinen worden 769 slaapplaatsen 

opgenomen. Dit aantal komt voor uit de aanwezige 190 

stacaravans en 9 blokhutten. De overige 1845 slaapplaatsen 

worden opgenomen voor de bestemming Recreatie - 

Kampeerterrein.  

(2) In het geldende bestemmingsplan is voor Loodsmansduin 

één gebruiksklasse opgenomen, te weten kampeerterrein. 

Hierbinnen kunnen kampeermiddelen inclusief stacaravans 

geplaatst worden. In de kampeerexploitatievergunning (KEV) 

werd het aantal en de plaats geregeld.  

In de looptijd van het geldende bestemmingsplan is de wet 

op de openluchtrecreatie echter buiten werking gesteld, 

Locatie: Loodsmansduin, Rommelpot 

De bestemmingsvlakken worden aangepast zodat de 

blokhutten binnen de passende bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen vallen. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

De onderverdeling van slaapplaatsen voor de beide 

bestemmingen aangepast. Voor de bestemming Recreatie- 

Verblijfsrecreatieve terreinen wordt de maatvoering 

‘Maximum aantal recreatieve slaapplaatsen’ 769 opgenomen. 

Dit aantal komt voor uit de aanwezige 190 stacaravans en 9 

blokhutten.  

Voor de overige slaapplaatsen wordt maatvoering ‘Maximum 

aantal recreatieve slaapplaatsen’ 1845 opgenomen voor de 

bestemming Recreatie - Kampeerterrein.  

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

In artikel 37 ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  198 

trekkershutten staan op het kampeerterrein 

gedeelte en passen niet binnen deze bestemming en 

de slaapplaatsen van de trekkershutten zijn verloren 

gegaan.  

Verzoekt de trekkerhutten en het goede aantal 

slaapplaatsen op beide gedeelte op te nemen. Bij de 

bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen 760 slaapplaatsen en op de bestemming 

Recreatie – Kampeerterrein 1845 slaapplaatsen + 9 

slaapplaatsen voor de trekkershutten. 

(2) Op het recreatie – verblijfsrecreatieve terreinen 

is alleen een bouwvlak opgenomen ten behoeve van 

de bouw van centrale voorzieningen en de 

dienstwoningen. In de voorschriften staat dat er 

alleen stacaravans geplaatst mogen worden binnen 

een bouwvlak. Dit is op dit terrein niet ingetekend 

wat zou betekenen dat de reeds geplaatste chalets 

onder het overgangsrecht komen te vallen en de in 

de verkoop zijnde chalets niet meer geplaatst 

kunnen worden. Dit is een ongewenste ontwikkeling 

die niet tegemoet komt aan het meest doelmatige 

gebruik van het terrein op dit moment. 

Verzoekt om de bestaande mogelijkheid tot het 

plaatsen van stacaravans alsnog op te nemen door 

het opnemen van een bouwvlak. 

Het toelaten van stacaravans op het kampeerterrein 

is verdwenen in het ontwerpplan. In het geldende 

plan is dit wel een mogelijkheid. Hiervoor is gekozen 

om de natuur in de duinen in de winter de kans te 

geven te herstellen. Het nieuwe bestemmingsplan 

maakt het mogelijk om het jaar rond open te zijn. 

Hierdoor is het ook mogelijk om met een caravan 

het hele jaar rond op de camping te staan. Ook 

zouden het hele jaar caravans de duinen in en 

uitgereden kunnen worden. Deze belasting is groter 

dan de die van een stacaravan die het hele jaar rond 

staat. Een stacaravan (chalet) is verrijdbaar en moet 

ook voldoen aan de wegenverkeerswet, net als een 

caravan. 

Verzoekt de bestaande mogelijkheid tot het plaatsen 

van stacaravans alsnog op te nemen in 

bestemmingsplan. 

(3) In het bestemmingsplan Buitengebied Texel, 

herziening ex artikel 30 WRO heeft het gebied van 

Landal Sluftervallei waar de 63 vakantiewoningen 

zijn vergund de bestemming Rv(k) en de aanduiding 

waardoor ook de KEV zijn rechtskracht verloor. Vanaf dat 

moment nam het aantal stacaravans toe van 156, volgens de 

KEV, tot nu 190. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze omissie 

gerepareerd door het opnemen van de verschillende 

bestemmingen: Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen en 

Recreatie -Kampeerterrein.  

De door ons opgenomen indeling is gebaseerd op een 

inrichtingsplan van Stichting Texelcampings, dat wij voor dit 

doel hebben mogen gebruiken. 

De regels van de bestemming Recreatie- 

Verblijfsrecreatieve terreinen worden zodanig aangepast 

dat stacaravans ook buiten het bouwvlak geplaatst kunnen 

worden.  

Het plaatsen van meer stacaravans in het terrein komt in 

strijd met de aanwezige natuurwaarden. 

(3) Voor Sluftervallei zijn in het geldende plan 2 

bestemmingsvlakken opgenomen, te weten Rv(z) en Rv(k).  

De bestemming Rv(k) ligt deels in de duinen en deels op 

cultuurgrond. Voor het gedeelte Rv(k) op cultuurgrond is een 

procedure gevoerd om de bouw van familiehuizen mogelijk 

te maken. Vanwege de waarde van het duingebied wordt het 

niet mogelijk gemaakt om daar zomerhuizen te plaatsen. 

Voor Loodsmansduin, dat geheel in het duingebied ligt, 

wordt om die reden niet meegewerkt aan de bouw van 

zomerhuizen. 

(4) In de zienswijze wordt gerefereerd aan een type caravan 

op een terrein voor kamperen bij de boer. Kampeermiddelen 

op een boerencamping moeten voldoen aan de 

vergunningvoorwaarden. Hierop wordt gecontroleerd. 

Op kampeerterreinen in het buitengebied moeten de 

kampeermiddelen voldoen aan de bestemmingregels. Ook 

hierop wordt gecontroleerd. 

De afmetingen van stacaravans zijn ontleend aan de 

voormalige Nota Openluchtrecreatie.  Er is geen aanleiding 

om deze beleidsuitgangspunten aan te passen. 

(5) Dat is niet de strekking van dit artikellid. Het is 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

artikel 37.2.5 sub a ‘de stacaravans mogen uitsluitend worden 

gebouwd binnen het bouwvlak’ geschrapt. 
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“natuurlijke en landschappelijke waarden” 

gekregen. Verstening wordt in dit gebied 

tegengegaan. Net als bij kampeerterrein 

Kogerstrand. 

Voor Sluftervallei is in 2012 een 

projectafwijkingsprocedure gevoerd, om deze 

slaapplaatsen om te zetten van kampeerplaatsen 

naar zomerwoning. Waarom is dit in de duinen wel 

mogelijk en op Loodsmansduin de plaatsing van 

chalets, wat in het geldende bestemmingsplan al 

mogelijk was, in deze zelfde bestemming niet meer 

mogelijk? 

Verzoeker maakt hier bezwaar tegen. 

(4) Bij boerencamping Fruithof de Veen zijn 

‘stacaravans’ geplaatst die voldoen aan de 

wegenverkeerswet en daardoor toegestaan worden 

op een camping. Deze hebben dezelfde ruimtelijke 

uitstraling als een stacaravan. Derhalve zouden 

stacaravans ook op het kampeerterrein van 

Loodsmansduin geplaatst moeten kunnen worden. 

Aangezien de camping het hele jaar rond open is, 

zou hij dan ook het hele jaar rond geplaatst mogen 

worden. 

De oppervlakte van zomerwoningen is vergroot van 

70m²  naar 100m². De oppervlakte van recreatieve 

opstallen is vergroot van 55m² naar 70m². De 

oppervlakte van stacaravans is gelijk gebleven: 

50m².  

Verzoekt de oppervlakte van stacaravans te 

vergroten naar 65m². 

(5) Artikel 37.6 sub a maakt het mogelijk om het op 

de verbeelding aangegeven maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen te verlagen naar het 

daadwerkelijk in gebruik zijnde aantal recreatieve 

slaapplaatsen. Dit is een wijziging die kan worden 

opgestart zonder dat de eigenaar van de 

slaapplaatsen het daar mee eens is. 

Verzoekt om de wijzigingsbevoegdheid van artikel 

37.6 sub a te verwijderen of anders te formuleren. 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

 

Op basis van de punten 1 en 2 van de zienswijze wordt 

het bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

105  Kogerstrand 

Badweg 

De Koog 

In Nederland is de trend dat men minder gaat 

kamperen; het kamperen is met 10% afgenomen. Op 

Texel is het aantal kampeerplaatsen buiten de 

reguliere kampeerterreinen juist toegenomen 

(kamperen bij de boer). De vraag naar reguliere 

kampeerterreinen is hierdoor nog verder gekrompen. 

Vandaar dat er gezocht moet worden naar 

(1) Op Kogerstrand is het bouwen van gebouwen niet 

wenselijk, vanwege de landschappelijke kwetsbaarheid van 

het gebied. De bestaande trekkershutten zijn vergund met 

een planologische procedure, door gewijzigd inzicht is het 

echter de wens van de gemeente dat deze op termijn 

verdwijnen. Via het overgangsrecht kunnen ze in stand 

gehouden worden. 
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combinaties met alternatieve vormen van kamperen. 

(1) In de huidige situatie zijn 4 trekkershutten 

aanwezig die het jaar rond staan. Tevens worden er 

elk jaar 4 kampeerhuisjes opgebouwd en aan het 

einde van het seizoen weer afgebroken. Hier is in 

het verleden bouwvergunning voor verleend. Het 

ontwerpplan maakt die niet meer mogelijk. 

Verzoekt dat de aanwezige trekkershutten en 

kampeerhuisjes alsnog positief worden bestemd. Net 

als de definitie voor trekkershut en kampeerhuisje. 

(2) Het toelaten van stacaravans op het 

kampeerterrein is verdwenen in het ontwerpplan. In 

het geldende plan is dit wel een mogelijkheid. 

Hiervoor is gekozen om de natuur in de duinen in de 

winter de kans te geven te herstellen. Het nieuwe 

bestemmingsplan maakt het mogelijk om het jaar 

rond open te zijn. Hierdoor is het ook mogelijk om 

met een caravan het hele jaar rond op de camping 

te staan. Ook zouden het hele jaar caravans de 

duinen in en uitgereden kunnen worden. Deze 

belasting is groter dan de die van een stacaravan die 

het hele jaar rond staat. Een stacaravan (chalet) is 

verrijdbaar en moet ook voldoen aan de 

wegenverkeerswet, net als een caravan. 

Verzoekt de bestaande mogelijkheid tot het plaatsen 

van stacaravans alsnog op te nemen in 

bestemmingsplan. 

(3) In het bestemmingsplan Buitengebied Texel, 

herziening ex artikel 30 WRO heeft het gebied van 

Landal Sluftervallei waar de 63 vakantiewoningen 

zijn vergund de bestemming Rv(k) en de aanduiding 

“natuurlijke en landschappelijke waarden” 

gekregen. Verstening wordt in dit gebied 

tegengegaan. Net als bij kampeerterrein 

Kogerstrand. 

Hiervoor is in 2012 een projectafwijkingsprocedure 

gevoerd, om deze slaapplaatsen om te zetten van 

kampeerplaatsen naar zomerwoning. Waarom is dit 

in de duinen wel mogelijk en op Loodsmansduin de 

plaatsing van chalets, wat in het geldende 

bestemmingsplan al mogelijk was, in deze zelfde 

bestemming niet meer mogelijk? 

Verzoeker maakt hier bezwaar tegen. 

(4) Bij boerencamping Fruithof de Veen zijn 

‘stacaravans’ geplaatst die voldoen aan de 

wegenverkeerswet en daardoor toegestaan worden 

Een kampeerhuisje/tenthuisje dat in de winterperiode 

wordt afgebroken wordt gezien als een normaal 

kampeermiddel. Een aparte regeling is daarom niet nodig. 

(2) In het geldende bestemmingsplan is voor Kogerstrand 

één gebruiksklasse opgenomen, te weten kampeerterrein. 

Hierbinnen kunnen kampeermiddelen inclusief stacaravans 

geplaatst worden. In de voormalige 

kampeerexploitatievergunning (KEV) werd het aantal en de 

plaats geregeld.  

In de looptijd van het geldende bestemmingsplan is de wet 

op de openluchtrecreatie echter buiten werking gesteld, 

waardoor ook de KEV zijn rechtskracht verloor.  

In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze omissie 

gerepareerd door het opnemen van de verschillende 

bestemmingen: recreatie – verblijfsrecreatieve terrein en 

recreatie-kampeerterrein.  

Het plaatsen van stacaravans op het Kogerstrand komt in 

strijd met de aanwezige natuurwaarden. 

In het vigerende noch het nieuwe bestemmingsplan staat 

een periode gedurende welke de camping open zou mogen 

zijn. Hierin is dus geen argument te vinden die een 

beleidswijziging zou rechtvaardigen. 

(3) Voor Sluftervallei zijn in het geldende plan 2 

bestemmingsvlakken opgenomen, te weten Rv(z) en Rv(k).  

De bestemming Rv(k) ligt deels in de duinen en deels op 

cultuurgrond. Voor het gedeelte Rv(k) op cultuurgrond is een 

procedure gevoerd om de bouw van familiehuizen mogelijk 

te maken. Vanwege de waarde van het duingebied hebben 

wij het niet mogelijk gemaakt om daar zomerhuizen te 

plaatsen. Voor Kogerstrand, dat geheel in het duingebied 

ligt, kan om die reden ook niet meegewerkt worden aan de 

bouw van zomerhuizen of stacaravans. 

(4) In uw zienswijze refereert u aan een type caravan bij 

kamperen bij de boer.  

Kampeermiddelen die hier geplaatst worden moeten voldoen 

aan de vergunningvoorwaarden. Hierop wordt 

gecontroleerd. 

Op kampeerterreinen in het buitengebied moeten de 

kampeermiddelen voldoen aan de bestemmingregels. Ook 

hierop wordt gecontroleerd. 

De afmetingen van stacaravans zijn ontleend aan de 

voormalige verordening op de Openluchtrecreatie 

Bestemmingsplan Buitengebied. (max. 55m², inclusief 

inpandige berging) Er is geen aanleiding om deze 

beleidsuitgangspunten nu aan te passen. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  201 

op een camping. Deze hebben dezelfde ruimtelijke 

uitstraling als een stacaravan. Derhalve zouden 

stacaravans ook op het kampeerterrein van 

Loodsmansduin geplaatst moeten kunnen worden. 

Aangezien de camping het hele jaar rond open is, 

zou hij dan ook het hele jaar rond geplaatst mogen 

worden. 

De oppervlakte van zomerwoningen is vergroot van 

70 m²  naar 100 m². De oppervlakte van recreatieve 

opstallen is vergroot van 55 m² naar 70 m². De 

oppervlakte van stacaravans is gelijk gebleven: 50 

m².  

Verzoekt de oppervlakte van stacaravans te 

vergroten naar 65 m². 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

106  Princenhage 

Slufterweg 2b 

De Cocksdorp 

(1) Verzoeker wenst het groepsverblijf te verbeteren 

en te vernieuwen, door minimaal 2 separate 

eenheden extra te realiseren binnen het 

bebouwingsvlak. Dit zal betekenen dat binnen het 

bouwvlak, een eventuele beheerderwoning 

uitgezonderd, 3 eenheden zullen ontstaan. In artikel 

36.3.1 (Gebouwen en overkappingen) wordt het 

maximum aantal gebouwen op 2 gesteld. Hiermee 

kan verzoeker de kwaliteitsverbetering niet 

realiseren. 

Verzoekt het voorschrift te repareren in die zin dat 

meerdere gebouwen (waarbij wordt voldaan aan een 

landschappelijk inpassing) binnen een bouwvlak 

worden toegestaan. 

(2) Tijdens een ambtelijk gesprek in 2009 is gesteld 

dat binnen de voorschriften van het geldende 

bestemmingsplan (artikel 10 Groepsverblijven, Rg) 

slechts een bebouwingsregeling is opgenomen voor 

bestaande woningen. In de geldende voorschriften 

wordt onder lid 4, sub f gesteld dat “de 

dienstwoning en de daarbij behorende bijgebouwen 

dienen te voldoen aan de bebouwingseisen genoemd 

in artikel van deze voorschriften”Juridisch vertaalt 

betekent dit dat binnen de geldende voorschriften 

ook nieuwbouw tot de mogelijkheden behoorde en 

niet zoals ambtelijk gesteld “bestaande woningen”. 

Als verzoeker voor de ter visielegging van het 

ontwerpplan een aanvraag voor een dienstwoning 

had ingediend dan had deze mogelijk gehonoreerd 

kunnen worden. 

Verzoekt de bouw van een dienstwoning ter plaatse 

mogelijk te maken door een aanpassing van de 

(1) In de bestemming Recreatie- Verblijfsrecreatieve 

gebouwen zijn maximaal 2 hoofdgebouwen toegestaan. 

Hiervoor is gekozen in verband met het behoud van de 

landschappelijke en cultuurwaarde. Op deze wijze kunnen 

zich geen nieuwe mini -recreatieterreintjes ontwikkelen. 

(2) Een bestaande woning is een woning die op het moment 

van ter inzage legging van dit Ontwerp Bestemmingsplan, 

bestaat. Bij een aantal percelen met deze bestemming 

(artikel 36 Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen) is nog 

geen bedrijfswoning aanwezig. Bij de meeste locaties wel. 

In het kader van veiligheid en toezicht is de aanwezigheid 

van een bedrijfswoning wel wenselijk. Daarom wordt de 

regel aangepast zodat een eerste bedrijfswoning kan 

worden toegestaan. 

 

Punt 2 van de zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing 

van het bestemmingsplan. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

In artikel 36 Recreatie –Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt 

artikel 36.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen toegevoegd worden’ in ‘per bouwvlak mag 

maximaal één bedrijfswoning aanwezig zijn tenzij er een 

functieaanduiding – wonen uitgesloten, is opgenomen.’ 
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voorschriften dan wel door de toezegging hiervoor 

een buitenplanse procedure te willen voeren voor de 

locatie Princenhage. Een en ander gelet op het 

geldende plan, waarbinnen wel mogelijkheden zijn 

voor een dienstwoning. 

Doordat er niet bij Princenhage wordt gewoond, kan 

geen goed beheer en toezicht plaatsvinden. 

Regelmatig is er vandalisme van bezoekers die vrij 

op het terrein kunnen komen tijdens en buiten 

verhuur perioden. De schade die hierdoor ontstaat is 

vaak groot en niet te verhalen. Met direct toezicht 

op het terrein kan dit worden voorkomen. 

Verder dient er dagelijks toezicht te zijn op het 

gebruik van het gebouw, vooral als dit wordt 

gebruikt door scholen, sportgroepen, verenigingen 

etc. 

115  Hemmerweg 22 

Den Hoorn 

In het ontwerpplan liggen de bouwmogelijkheden 

voornamelijk ten noord oosten van de woning. Mede 

in verband met het behouden van het uitzicht van 

het tegenovergelegen groepsverblijf is dit niet de 

gewenste uitbreidingsrichting. 

De wens is om het bestemmingsvlak 20 meter naar 

het westen te verplaatsen en het bouwvlak tot 5,5 

meter naast de boerenschuur. Hierdoor komen de 

uitbreidingsmogelijkheden ten noordwesten van het 

huidige groepsverblijf te liggen. Dit is voor de 

toekomst de meest gewenste situatie. 

Aan de westkant is het de bedoeling een 

volleybalveld aan te leggen met hierbij een 

zitgedeelte voor de vuurkorf, de barbecue en de 

rokers. Het is de bedoeling om dit te overdekken. 

De aanwezige kolk komt hierdoor binnen het 

bestemmingvlak te liggen. Verzoeker heeft 

aangegeven de kolk te blijven onderhouden. 

Verzoekt om het bouwvlak en het bestemmingsvlak 

te verplaatsen. 

 

5e aanvulling: 

Tijdens de raadscommissie kwam naar voren dat: 

Een meerderheid van de commissie zou willen 

meewerken aan dit verzoek. 

 

Het bestemmingsvlak in het nieuwe plan is gelijk aan dat in 

het vigerende plan. Het perceel is aan de westzijde 

begrensd door een sloot van ongeveer 5 meter breed en een 

boomsingel van ca. 8 meter breed. Aan de oostzijde is een 

sloot van ca. 5 meter breed. Dit vormt een natuurlijke 

erfafgrenzing richting het open agrarische land. Bij 

verschuiving van het vlak met 20 meter richting het westen, 

wordt deze natuurlijke indeling verstoord. Dit geeft 

verstoring van het open landschap. Het beleid is er juist op 

gericht het open landschap te behouden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

Dit vergt een inpassingsplan; het college adviseert de 

normale aanvraag-procedure, zodat een in te dienen 

erfinrichtingsplan beoordeeld kan worden en er 

afspraken over gemaakt kunnen worden. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Amendementen VVD op de 

Nota van Beantwoording BP Buitengebied/ Zienswijze 115, 

Breemhoeve/ Hemmerweg 22) 
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121  Koningsweg 32 

Oosterend 

Verzoeker heeft een verbouwing in voorbereiding. 

De uitgangspunten voor de locatie van de nieuwe 

uitbouw zijn: 

- niet aan voorzijde (west) in verband met recht van 

overpad 

- niet aan de zijkanten in verband met erfgrens en 

aanzicht buren 

- huis staat scheef op perceel, verzoeker wil de hoek 

van het perceel benutten die ook gebruikt is door 

24, 26, 28, 30 en 34. 

(1) Wil graag dat de bebouwingslijn aan de 

achterzijde vervalt. De huizen van verzoeker (24 

t/m 34) zijn aangeduid als afzonderlijk park binnen 

het grotere parkgebied van de Toes. Het is logischer 

als de bebouwingslijnen alleen gelden voor de 

buitenranden van het park. 

(2) Indien verzoek 1 niet kan dan graag de 

bebouwingslijn dan aangepast worden aan de 

bouwtekening. Verzoeker is het laatste huis (32) dat 

nog niet is uitgebreid. Bij de overige huizen is de 

bouwlijn aangepast aan de al gerealiseerde 

verbouwingen. 

(1+2) Het bouwlak wordt aangepast conform de 

zienswijze, om situatie gelijk te maken aan de naburige 

percelen en omdat het om een ondergeschikte afwijking 

gaat, zonder ruimtelijke impact. 

 

De punten 1+2 van de zienswijze geven aanleiding tot 

aanpassing van het bestemmingsplan. 

Locatie: Koningsweg 32 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

126  Pontweg 153, 153 

a+b 

De Koog 

(1) Verzoeker heeft in de vooroverlegfase 

aangegeven dat hij voldoende ruimte wilde voor de 

vernieuwing en verplaatsing van de 3 zomerhuizen, 

te weten Pontweg 153 en Pontweg 153a+b. 

In het ontwerpplan wordt de ontwikkelruimte 

uitdrukkelijk beperkt door: 

- de apart ingetekende bouwvlakken voornamelijk 

tussen de panden Pontweg 153a+b en Pontweg 153 

- in de noordzijde van het terrein is ook een 

beperking van de bestaande grond in eigendom 

- tevens is de rand aan de zuidkant absurd breed ten 

opzichte van overige gelijksoortige bouwvlakken 

waar ook boomsingels staan. 

Er is nu geen mogelijkheid om Pontweg 153 zodanig 

naar achteren te verplaatsen dat een betere 

leefbaarheid ontstaat ten opzichte van de zeer nabij 

gelegen Pontweg. Ook is er geen enkele uitbreiding 

mogelijk van de panden Pontweg 153a+b in 

oostelijke richting. 

In het geldende plan was de bestemming Ra4, 4 

zomerhuizen in 1 bouwvlak. Door de nieuwe situatie 

wordt ten onrechte een beperking opgelegd tussen 

de panden normale uitbreidingen of vernieuwingen 

te realiseren. 

Deze zienswijze heeft een relatie met nr. 310 en nr. 381. 

 

De situatie kan gekenschetst worden als volgt: er zitten hier 

meerdere bestemmingsvlakken dicht tegen elkaar, waarbij 

er ook nog verschillende eigenaren zijn binnen een 

bestemmingsvlak. De belangen van de verschillende 

eigenaren komen niet allen met elkaar overeen, deze zijn in 

sommige gevallen zelfs strijdig aan elkaar. Daarom is 

gezocht naar een ruimtelijk goede inpassing, waarbij zoveel 

mogelijk recht gedaan wordt aan de gevoerde procedures 

gedurende de looptijd van het plan en de bestemmingen uit 

het vigerende plan. Dat heeft geleid tot de bestemmingen 

zoals neergelegd in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

(1) Pontweg 53 is een woning die is vrijgegeven voor 

recreatief gebruik, een zogenaamde tweede woning. Om de 

bestaande rechten van het pand zo goed mogelijk te 

respecteren is het pand bestemd als Wonen – Tweede 

woning. Het bouwvlak is relatief klein door de fysiek 

beperkte ruimte, veroorzaakt door twee geschakelde 

recreatieve verblijven op geringe afstand achter het pand. 

Achter de bestemming Wonen – Tweede woning is de 

bestemmingsvlak Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen 

opgenomen. Aan de noordzijde ligt dit bouwvlak 5 meter uit 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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Verzoekt om één bouwvlak op te nemen voor alle 4 

zomerhuizen, waarvan 1 met dubbele bestemming. 

(2) Verzoekt om Pontweg 155 (gesloopt) te 

verwijderen. 

de perceelsgrens van naast gelegen woning, met 

uitzondering van een kleine sprong ter plaatsen van een 

ontsluitingspad. Deze maatvoering is als standaard gebruikt 

in het ontwerp bestemmingsplan.  

Aan de zuidkant, de buitengrens van het bestemmingsvlak 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen wordt een afstand 

van 10 meter tussen de bestemmingsgrens en het bouwvlak 

in acht genomen. Dit is een standaard maatvoering voor een 

afschermende windsingel van 7 meter breedte en een vrije 

ruimte van 3 meter tussen de singel en de gebouwen. Ook 

deze maatvoering is standaard bij deze bestemming.  

Het is niet mogelijk om een tweede woning te verplaatsen. 

Bij een verplaatsing verliest deze normaliter zijn recreatieve 

gebruiksmogelijkheden. Bij Pontweg 153 ligt het meer voor 

de hand dat het pand na verplaatsing niet meer permanent 

bewoond mag worden, vanuit de recreatieve bestemming in 

het vigerende bestemmingsplan.  

Voor uitbreiding van de panden in de richting van de 

Pontweg is slechts een beperkte ruimte van 8 meter 

beschikbaar tot aan de achtergevel van de tweede woning.  

De mogelijkheid om de recreatieve verblijven te verplaatsen 

naar een betere locatie, om misschien de 

bouwmogelijkheden beter te benutten die het 

bestemmingsplan biedt of het erf meer privacy te geven is 

met name sterk beperkt door de vervreemding van de naast 

gelegen woning en het vierde Recreatieve verblijf.  

(2) De BAG-panden en de ondergrond zijn geen onderdeel 

van het bestemmingsplan. Deze worden ter oriëntatie in de 

verbeelding getoond. Derhalve hebben  huisnummering en 

de ondergrond geen juridische status in de zin van het 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 

aan te passen. 

137 

 

Marsweg 11 

Den Burg 

In het collegestandpunt op de inspraakreactie wordt 

aangegeven dat het recreatief opstal onderdeel 

uitmaakt van een spontaan ontstane cluster van 

recreatieve verblijven waarin er drie solitair zijn en 

dat het college wil voorkomen dat een en ander 

uitgroeit tot en recreatief gebied of een buurtschap. 

Omdat Marsweg 10 en Marsweg 13 permanent 

worden bewoond is er al vele jaren sprake van een 

buurtje. 

De vrees die het college uitspreekt is dan ook 

conflicterend met de feiten. 

Het perceel Marsweg 11 is op geen enkele wijze, 

In 1997 is bouwvergunning verleend voor het oprichten van 

een recreatieve opstal op het perceel Marsweg 11. Deze 

opstal verving een ander gebouw met dezelfde functie. In 

het geldende bestemmingsplan is de recreatieve opstal 

aangeduid. 

Verzocht wordt om voor de recreatieve opstal Marsweg 11 

een bestemming Wonen op te nemen. 

Het wijzigen van recreatieve opstallen in 

woonbestemmingen past niet is het beleid voor het 

buitengebied.  

De recreatieve bestemming op het pand blijft gehandhaafd. 

Voor recreatieve opstallen is in het nieuwe bestemmingsplan 
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noch in juridische zin noch in economische zin, 

verbonden met een aangrenzend perceel en 

derhalve geheel solitair. Op het perceel bevindt zich 

een woning met een bijgebouw. De woning is 

nimmer ontstaan als nevenactiviteit bij een andere 

woning. Omdat de woning een bijgebouw heeft en 

niet zelf een bijgebouw is bij een ander object kan 

er volgens de verzoeker in juridische zin geen sprake 

zijn van een recreatief opstal. 

Wilt u om moverende reden, die anders luiden dan 

het uitgroeien tot een buurtschap of iets dergelijks, 

geen woonbestemming aan het perceel toekennen 

dan dient u het op z’n minst de feitelijke situatie in 

juridische zin te respecteren. Dit houdt in dat de 

huidige bestemming van recreatief opstal moet 

worden gewijzigd in zomerwoning. 

de bestemming recreatie- recreatieve opstal opgenomen. 

Het kent de term zomerwoning niet, die komen alleen op 

verblijfsrecreatieve terreinen voor.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

143 

 

Rozendijk 31-37 

De Koog 

Verzoeker ziet zich door de exponentiële groei van 

verblijfsrecreatieve activiteiten langs de Rozendijk 

31-37 genoodzaakt om een zienswijze in te dienen. 

Het betreft de bestemming, bebouwing en 

recreatieve activiteiten van/op gronden 

aangrenzend aan de familiewoning van verzoekers 

aan de Rozendijk 39. 

Ziet geen gegronde redenen om het 

bestemmingsvlak van het verblijfsrecreatieve terrein 

Rozendijk 33-37 uit te breiden ten opzichte van het 

geldende plan. Er is geen verzoek tot uitbreiding. 

Binnen het huidige bestemmingsvlak is voldoende 

ruimte voor recreatieve activiteiten. 

Stelt voor om de bestemmingsvlakken ter plaatse in 

een rechte lijn te laten lopen van het 

bestemmingsvlak Rozendijk 39 via Rozendijk 31 naar 

Rozendijk 29 en niet te laten uitstulpen in agrarisch 

bestemd terrein. Ze grenzen namelijk aan 

weidevogelleefgebied met agrarisch natuurbeheer. 

Wil de bouwvlakken graag zo dicht mogelijk rond de 

bestaande bebouwing geprojecteerd (dus kleiner dan 

zoals ingetekend in het nieuwe bestemmingsplan) 

zodat het aanzicht van de binnenduinrand zo min 

mogelijk kan worden verstoord door nieuwe 

bebouwing. 

Verzoeker wil graag bevestigd hebben dat het 

verblijfsrecreatieve terrein Rozendijk 33-37 de 

uitbreiding van 25% al heeft benut in de planperiode 

van het geldende bestemmingsplan (1998/1999). 

 

Waar gedurende de planperiode van het geldende 

bestemmingsplan procedures zijn gevoerd voor het 

uitbreiden van het aantal slaapplaatsen en 

bebouwingsmogelijkheden zijn deze opgenomen in het 

nieuwe bestemmingsplan. Hierbij kan worden bevestigd dat 

reeds gebruik is gemaakt van de 25%-regeling. Voor het 

overige biedt het bestemmingsplan geen andere 

uitbreidingsmogelijkheden. Wat betreft de grens van het 

bestemmingsvlak is gekozen voor een logische en natuurlijke 

grens. Daarbij geldt dat het bouwvlak strak om de 

bestaande bebouwing heen ligt. Uitbreiding en/of 

nieuwbouw in het achterliggende gebied is dus niet 

mogelijk.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling:  

Zie bijlage met kaartbeeld. BIJLAGE 2 en 3 van de 3e 

aanvulling. 

Het recht om te bouwen is in het nieuwe plan groter 

dan in het vigerende plan. Dat heeft te maken met de 

regels in het vigerende plan voor de afstand tot de 

weg en de perceelsgrens die aangehouden moet 

worden.  

Ook het bestemmingsvlak is groter dan in het 

vigerende plan. 

Er is geen sprake van het afnemen van bestaande 
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3e aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

Analyse maken van vigerend en ontwerp plan. 

 

rechten. 

151  Hollandseweg 22 

De Cocksdorp  

(1) Verzoekt het opnemen van de aanwezige 

dienstwoning. 

Artikel 36.1 geeft in de opsomming niet het gebruik 

van een dienstwoning aan. Op de verbeelding is dit 

ook niet aangegeven. In Hoeve Holland bevinden 

zich 6 appartementen voor de verhuur (30 

slaapplaatsen) maar sinds de verbouwing van 1975 

ook altijd een in gebruik zijnde dienstwoning.  

(2) Artikel 36.2.1 geeft de bouwhoogte weer en gaat 

uit van 10 meter. In het bouwvlak op de verbeelding 

zijn geen andere maten aangegeven. De boerderij is 

echter 13 meter hoog. Verzoekt de bouwhoogte aan 

te passen. 

(3) Verzoekt het bouwvlak 6 meter op te rekken. De 

paardenstal valt in de verbeelding net buiten het 

bouwvlak. 

(1) In de regels van het ontwerp bestemmingplan zijn de 

bestaande dienstwoningen bestemd. Een bestaande woning 

is een woning die op het moment van ter visie legging van 

het ontwerpplan (legaal) bestaat.  

De dienstwoning in “Hoeve Holland” is een vergunde woning 

waarvan de rechten vast liggen.  

(2) De regels worden aangepast, zodat de hoogte van dit 

gebouw niet onder het overgangsrecht valt, toegevoegd 

wordt “tenzij de bestaande hoogte hoger is, dan geldt 

deze hoogte als maximale hoogte”. 

(3) Het bouwvlak wordt aangepast naar aanleiding van de 

zienswijze.  

De voorgestelde wijziging is van zo ondergeschikt 

planologisch belang dat er geen bezwaar is om het 

bouwvlak rond de paardenstal te trekken. 

 

Naar aanleiding van de punten 2 en 3 van de zienswijze 

wordt het bestemmingsplan aangepast. Voor het overige 

geeft het geen aanpassing van het bestemmingsplan. 

Locatie: Hoeve Holland, Hollandseweg 22 

In artikel 36, ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ 

wordt artikel 36.2.1 sub g van de bouwregels aangevuld met; 

of maximaal de bestaande goot- of bouwhoogte als deze hoger 

is. 

 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ zal worden aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

157 

 

Monnikenweg 5 

Den Burg 

(1) Het opstal op Monnikenweg 5 is nooit een woning 

of woonruimte geweest in de zin van de zin van de 

Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening en 

volgens verzoeker dus op onverklaarbare wijze als 

tweede woning in de zin van de 

Huisvestingsverordening aangemerkt en ten onrechte 

in bijlage a hiervan opgenomen. Het perceel heeft 

hierdoor in het ontwerpbestemmingsplan ten 

onrechte de bestemming “ Wonen -Tweede woning’. 

Het gestelde op pagina 51 in de toelichting over het 

vrijgeven voor woningen voor recreatief gebruik is 

nooit van toepassing geweest op Monnikenweg 5. 

Monnikenweg 5 dient uit de bijlage a bij de 

huisvestingsverordening te worden geschrapt. 

Verzocht wordt dit gelijktijdig te doen met de 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

(2) Nooit is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

op Monnikenweg 5 permanent te wonen c.q. 

hoofdverblijf te hebben. Hierdoor is sprake van 

passieve risicoaanvaarding dat deze mogelijkheid als 

‘tweede woning’ ook weer kan komen te vervallen 

en het toegelaten gebruik wordt beperkt tot het 

(1) Het pand Monnikenweg 5 is gebouwd en reeds zeer lange 

tijd in gebruik geweest als tweede woning. Dit blijkt o.a. uit 

de bouwvergunning uit 1970, die is afgegeven voor een 

zomerbungalow, en uit de bijlage bij de 

huisvestingsverordening. De bestemming “Wonen – tweede 

woning” die in het nieuwe bestemmingsplan voor dit perceel 

is opgenomen, is daarmee de meest passende. Alle tweede 

woningen op Texel, krijgen deze bestemming. Monnikenweg 

5 zal niet geschrapt worden uit de bijlage bij de 

huisvestingsverordening, omdat uit onze gegevens blijkt dat 

het pand/perceel daar terecht op staat 

(2) Het wezen van de status tweede woning, is dat het aan 

de keuze van de eigenaar is deze permanent, of recreatief 

te bewonen. Voor het behoud van de status is niet 

noodzakelijk dat er (ooit) permanent gewoond is of wordt. 

(3) Voor het perceel Monnikenweg 5 zit in het gemeentelijke 

archief een zogenaamde “Rode kaart”. Dit betekent dat het 

perceel is aangewezen als tweede woning, op grond van de 

destijds geldende seizoenwoonverblijven-verordening. Tot 

1988 werd gewerkt met deze kaarten. In 1970 is een 

bouwvergunning afgegeven voor dit perceel voor de verbouw 

van een zomerbungalow tot een oppervlakte van 60m². Uit 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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altijd al aanwezige feitelijke en bestemde gebruik 

als recreatief opstal. 

(3) Gelet op het feit dat Monnikenweg 5 nooit 

onderdeel heeft uitgemaakt van een recreatieterrein 

en dus in ruimtelijk opzicht als zelfstandig perceel 

vergelijkbaar is met Monnikenweg 3 had het 

planologisch in de rede gelegen om Monnikenweg 5 

ook als recreatief opstal te bestemmen. Het is een 

raadsel hoe Monnikenweg 5 vervolgens in 1997 op de 

lijst van twee woningen terecht is gekomen. 

(4) Op grond van de bestemming ‘ Wonen - tweede 

woning’ mag het bestaande recreatief opstal 

ruimschoots worden vergroot. Veel meer dan nu 

rechtens is toegestaan. Het krijgt de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden van een woning. Dat is nu 

niet het geval. Gelet op de ligging in “ De Dennen 

(Natura 2000, EHS, Nationaal Park de Duinen van 

Texel) is dit niet wenselijk. Dit leidt tot verstening 

van deze kwetsbare plek en een aantasting van het 

uiterlijk aanzien en beeldkwaliteit van het 

recreatieterrein De Luwe Hoek. 

(5) Het ontbreekt een deugdelijke motivering om 

Monnikenweg 5 ambtshalve de bestemming ‘ Wonen-

tweede woning’  te geven. Dat het perceel op 

bijlage a van genoemde verordening staat 

rechtvaardigt deze keuze niet. De 

Huisvestingsverordening beoogt immers een ander 

doel en belang dan de Wet ruimtelijke ordening. 

Bestaande rechten vanuit genoemde verordening dat 

het recreatief opstal ook permanent mag worden 

bewoond, betekent niet dat deze rechten ook 

gelden in ruimtelijke ordening. Dus dat een 

recreatief opstal mag worden vervangen voor een 

normale woning. Dit druist ook in tegen de 

systematiek van het bestemmingsplan. Voor 

zomerhuizen geldt een maximum van 100m², een 

recreatief opstal 70m² en hier is in feite een 

woonhuis van 150m² met bijgebouwen toegestaan. 

Verzocht wordt om het perceel de bestemming ‘ 

Artikel 35 Recreatie – recreatief opstal’ te geven. 

(6) Het ontwerpbestemmingsplan is in deze niet 

conserverend van aard maar bevat ook 

ontwikkelingen. Dit leidt tot voorzienbare 

planschade. Omdat hiervoor geen 

planschadeovereenkomst is gesloten, komt deze 

planschade voor rekening van de gemeente. 

gemeentelijke gegevens blijkt dus dat dit perceel geen 

recreatieve opstal is, en dat de vergelijking met het perceel 

Monnikenweg 3 niet opgaat. Recreatieve opstallen mogen op 

basis van het vigerende bestemmingsplan maximaal 55m² 

zijn. 

(4) Het bestemmingsvlak is niet uitgebreid ten opzichte van 

de situatie in het huidige plan. Het gaat dus niet ten koste 

van gronden met een natuurbestemming. Het toegestane 

gebruik wijzigt niet, enkel worden de bouwmogelijkheden 

verruimd ten opzichte van de huidige bouwmogelijkheden, 

dat geldt voor nagenoeg alle bebouwing, zodat deze meer 

kan aansluiten bij de eisen van de tijd. 

(5) Dit doet geen recht aan de ontstaansgeschiedenis van 

het pand Monnikenweg 5. De systematiek van het nieuwe 

bestemmingsplan houdt in dat alle geregistreerde tweede 

woningen de bestemming “wonen – tweede woning” krijgen. 

(6) Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar een juridische 

regeling voor een bestaande situatie, met een normale 

ontwikkelingsmogelijkheid voor wat betreft uitbreiding van 

bebouwing. 

(7) Deze regeling heeft op Texel al lange tijd in de 

bestemmingsplannen gestaan, en functioneert als zodanig 

goed. In de meeste gevallen is de boomsingel aanwezig en 

zal opgetreden worden tegen eventuele verwijdering. Indien 

door de natuurlijke waarden van de directe omgeving van 

een recreatieterrein, een goede landschappelijke inpassing 

op andere wijze gewaarborgd is, zoals in het geval van De 

Luwe Boshoek, zal geen afschermende boomsingel gevraagd 

worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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Hierdoor is het plan, in weerwil van het gestelde in 

par. 5.1 van de toelichting economisch en 

maatschappelijk niet uitvoerbaar. 

(7) De verplichting om een boomsingel van 7 meter 

in te planten en in stand te houden, is ingevolge 

jurisprudentie van de Kroon en de Afdeling in strijd 

met het stelsel van de Wro – te weten 

toelatingsplanologie – en rechtens niet afdwingbaar 

en dus niet mogelijk. Verzocht wordt om artikel 

37.2.8, aanhef en sub c te laten vervallen. 

De noordgrens van De Luwe Hoek is een sloot met 

daaraan bijna direct grenzend de ontsluitingsweg 

voor alle percelen. Aldaar kan niet aan genoemde 

verplichting worden voldaan. De overige drie zijden 

van dit terrein grenzen aan gronden van 

Staatsbosbeheer, weshalve langs deze drie zijden 

buiten het terrein al meer dan voldoende 

afschermende boomsingel in De Dennen aanwezig is. 

160 

 

Mienterglop 5 

De Koog 

Verzoekt verplaatsing van de bouwbloklijn aan de 

oostzijde van het perceel, om de 

bouwmogelijkheden groter te maken voor het 

verplaatsen van zomerhuizen. De huurder vraagt om 

meer rust en ruimte. 

Verzoekt de bouwbloklijn aan de achterzijde te 

verschuiven over een diepte van 30 meter van het 

perceel. Meer in oostelijke richting is nog ruimte 

voor een bestaande bossage en een ruim schouwpad 

voor de sloot. 

De visuele lijn van het bedrijventerrein ligt globaal 

wel meer dan 40 meter in oostelijke richting.  

 

3
e
 aanvulling: 

Vragen vanuit de raadscommissie: 
1. T.a.v. de heer F.A. (nummer 160): heeft de 
grond aan de achterzijde (het gebied waar de 
eigenaar graag de bouwbloklijn zou willen 
opschuiven over een diepte van 30 meter) een 
recreatieve bestemming? 
2. Eveneens t.a.v. nummer 160: Stel dat de 

zomerhuizen wel verplaatst zouden mogen 

worden, mogen deze dan 70m ² of 100 m² 

worden 

 

Het bestemmingsvlak in het ontwerp bestemmingsplan is 

ingetekend aan de hand van het huidige gebruik. Het 

bouwvlak heeft een oppervlakte van 4050m² en is gebaseerd 

op het bestemmingsvlak uit het geldende plan. Dit geeft 

voldoende ruimte voor de aanwezige 20 slaapplaatsen. Een 

verruiming van het bouwvlak is in strijd met het 

uitgangspunt om bebouwing te concentreren.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan te 

wijzigen. 

 

3
e
 aanvulling: 

Vraag 1: Ja, maar dit zou voor de tweede maal een 

grote uitbreiding geven (in 1996 was de eerste). Er is 

voldoende ruimte binnen het bouwvlak om de 20 

slaapplaatsen, in bijvoorbeeld 5 zomerhuizen,  te 

realiseren. 

BIJLAGE 17 bij de 3e aanvulling. 

Vraag 2: De bestemming in het nieuwe 

bestemmingsplan is Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen in het vigerende plan is de bestemming 

kleinschalig recreatieterrein met 4 eenheden. Binnen 

de nieuwe bestemming zijn zomerhuizen mogelijk 

met een oppervlakte van maximaal 100 m2, conform 

het gestelde in de vastgestelde ‘Nota van 

Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied’ 
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(Pagina 15, zie bijlage) 

Uitbreiding (van eenheden en/of oppervlakte 

bouwvlak) is mogelijk via de 25%-regeling, als aan alle 

voorwaarden wordt voldaan. Dit kan gedurende de 

looptijd van het nieuwe plan aangevraagd worden. 

 

163 

 

Recreatiepark 

Tamarisk 

Zanddijk 

De Cocksdorp 

Verzoeker is eigenaar van een perceel grond (sectie 

A nummer 5602) op recreatiepark Tamarisk. Dit 

perceel is particulier eigendom en staat los van de 

Vereniging van Eigenaren van Tamarisk. Tijdens de 

verkaveling en de inrichting/infrastructuur van het 

recreatiepark is rekening gehouden met de realisatie 

van een recreatiewoning op deze plaats. 

Verzoekt of er op het genoemde park nog capaciteit 

aanwezig is voor de bouw van een recreatiewoning 

en verzoekt om deze capaciteit op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn voor recreatiepark 

Tamarisk 185 slaapplaatsen opgenomen. Op basis van dit 

aantal slaapplaatsen is het maximum aantal zomerhuizen 

37. 

Er is dus geen ruimte voor een extra zomerhuis. Eigendom is 

daarbij niet relevant. 

Voor dit terrein worden geen nieuwe slaapplaatsen meer 

uitgegeven.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

170 

 

Bosrandweg 300 

De Koog 

Verzoekt een groter bouwvlak. De bouwvlakgrens is 

als een strakke lijn om het huis getekend. Op deze 

manier kan het huis niet worden vergroot en kan er 

geen serre worden aangebouwd. 

In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 

Bosrandweg 300 de bestemming kleinschalig 

recreatieterrein. Op grond van deze bestemming mag de 

afstand van de gebouwen tot de buitenste perceelsgrens 

niet kleiner zijn dan 5 meter. 

In artikel 25 van het geldende plan is bepaald dat de afstand 

tussen bebouwing en de as van de weg niet minder mag zijn 

dan 30 meter, bij de wegcategorie van de Bosrandweg (b.). 

Via een vrijstelling kan het college deze maat verkleinen tot 

18 meter voor de locatie Bosrandweg 300. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de bouwgrens 

ter plaatse van de bedrijfswoning aangepast tot maximaal 

5 meter uit de zuidelijke perceelsgrens. Aan de 

straatzijde wordt het bouwvlak met 1,5 meter verruimd.  

Met deze aanpassingen blijft worden voldaan aan de 

uitgangspunten voor het intekenen van een bouwvlak. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Bosrandweg 300 

De bouwgrens van de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ ter plaatse van de 

bedrijfswoning wordt aangepast tot maximaal 5 meter uit de 

zuidelijke perceelsgrens. Aan de straatzijde wordt het 

bouwvlak met 1,5 meter verruimd. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

171 

 

Witte Hoek 

Vuurtorenweg 

120/142 

De Cocksdorp 

(1) Verzocht wordt het bouwvlak weer terug te 

brengen zoals in het geldende bestemmingsplan. 

Voor de nummers 130/132/134 wordt verzocht het 

bouwvlak weer terug brengen tot aan de beplanting. 

Dit bouwblok is toegekend in 1998 door 40% terrein 

uitbreiding in verband met het aan te leggen 

fietspad. Voor 130 is reeds een vergunning 

aangevraagd voor uitbreiding naar 100m². In de 

(1) In de zienswijze wordt verwezen naar een bouwvlak 

zoals dat in 1998 zou zijn toegezegd. Bij archiefonderzoek is 

geen informatie over deze toezegging gevonden. 

In het geldende bestemmingsplan is voor de Witte Hoek de 

bestemming Recreatieterreinen, klasse z opgenomen.  

In de regels bij deze bestemming zijn in het geldende 

bestemmingsplan voorwaarden gesteld voor een 

afschermende windsingel, voor de afstand van bebouwing 

Locatie: Witte Hoek, Vuurtorenweg 120-142 

Het recreatieterrein wordt aan de zuidzijde iets verruimd ten 

behoeve van de voorgenomen bouwplannen. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

5e aanvulling:  

De verbeelding wordt aangepast zodat op het perceel 

Vuurtorenweg 120 – 142 (De Witte Hoek) in de 
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toekomst gebeurt dit ook voor 132 en 134.  

Dit geldt ook voor het bouwvlak voor de nummer 

124/126/128. Hier staat een strakke lijn om de 

huizen heen. Dit is een beperking ten opzichte van 

de vigerende rechten. 

Voor de dienstwoning nummer 120 en aangebouwde 

zomerwoning nummer 122 geldt hetzelfde. 

Verzoeker wil de Witte Hoek afronden en dit gebouw 

is in een dusdanige staat dat het verzoeker het wil 

slopen en nieuw bouwen. Voor nummer 120 is in 

2008 al een bouwtekening ingediend door de zoon 

van verzoeker. Doordat verzoeker minder werk is 

gaan verrichten binnen hun bedrijven, is de zoon 

verhuisd naar Pontweg 190 en heeft verzoeker 

120/122 van hem gekocht. Verzoeker wil deze 

bouwtekening weer gaan gebruiken. 

(2) Wat betreft nummer 122 geldt dat verzoeker 

deze na de sloop wil terug bouwen op de plek van de 

garage. Op die manier is de garage ook weg en kan 

de nieuw te bouwen villa naar voren worden 

verplaatst. Hierdoor biedt het naar de dijk toe weer 

wat meer mogelijkheden in verband met de 

dijkverzwaring. Verzocht wordt om de verplaatsing 

van de zomerwoning 122 naar de plek van de garage 

mogelijk te maken. 

Verzoeker heeft nummer 122 in 2006 aangekocht als 

half vrijstaande zomerwoning, aangebouwd. Ook uit 

andere (genoemde) stukken blijkt dat ter plaatse 

tien zomerwoning aanwezig (mogen) zijn. Daarbij 

geldt dat nummer 122 reeds voor de ter inzage 

legging van het ontwerp van het geldende 

bestemmingsplan al in gebruik was als zomerwoning. 

Het gebruikt valt hiermee onder het overgangsrecht. 

Aangezien dit eenmalig kan, moet dat in het nieuwe 

bestemmingsplan worden gelegaliseerd. Verzocht 

wordt dan ook om dit in het nieuwe 

bestemmingsplan aan te passen en Recreatie – 

Verblijfsrecreatie met 50 slaapplaatsen op te 

nemen. 

(3) Op grond van artikel 36.5 sub a en 37.6 sub a kan 

het maximaal aantal recreatieve slaapplaatsen 

worden verlaagd tot het daadwerkelijk in gebruik 

zijnde aantal slaapplaatsen. Deze 

wijzigingsbevoegdheid geeft onzekerheid. 

Ontwikkelingen van logiesverstrekkers zijn trajecten 

van tientallen jaren. Soms worden slaapplaatsen 

langs de weg en voor de afstand van gebouwen tot de 

perceelsgrens. 

In het ontwerp bestemmingsplan worden dezelfde 

maatvoeringen gehanteerd als in het geldende plan en zijn 

deze vertaald in de ligging van het bouwvlak. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

recreatieterrein aan de zuidzijde iets verruimd ten 

behoeve van de voorgenomen bouwplannen. Deze 

aanpassing past binnen de gehanteerde uitgangspunten voor 

een bouwvlak.  

(2) In de looptijd van het geldende bestemmingsplan is het 

aantal zomerhuizen uitgebreid van 7 naar 9 via een 

binnenplanse wijziging. 

Volgens onze gegevens is Vuurtorenweg 122 een bijbehorend 

bouwwerk. Het is in het verleden gebouwd als garage.  

Uit de informatie in de zienswijze blijkt niet dat de garage 

al als recreatief verblijf gebruikt werd voor of ten tijde van 

de tervisielegging van het geldende bestemmingsplan. 

Derhalve kan geen sprake zijn van legalisering van het 

recreatieve gebruik van de garage.  

(3) Deze regeling is mede opgenomen in het belang van de 

recreatieve sector. Deze heeft er geen belang bij als 

slaapplaatsen niet gebruikt worden en niet beschikbaar 

komen voor een actieve bedrijfsvoering. 

Het verlagen van het aantal slaapplaatsen vindt uitsluitend 

plaats als er geen uitzicht is op het in gebruik nemen van de 

slaapplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. 

Als deze situatie zich voordoet, wordt overleg gevoerd met 

betrokkenen. Voor de verlaging van slaapplaatsen wordt een 

procedure gevoerd waartegen beroep kan worden ingediend.  

(4) Op basis van de bestemming Wonen kan de reeds 

aanwezige woning worden vernieuwd worden en worden 

voorzien van een serre. 

Binnen de geldende regels van het ontwerpbestemmingsplan 

kan maximaal 3% van het terrein bebouwd worden als 

centrale voorziening, zoals kantoor en receptie.  

 

Punt 1 van de zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing 

van het bestemmingsplan. 

De overige punten van de zienswijze geven geen aanleiding 

tot wijziging van het bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een van de 

raadsleden: hieruit bleek dat het antwoord op deze 

vraag nog niet zo simpel is: Er zijn bouwvergunningen 

maatvoering op de verbeelding het getal “45” wordt 

vervangen door “50”. 
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tijdelijk niet gebruikt. Er is meestal niet genoeg geld 

om een ontwikkeling in een keer te verwezenlijken. 

(4) Om de Witte Hoek als kleinschalig 

recreatieterrein af te ronden wordt daarnaast 

verzocht medewerking te verlenen aan de 

nieuwbouw van een dienstwoning met receptie en 

kantoor en de mogelijkheid om een serre aan te 

bouwen bij nummer 142. 

 

5e aanvulling: 

De raadscommissie wil graag uitleg of t nu 

over 9 of over 10 eenheden gaat. 

terug te vinden voor 9 zomerhuizen. Maar er zijn ook 

door de gemeente gestempelde tekeningen, waarop 

er in totaal 10 zomerhuizen op de plattegrond zijn 

opgenomen. Om deze reden wordt voorgesteld het 

ontwerpplan te wijzigen en 50 slaapplaatsen op te 

nemen op de verbeelding voor deze locatie. 

173 

 

Bleeckerscoogh 

Pontweg 190 t/m 

214 

De Koog 

(1) Verzocht wordt het bouwblok aan te passen aan 

dezelfde afmetingen als in het geldende 

bestemmingsplan heeft. Het bouwblok is nu strak om 

de huizen heen getekend en laat geen enkele vorm 

van kwaliteitsverbetering meer toe. 

(2) Momenteel ligt een aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen van drie 

serres bij nrs. 210/212/214. Zoals het bouwlak nu is 

ingetekend, past het niet binnen het bouwblok. Op 

korte termijn worden alle recreatiewoningen 

vergroot naar 100m². Deze uitbreiding is in het 

nieuwe bestemmingsplan opgenomen. 

(3) Verzoeker wil daarnaast in de toekomst een 

tuinhuisje/berging van 6m² plaatsen. Deze zijn 

weliswaar vergunningvrij maar moeten wel binnen 

het bouwblok vallen. Het bouwblok moet dus 

worden vergroot en minimaal om de reeds 

aangevraagde, nog aan te vragen serres en om het 

washok bij nr. 196 heen te leggen.  

(4) In het geldende bestemmingsplan kan  binnen 

het gehele bestemmingsvlak worden gebouwd. Door 

het toevoegen van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt. Dit in 

tegenstelling tot de bouwmogelijkheden die worden 

vergroot. Door deze tegenstrijdige ontwikkeling kan 

het recht uit het bestemmingsplan niet volledig 

worden benut. 

(5) Op grond van artikel 36.5 sub a en 37.6 sub a kan 

het maximaal aantal recreatieve slaapplaatsen 

worden verlaagd tot het daadwerkelijk in gebruik 

zijnde aantal slaapplaatsen. Deze 

wijzigingsbevoegdheid geeft onzekerheid. 

Ontwikkelingen van logiesverstrekkers zijn trajecten 

van tientallen jaren. Soms worden slaapplaatsen 

(1) Het bouwvlak laat voldoende ruimte voor verbouw of 

aanbouw van de bestaande opstallen, alleen niet in de 

richting van de buitenrand van het perceel. Die ruimte was 

er ook niet in het vigerende plan, omdat er altijd ruimte 

moet zijn voor afschermende beplanting en er een afstand 

van 5 meter tot de perceelsgrens in acht genomen moest 

worden. Deze 5 meter is nu in de verbeelding gezet als 

bouwvlak. Dat geeft meer duidelijkheid, maar het gaat om 

dezelfde mogelijkheden als in het vigerende plan. 

(2) Het bouwvlak is zo gesitueerd dat de afgegeven 

omgevingsvergunning voor de serres daarbinnen valt. 

(3) Bijbehorende bouwwerken bij recreatieverblijven zijn 

niet vergunningsvrij. Dit berust waarschijnlijk op een 

misverstand. In het nieuwe bestemmingsplan is deze 

mogelijkheid opgenomen, ze moeten binnen het bouwvlak 

geplaatst worden. 

(4) Het gestelde is niet juist, er moest altijd een afstand van 

5 meter vanaf de perceelsgrens worden gehanteerd. Zie ook 

bij punt (1). De vergroting zal aan de binnenzijde van het 

terrein gezocht moeten worden. 

(5) Dat is ook niet de strekking van dit artikellid. Het is 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(6) Hetgeen wordt voorgesteld (vrijelijk mogen verplaatsen 

Locatie: Bleeckerscoogh, Pontweg 190 tot en met 214 

Het deel met de bestemming ‘Agrarisch – Binnenduinrand’ 

wordt gewijzigd in de bestemming “Tuin”. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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tijdelijk niet gebruikt. Er is meestal niet genoeg geld 

om een ontwikkeling in een keer te verwezenlijken. 

(6) Verzocht wordt de tekst in de toelichting dat 

bedden niet mogen worden verplaatst, mits een 

bedrijf wordt opgeheven, te wijzigen in: een 

ondernemer met bedden op verschillende locaties 

mag deze bedden, indien mogelijk, naar eigen 

behoren op een van zijn locaties onderbrengen. 

(7) Stukje grond is in onbruik geraakt als agrarische 

grond. Het is nu ingesloten door het agrarische 

bouwblok en de recreatieve bestemming. Verzoeker 

wil de mogelijkheid krijgen om hier speeltoestellen 

voor de kinderen neer te zetten. In het gemeentelijk 

schrijven van 9 december 2009 staat duidelijk dat de 

gemeente in het ontwerpplan de recreatieve 

bestemming zonder bouwblok aan dit perceel zou 

toekennen.  

(8) Verzocht wordt de paardenstal in het bouwblok 

op te nemen en de rest van het terrein als recreatief 

onbebouwd. 

 

van slaapplaatsen binnen de verschillende eigendommen van 

een ondernemer) is juist in strijd met hetgeen het 

gemeentelijke beleid voor het verplaatsen van slaapplaatsen 

voorstaat. Niet de eigendom is relevant, maar de locatie. 

Slaapplaatsen zijn locatiegebonden, en alleen in 

uitzonderlijke gevallen wordt, via een buitenplanse 

procedure, medewerking worden verleend aan het 

verplaatsen ervan. 

(7) Het uitbreiden van de recreatieve bestemming is niet 

mogelijk, dit perceel is al een keer met maximaal 25% 

uitgebreid. Ten tijde van het door verzoeker aangehaalde 

gesprek, waarvan het verslag is bijgevoegd, was de 

veronderstelling dat uitbreiding opnieuw tot de 

mogelijkheden zou gaan behoren. Bestuurlijke 

besluitvorming heeft echter anders uitgewezen. Het is 

echter ook niet realistisch om een agrarische bestemming te 

houden op het betreffende perceel. Daarom wordt hier de 

bestemming “Tuin” opgenomen. 

 

Op basis van punt 7 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

179 

 

Buitenhof/Landle

ven 

Mienterglop 51 

t/m 81 

De Koog 

(1) Het bouwvlak is strak om de huizen heen 

getrokken. Dit biedt geen mogelijkheden tot 

kwaliteitsverbetering en ondernemerschap. Er ligt 

een vergunningaanvraag om bij de nummers 51 t/m 

71 een serre aan te bouwen. 

In het geldende plan kon in het gehele 

bestemmingvlak gebouwd worden. Door toevoeging 

van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt, terwijl de 

bouwmogelijkheden worden vergroot. Hierdoor kan 

het recht uit het bestemmingsplan niet volledig 

benut worden. 

Verzoekt het bouwvlak te vergroten naar de 

bestaande rechten en minimaal om de reeds 

aangevraagde serres heen te leggen. 

(2) In de toekomst wil verzoeker de 95 slaapplaatsen 

invullen door 15 vrijstaande recreatiewoningen en 4 

geschakelde vakantiehuizen.  

Er zijn op dit moment 11 villa’s = 55 slaapplaatsen, 

een familiehuis = 20 slaapplaatsen en 2 oude 

zomerhuizen (nrs. 75 en 77) met elk 5 bedden = 

totaal 85 slaapplaatsen in gebruik. Er zijn nog 10 

slaapplaatsen over. Verzoeker wil 2 gedateerde 

zomerhuizen (10 slaapplaatsen) afbreken en daar 4 

(1) In 2012 is een omgevingsvergunning verleend (WHZ-2012-

0261) voor de uitbreiding van de zomerwoningen. In een 

aantal gevallen overschrijdt de nieuw te realiseren 

bebouwing de bebouwingsgrens in het 

ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt aangepast. De 

bebouwingsgrens wordt om de vergunde situatie heen 

gelegd. 

(2) Bij de onder punt 1 genoemde vergunning is wat betreft 

de bestaande situatie aangegeven dat 11 recreatiewoningen 

aanwezig zijn en twee groepsverblijven. Dit maakt een 

totaal van (11*5)+(2*20)= 95 slaapplaatsen. Dit betekent dat 

geen sprake is van slaapplaatsen die nog over zijn. Daarbij 

geldt dat gelet op het conserverende karakter van het 

bestemmingsplan geen medewerking wordt verleend aan 

een uitbreiding van een bestaand recreatieterrein door een 

wijziging van een agrarische bestemming naar een recreatie 

bestemming. 

(3) Zie reactie onder punt 2. Er zijn wat de gemeente 

betreft geen slaapplaatsen over. 

(4) Voor het verplaatsen van slaapplaatsen is beleid 

opgenomen in de beleidsnota ‘toerisme en recreatie op 

Texel, kwaliteit en ontwikkeling’ en sinds kort ook in de 

kaderstellende notitie van de gemeenteraad “ Mooi Texel, 

meer toekomst’ (vastgesteld 19 december 2012). In deze 

Locatie: Buitenhof/Landleven, Mienterglop 51 tot en met 81 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ zal worden aangepast aan de 

vergunde situatie. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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villa’s voor terugbouwen. Deze wil verzoeker dan 

naar het landje achter nummer 51 t/m 59 plaatsen. 

Door de groenstrook die aanwezig is zullen de villa’s 

aan het oog worden onttrokken en staan ze niet in 

het open landschap. In het middenterrein blijft er 

ruimte voor eventuele centrale voorzieningen 

Verzoekt het vergroten van het bouwvlak ten 

behoeve van deze 4 villa’s. 

(3) Mocht de gemeente geen innovatieve bedden 

beschikbaar stellen voor Bosrandweg 222 dan zijn 

verzoekers bereid om 10 van bovengenoemde 

bedden over te brengen naar het familiehuis aan de 

Bosrandweg 222 en worden de 10 overige 

slaapplaatsen gebruikt voor het bouwen van 2 

nieuwe villa’s. 

(4) Verzoekt de tekst in de toelichting dat bedden 

niet verplaatst mogen worden, mits een bedrijf 

opgeheven wordt, te wijzigen in: de bedden van een 

ondernemer met bedden op verschillende locaties, 

mag deze bedden, indien mogelijk, naar eigen 

behoren (onder voorwaarden?) op een van zijn 

locaties onderbrengen. Indien dit mogelijk is, is 

verzoeker bereid de nog niet gebruikte bedden te 

willen overbrengen naar Bosrandweg 222. 

(5) 36.5 sub a en 37.6 sub a maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen kan verlaagd worden tot 

het daadwerkelijk in gebruik zijnde aantal 

slaapplaatsen. Deze wijzigingsbevoegdheid geeft 

onzekerheid. Ontwikkelingsplannen van 

logiesverstrekkers kosten tijd. Er is meestal niet 

genoeg geld om een gehele ontwikkeling in een keer 

te verwezenlijk. Verzoekt om deze 

wijzigingbevoegdheid te verwijderen. 

 

nota’s zijn diverse criteria opgenomen waaraan een 

mogelijke verplaatsing moet voldoen. Een harde eis in de 

nota “mooi Texel, meer toekomst” is dat de bestemming 

van de oorspronkelijke locatie wordt opgeheven. Daarmee is 

het onderling verplaatsen van slaapplaatsen tussen 

bedrijven binnen één exploitatie niet mogelijk. 

(5) Dat is niet de strekking van dit artikellid. Het is 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder 

slaapplaatsintensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

198 

& 

354 

De Waalerburght 

Nieuwlanderweg 

12-22 

De Waal 

(1) In het geldende bestemmingsplan heeft het 

perceel Nieuwlanderweg 12 de bestemming Rk6 met 

een bestemmingsvlak van 70*100=7000m². Hier zijn 

binnen een oppervlakte van 6300m² (i.v.m. aan te 

houden afstand tot de perceelsgrens van 5 meter) 

zes appartementen toegestaan. Momenteel zijn vijf 

vrijstaande appartementen gebouwd. In het 

ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel een 

bouwvlak van 90*52=4680m². Door het opnemen van 

een bouwvlak worden de bebouwingsmogelijkheden 

beperkt. Dit in tegenstelling tot de 

bouwmogelijkheden voor (zomer)woningen die 

(1) In de zienswijze wordt aangegeven dat het 

bestemmingsvlak in het geldende bestemmingsplan groter 

zou zijn dan in het ontwerpbestemmingsplan. Dat is niet 

juist.  

Naar aanleiding van de inspraakreactie van verzoeker is 

namelijk het bestemmingsvlak in het ontwerp 

bestemmingsplan exact overgenomen uit het, voor dit 

perceel, geldende bestemmingsplan Buitengebied Texel 

herziening ex artikel 30 W.R.O.  

Ook het bouwvlak is in het ontwerp plan precies even groot 

als het gebied waarbinnen gebouwd kan worden volgens het 

geldende bestemmingsplan. In de regels bij het geldende 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Zienswijze 198 en 354) 
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worden verruimd. Verzocht wordt de bestaande 

rechten over te nemen. 

(2) In het bespreekverslag van een overleg met de 

gemeente (d.d. 19-11-09) is aangegeven dat het 

bestemmingsvlak conform het verzoek van de 

initiatiefnemer in het bestemmingsplan zal worden 

opgenomen. Hierbij ging het om een verzoek om een 

bestemmingsvlak van 80*140 op te nemen. De nu in 

het bestemmingsplan opgenomen maatvoering is 

onvoldoende om de om het gevraagde 

inrichtingsplan met de beoogde kwaliteitsslag te 

realiseren. 

(3) Verzocht wordt de hoogte van 

terreinafscheidingen binnen de bestemming ‘tuin’ te 

verhogen naar 1,5 meter. Een lagere hoogte is voor 

het houden van kleinvee voor educatie en attractie 

een te krappe maat. 

 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Nieuwlanderweg 12 / Waalerburght: 

Grootte bouwvlak: vigerend en nieuw, is het 

bouwvlak verkleind? Is er iets op tegen om het 

bouwvlak te wijzigen (dus niet te vergroten) 

zoals in de mondelinge toelichting op de 

zienswijze gevraagd? 

 

Na de mondelinge toelichting op de zienswijze 

is er verwarring: is het bestemmings- c.q. 

bouwvlak nu wel/niet verkleind? 

bestemmingsplan is vastgelegd dat de afstand van de 

bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 meter dient te 

bedragen.  

In het ontwerp bestemmingsplan wordt dezelfde 

maatvoering gehanteerd als in het geldende plan en is deze 

vertaald in de ligging van het bouwvlak. 

(2) Ten tijde van de inspraak in 2009/2010 zijn er 

gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente. 

Inmiddels is er echter sprake van gewijzigd inzicht en wordt 

bestuurlijk meer waarde gehecht aan het behoud van de 

kernwaarden zoals het open landschap, de rust en de 

ruimte. 

Aan de besprekingsverslagen kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

(3) In het ontwerp plan is rond Waalerburgt een bestemming 

Tuin opgenomen op een stuk grond dat in het geldende plan 

als agrarisch is bestemd. 

De recreatie exploitant heeft de sloten vergraven naar een 

slingerend patroon met waterpartijen. Op het perceel 

worden schapen geweid. Het open karakter van het terrein 

is behouden gebleven en conflicteert niet met de omgeving.  

Het plaatsen van heiningen, hekken, onderkomens of andere 

voorzieningen voor kleinvee en anderszins, hoger dan 1 

meter, zou ten koste gaan van de kwaliteit van het open 

landschap.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Zie bijgevoegde tekening en foto’s van de situatie ter 

plaatse. BIJLAGE 5 van de 3e aanvulling. 

 

Uit de bijlagen blijkt dat er van verkleining geen 

sprake is. Een gedeelte dat in eigendom is, en dat in 

het vigerende plan een agrarische bestemming had, is 

nu opgenomen als tuin. 

 

Vanuit het college wordt voorgesteld om ook bij de 

twee recreatieve bestemmingen van gebouwen en 

terreinen, een binnenplanse wijzigingen op te nemen 

in het plan om verschuivingen mogelijk te maken als 

dit leidt tot een betere inpassing. Zie punt 6 van het 

schema van vragen uit de raadscommissies hieronder. 
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204 

 

Villapark De 

Witteberg 

Grensweg 400 

Den Burg 

(1) Verzocht wordt om de agrarische grond die 

resteert tussen het recreatieve terrein van De 

Witteberg en het recreatieve terrein van Mantje om 

te zetten in recreatieve grond. Door de nieuwbouw 

op de hoek Gerritslanderdijkje/Grensweg blijft een 

niet te exploiteren agrarische strook over. Het biedt 

de mogelijkheid om een natuurlijke overgang te 

realiseren tussen beide terreinen.  

(2) Door de toevoeging van het bouwvlak worden 

bebouwingsmogelijkheden beperkt ten opzichte van 

het geldende bestemmingsplan. De 

bouwmogelijkheden worden juist verruimd. Hierdoor 

kan het recht uit geldende bestemmingsplan niet 

volledig worden benut. 

(3) Verzocht wordt om het oude bestemmingsvlak op 

te nemen. Alle aanwezige blokhutten die conform 

het geldende bestemmingsplan zijn gesplaatst, 

komen in het nieuwe bestemmingsplan buiten het 

bouwblok te staan. Door het bouwvlak strak om de 

huisjes te laten lopen, kan niet meer worden 

uitgebreid. 

(4) Verzocht wordt een mogelijkheid op te nemen 

om te kunnen uitbreiden met de gewenste 

‘mantelzorg’ zomerhuizen. Verzoeker ziet trouwe 

gasten niet terugkomen doordat zij vanwege 

beperkingen binnen de bestaande huizen niet uit de 

voeten kunnen. Enkele woningen voor mindervaliden 

is een kwaliteitsimpuls voor het park en de 

toeristische sector op Texel. 

(5) Verzocht wordt om het nu al recreatief bestemde 

vlak aan de noordzijde zonder bouwvlak te 

bestemmen met bouwvlak zodat hier een 

kwaliteitsslag kan worden gemaakt voor het park. In 

overleg met de gemeente kunnen hier 

energiebesparende voorzieningen en mindervaliden 

bungalows worden geplaatst. 

(6) De wens is om naast zonnepanelen op de daken 

ook zonnepanelen op het talud te plaatsen. Dit is 

echter onvoldoende om daarmee ook te voorzien in 

de centrale energievoorziening van het park. In het 

ontwerpbestemmingsplan worden de centrale 

voorzieningen beperkt tot 3% van het 

bestemmingsvlak. Hieronder wordt verstaan, 

bebouwing voor dienstverlening, beheer of 

onderhoud. Het is niet duidelijk of zonnepanelen 

hieronder ook vallen.  

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit Grensweg 400. 

 

(1) Er is al gebruik gemaakt van de 25% regeling voor 

uitbreiding van de oppervlakte van het recreatieterrein. Er 

zijn geen mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van 

het park.  

(2) De bebouwingsmogelijkheden in het ontwerp 

bestemmingsplan worden verruimd. De huidige bebouwing 

op het terrein staat conform de huidige 

bestemmingsplanvoorschriften op ongeveer 5 meter uit de 

perceelgrens. Het bouwvlak dat nu is opgenomen volgt deze 

oorspronkelijke lijn waar bebouwing is toegestaan en leidt 

niet tot een beperking van de bouwmogelijkheden.  

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan.  

(3) Alle schuurtjes, ook degene die buiten het bouwvlak 

liggen, zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. In het geldende bestemmingplan 

is het bouwen van vrijstaande bergingen bij zomerhuizen 

namelijk niet toegestaan. Deze bergingen zijn dan ook niet 

vergund. De zonder vergunning gebouwde bergingen kunnen 

niet leidend zijn voor een goede ruimtelijke ordening c.q. 

de plaats van het bouwvlak. 

(4) Een uitbreiding van het aantal zomerhuizen is niet 

mogelijk en verzoeken daartoe zijn al enkele malen 

afgewezen. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor 

‘mantelzorg’ zomerhuizen. De huidige zomerhuizen kunnen 

geschikt gemaakt worden voor mindervaliden doordat er een 

grotere oppervlakte van de zomerhuizen is toegestaan.  

(5) De uitbreiding van het terrein is tot stand gekomen op 

basis van de 25% regeling, waarbij het kwaliteitsaspect 

realiseren van parkeergelegenheid en speelvoorziening was. 

Plaatsen van zomerhuizen op dit gedeelte is diverse malen 

afgewezen omdat er geen mogelijkheden zijn voor het 

plaatsen van extra zomerhuizen.   

(6+7) Zonnepanelen vallen hier niet onder, dit zijn overige 

bouwwerken. 

 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van 

het bestemmingsplan. 
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(7) Verzocht wordt om in het bestemmingsplan op te 

nemen dat duurzame energievoorzieningen zoals 

zonnepanelen niet ten koste gaan van de 

oppervlakte van centrale voorzieningen. 

 

206 

 

De Zilvermeeuw 

Randweg 1-3 

De Koog 

(1) In het geldende bestemmingsplan geldt de 

bestemming Rg 92 en een maximum te bebouwen 

oppervlakte van 13m² per slaapplaats, inclusief 

centrale voorzieningen. Dit is totaal 92*13=1196m². 

In het nieuwe plan geldt ook een maximum van 92 

slaapplaatsen en 1200m² te bebouwen oppervlakte. 

 In het geldende bestemmingsplan is het gehele 

bestemmingsvlak bouwvlak met als voorwaarde dat 

een afstand van 5 meter tot de zijdelingse 

perceelsgrens moet worden aangehouden. In het 

nieuwe bestemmingsplan ligt het bouwblok op meer 

dan 5 meter van de zijdelingse perceelsgrens.  

(2) Het aantal toegestane slaapplaatsen neemt 

telkens af. In het verleden is toegezegd dat 

medewerking wordt verleend aan de 25% 

uitbreidingmogelijkheid. Verzocht wordt deze 

uitbreidingsmogelijkheid (tot een maximum van 20) 

alvast op te nemen en een maximaal aantal van 112 

slaapplaatsen op te nemen. 

(3) Voor familiehuis van 400m² gelden 20 

slaapplaatsen. Dit is 20m² per persoon. Verzocht 

wordt een verruiming van de te bebouwen 

oppervlakte per persoon op te nemen, van 13m² 

naar 15m². Dit komt neer op 92*15=1380m² voor het 

huidige aantal en 112*15=1680m² voor het nieuwe 

aantal slaapplaatsen.  

(4) Het lijkt erop dat de 250m² voor 

kwaliteitsverhogende voorzieningen uit het 

vigerende bestemmingsplan is verdwenen. Hierdoor 

worden de bouwmogelijkheden beperkt. Verzocht 

wordt dit alsnog op te nemen. 

(5) Verzocht wordt om het bouwblok te verruimen 

zodat een aantal toekomstige uitbreidingsplannen 

kunnen worden gerealiseerd. Hierbij gaat het om 

een buitentoilet voor vertrekkende groepen die nog 

wel van de buitenruimte gebruik maken. Deze kan 

worden gerealiseerd tussen de bestaande 

accommodatie en de Californiëweg. Daarnaast gaat 

het om een uitbreiding van de slaapzalen aan de 

achterkant van het complex in oostelijke richting 

met tenminste acht meter. Verder is het de 

(1) In het geldende bestemmingsplan is het bouwvlak niet 

gelijk aan het gehele bestemmingsvlak. Naast de afstand tot 

de perceelsgrens geldt er ook een zone die langs de weg vrij 

moet blijven van bebouwing.  

In de situatie van de Zilvermeeuw is dit 30 meter vanuit de 

as van de weg.  

In het ontwerp bestemmingsplan wordt hiervoor een afstand 

van 21,5 meter aangehouden.  

(2) In het ontwerp bestemmingsplan is een binnenplanse 

vrijstellingsbepaling opgenomen voor uitbreiding van het 

aantal slaapplaatsen (de zogenaamde "25%-regeling). Deze 

uitbreiding wordt niet bij recht toegekend en er wordt ook 

niet op vooruitgelopen. Voor het toekennen van 

slaapplaatsen moet namelijk aan voorwaarden voldaan 

worden. 

(3) De vergelijking per slaapplaats van 13 naar 20 is geen 

goede vergelijking. De methodiek is wezenlijk veranderd in 

dit nieuwe plan, door het bijeenvoegen van de verschillende 

categorieën. 

(4)Voor de mogelijke realisatie van centraal recreatieve 

voorzieningen wordt een afwijking opgenomen tot een 

oppervlakte van 250m², mits niet eerder van deze 

regeling gebruik gemaakt is. 

(5) Wij werken niet mee aan een verruiming van het 

bouwvlak in de richting van de Californiëweg. Gezien de 

beperkte ruimte is het niet wenselijk om verder in de 

richting van de Californiëweg te bouwen. Binnen het 

bouwvlak is elders voldoende ruimte voor een buitentoilet.  

De oostelijke grens van het bouwvlak ligt op 5 meter uit de 

perceelsgrens. Deze maat is gelijk aan de maat in de regels 

van het geldende bestemmingsplan. Er is geen reden om van 

deze maatvoering af te wijken.  

Aan de voorzijde ligt het bouwvlak in de voorgevel. In het 

geldende bestemmingsplan is een maat van 30 meter uit de 

as van de weg opgenomen die vrij moet blijven van 

bebouwing. Uitgaande van deze maatvoering zou het 

bouwvlak 9 meter achter de gevel liggen. Volledigheidhalve 

vermelden wij dat tot een zeker percentage vrijstelling van 

deze maat mogelijk is. 

Gezien de rechten in het geldende bestemmingsplan is 

het niet bezwaarlijk om het bouwvlak in zuidelijke 

Regels:  

In artikel 36 van de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt onder 36.3, afwijken van 

de bouwregels de volgende aanvulling opgenomen: 

• In afwijking van artikel 36.2.1 sub b kan het bebouwde 

oppervlak met maximaal 250m² worden vergroot ten 

behoeve van kwaliteitsverhogende voorzieningen ten 

behoeve van collectief gebruik.  

1. Het bedrijf waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd, 

heeft nog niet eerder van de uitbreidingsmogelijkheid 

gebruik gemaakt in de planperiode van de voorloper 

van dit bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

daarvan. 

2. De uitbreiding doet geen onevenredige afbreuk aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

 

Het bouwvlak wordt in zuidelijke richting verruimd met 30 

meter. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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bedoeling om een tochtportaal aan de voorzijde te 

plaatsen. Dit zou binnen het geldende 

bestemmingsplan binnen het bouwblok passen. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Is er een brief met een toezegging dat er 20 

slaapplaatsen extra zullen worden opgenomen? 

richting te verruimen met 30 meter. 

 

De punten 4 en 5 van de zienswijze geven aanleiding om 

het bestemmingsplan aan te passen.De overige punten 

geven geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Er is geen toezegging gedaan. Zie achterliggende 

brief van december 2008. BIJLAGE 8 van de 3e 

aanvulling. 

207 

 

Us Hein 

Zevenhuizen 11 

Oosterend 

(1) Op het perceel Zevenhuizen 11 is een stolp 

aanwezig met daarin zeven appartementen en één 

losse recreatieve opstal in een voormalig boothuis, 

die door jarenlange gebruik vanaf de jaren 60 is 

gelegaliseerd. In het ontwerpbestemmingsplan heeft 

het perceel een recreatieve bestemming met 35 

slaapplaatsen en een specifieke vorm van wonen-2e 

woning. Het boothuis is niet meegenomen als 

recreatief opstal. Verzocht wordt het perceel te 

bestemmen overeenkomstig het gebruik, dus wonen 

met specifieke vorm van wonen-2e woning, 

verblijfsrecreatieve gebouwen, met 35 slaapplaatsen 

en een maximum te bouwen oppervlakte van 665m² 

en een recreatieve opstal. 

(2) Het perceel heeft de aanduiding 

Cultuurhistorische waarde. Niet duidelijk is welke 

elementen hieronder vallen. Verzocht wordt dit 

nader te specificeren.  

(3) De bebouwing in het zuiden van het perceel 

vallen buiten het bouwvlak. Deze zijn hier al sinds 

de jaren 70 aanwezig en werden in het verleden ook 

verhuurd als vakantiewoning.  Verzocht wordt de 

bebouwing op te nemen in het bouwvlak.   

 

(1) Uit bouwvergunning 185/83 voor Zevenhuizen 11 blijkt 

dat er in het pand 6 appartementen zijn en (2e)woning. 

Nadien zijn er geen bouw- of omgevingsvergunningen meer 

verleend voor dit perceel. 

In een vrijstaand gebouw bevindt zich een 7e 

verblijfseenheid. Hiermee komt het aantal slaapplaatsen 

voor het perceel op 35. 

Voor de 2e woning is een functieaanduiding opgenomen. 

Deze mag zowel permanent als recreatief bewoond worden. 

Voor deze woning worden daarom geen slaapplaatsen 

meegenomen. 

Het perceel is conform deze situatie bestemd. 

(2) De aanduiding cultuurhistorische waarden (CW) heeft 

betrekking op de voormalige stolpboerderij met voorhuis. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de 

functieaanduiding verkleind. Dit geldt overigens voor alle 

functieaanduidingen CW voor karakteristieke gebouwen. 

(3) Voor de in de zienswijze bedoelde bebouwing is in het 

verleden geen bouw-, of omgevingsvergunning verleend. 

Deze worden beschouwd als vergunningvrije bouwwerken. 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het niet gewenst 

om het bouwvlak van Zevenhuizen 11 door te trekken tot 

achter de woning Zevenhuizen 41, omwille van de 

woonkwaliteit van deze woning.  

 

Op basis van punt 2 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Zevenhuizen 11 

De functieaanduiding cultuurhistorische waarden zal verkleind 

worden. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

Overigens zal dit bij alle locaties die deze functieaanduiding 

hebben, op de verbeelding verkleind worden, zodat wel de 

karakteristieke bebouwing, maar niet het gehele perceel 

hieronder valt. 

208 

 

Aldubo 

Rozendijk 37 

De Koog 

 

(1) Het land achter Aldubo is een voormalig stuk 

agrarische grond. Dit wordt echter al enkele jaren 

gebruikt als sport- en speelterrein voor het 

zomerhuizenterrein. Primair wordt verzocht dit hele 

stuk land de bestemming Recreatie - 

Verblijfsrecreatieve terreinen te geven of anders als 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres 

Rozendijk 37. 

 

(1) Het in de zienswijze bedoelde terrein is zowel in het 

geldende als in het ontwerp bestemmingsplan agrarisch 

Locatie: Aldubo, Rozendijk 37 

Het bouwvlak wordt aangepast op de aanwezige kelder. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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tuin te bestemmen. 

(2) Een deel van de bebouwde kelder komt buiten 

het bouwvlak te liggen. Hiermee wordt deze onder 

het overgangsrecht gebracht terwijl niet de intentie 

is om de bebouwing binnen de komende tien jaar af 

te breken. 

(3) Verzocht wordt om te bevestigen dat net als in 

het vigerende bestemmingsplan geen erfbeplanting 

rondom het perceel noodzakelijk is omdat het bos 

als natuurlijke begrenzing aanwezig is. 

(4) De wijzigingsbevoegdheid om het maximum 

aantal recreatieve slaapplaatsen te verlagen tot het 

daadwerkelijk in gebruik zijnde aantal slaapplaatsen 

brengt onzekerheid met zich. Ontwikkelingsplannen 

zijn trajecten van tientallen jaren. Verzocht wordt 

deze wijzigingsbevoegdheid te verwijderen. 

bestemd. Op grond van deze bestemming is recreatief 

medegebruik toegestaan. Voor de aanleg van voorzieningen 

voor recreatief medegebruik is een omgevingsvergunning 

vereist. 

In deze kwetsbare landschappelijke omgeving wordt niet 

meegewerkt aan het wijzigen van de agrarische bestemming 

in de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen 

of Tuin. Dit past niet in ons beleid. 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast op de aanwezige kelder. 

(3) Voor het huidige terrein wordt geen singel geëist. De 

feitelijke situatie wordt gerespecteerd binnen de bestaande 

rechten. Bij een binnen- of buitenplanse wijziging kan een 

afschermende boomsingel geëist worden. Er wordt getoetst 

aan het Beeldkwaliteitplan.  

(4) Deze regeling is mede opgenomen in het belang van de 

recreatieve sector. Deze heeft er geen belang bij als 

slaapplaatsen niet gebruikt worden en niet beschikbaar 

komen voor een actieve bedrijfsvoering. Het verlagen van 

het aantal slaapplaatsen vindt uitsluitend plaats als er geen 

uitzicht is op het in gebruik nemen van de slaapplaatsen die 

zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Als deze situatie 

zich voordoet, wordt overleg gevoerd met betrokkenen. 

Voor de verlaging van slaapplaatsen wordt een procedure 

gevoerd waartegen beroep kan worden ingediend.  

 

Op basis van punt 2 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

215 

 

Bungalowverhuur 

Verhoeven 

Pontweg 183 

De Koog 

(1) Het vernieuwen van de accommodatie en de 

woning is uitgesteld tot dit bestemmingsplan in 

werking gaat reden vanwege de ruimere 

bouwmogelijkheden. Vernieuwen zal gefaseerd 

uitgevoerd gaan worden. Het geboden bouwvlak is 

onvoldoende, volgens verzoeker is het aangevraagde 

vlak de beste optie. Voor de geluidszonering vanaf 

de Pontweg wil verzoeker de woning en centrale 

voorzieningengebouw achter op het perceel 

plaatsen. Door het relatieve smalle perceel is de 

woning tussen de zomerwoningen zetten niet echt 

een optie. 

De eerst te plaatsen zomerwoning op gepaste 

afstand van de Pontweg en fietspad, waarbij een 

afstand van 16 meter niet overdreven is en er een 

beetje groen tussen geplaatst kan worden. De 

daaropvolgende recreatiewoningen zijn verkaveld 

(1) In het ontwerp plan is een binnenplanse 

vrijstellingsbepaling opgenomen voor de uitbreiding van het 

bestemmings-/bebouwingsvlak (de zogenaamde 25%-

regeling). Voor het perceel Pontweg 183 is hier niet eerder 

gebruik van gemaakt.  

Er wordt niet vooruitgelopen op binnenplanse wijzigingen 

omdat hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, 

waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(2) Het past niet in het beleid om vrijstelling te verlenen 

van de regels voor de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
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met waar mogelijk een tussenafstand van 10 meter 

en minimaal 6 meter. De toegangsweg moet voldoen 

aan de eisen van hulpverleningsvoertuigen, 

Verzoekt om de achterste bouwgrens te verleggen 

naar de kadastrale achtergrens van perceel 2346 en 

373 van de belendingen. Dat is op circa 160 meter 

vanaf de perceelsgrens aan de weg.. 

(2) Verzoekt om vrijstelling van artikel 37.2.8 lid c. 

Door de relatief smalle locatie gaat de minimaal 7 

meter brede afschermende boomsingel teveel beslag 

nemen op de ruimte, met gevolgen voor indeling, 

lichtval en beschaduwing bij toepassing van zonne-

energie.  Overigens is het beleid op Texel om 

zichtlijnen te behouden, dus vindt verzoeker dat 

beplanting met beleid geplaatst moet worden waar 

mogelijk. 

223 Bijenkorfweg 

/Koningsweg 

Oosterend 

Gebleken is dat in Oosterend op het noordelijke deel 

tussen de Bijenkorfweg en de Koningsweg een oud 

plan ingetekend is van het bungalowpark De 

Verrassing. 

Volgens verzoeker is dit plan reeds lang ingetrokken 

en is het dus niet juist dat dit nu zodanig staat 

ingetekend op de kaart van het concept nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied. 

In de digitale bestanden komt een weergave van de enige 

tijd geleden gevoerde projectprocedure voor de verplaatsing 

van de Verrassing. Dit is een oude procedure, die niet 

vervolgd zal worden door een bouwplan. Het is echter niet 

mogelijk dergelijke gegevens te verwijderen. Het nieuwe 

bestemmingsplan, waarin deze gronden een agrarische 

bestemming hebben, net zoals in het vorige 

bestemmingsplan Buitengebied, vervangt dit destijds 

gevoerde projectbesluit weer. Er is dus geen sprake van dat 

deze verplaatsing nog doorgaat. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

225 

 

Ruytersplaats 

Waalderweg 104 

Den Burg 

Met het opgenomen bestemmingsvlak is rekening 

gehouden met de voorwaarde dat eventuele 

bebouwing 40 meter vanaf de weg mag worden 

gerealiseerd. Het recreatieve bestemmingsvlak is 

echter ruimer, het ingetekende bouwvlak voor 

toekomstige ontwikkelingen is ernstig beperkt. 

Verzocht wordt aan te passen conform de 

aangeleverde opzet. 

Voor het perceel Waalderweg 104 zijn 2 zienswijzen 

ingediend. Zienswijze nummer 225 (ingekomen op 22 

februari 2013) en zienswijze nummer 244 (ingekomen op 24 

februari 2013). Wij merken de laatst ingekomen zienswijze 

aan als vervanging van de eerste. Dat wil zeggen dat wij 

zienswijze nummer 225 niet verder behandelen.  

 

231 

 

Appartementen 

hotel- restaurant 

Bos en Duin 

Bakkenweg 16 

Den Hoorn 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het te 

bebouwen oppervlakte vergroot (van 1600 naar 

1920m²), echter het bouwlak wordt kleiner. 

Hierdoor kunnen de rechten uit het geldende 

bestemmingsplan niet worden benut. 

Door het intekenen van het bouwblok wordt 

verzoeker erg beperkt in zijn 

ontwikkelingsmogelijkheden en kan alleen nog 

worden gerenoveerd. Verder bouwen aan bestaande 

Het bouwvlak wordt verruimd tot een gepaste afstand tot de 

as van de weg. In deze situatie is 18 meter acceptabel.  

Deze maat komt overeen met de minimale afstand die geldt 

na het verlenen van vrijstelling in het geldende 

bestemmingsplan. Een en ander op basis van het voorschrift 

“Regeling inzake bouwen langs wegen”. 

Het schuurtje, dat aan de noordoostzijde in de perceelgrens 

is gebouwd, wordt niet binnen het bouwvlak getrokken. Dit 

bescheiden gebouwtje van circa 20m² wordt aangemerkt als 

Locatie: Bos en Duin, Bakkenweg 16 

Het bouwvlak van de bestemming  ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ zal worden aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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bebouwing is niet meer mogelijk. Verzocht wordt om 

de bestaande rechten alsnog in te tekenen op de 

verbeelding. 

 

vergunningvrij bouwwerk.  

Degelijke gebouwtjes kunnen niet leidend voor de ligging of 

vorm van het bouwvlak. 

Het gewijzigde bouwvlak voldoet aan de gehanteerde 

uitgangspunten en aan een goede ruimtelijke ordening. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

het bestemmingsplan aangepast, het komt gedeeltelijke 

tegemoet aan de wensen van verzoeker.  

 

 

237 

 

Bungalowpark 

Eldorado 

Bosrandweg 519 

De Koog 

(1) Door de toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt ten opzichte van 

het geldende bestemmingsplan. Dit in tegenstelling 

tot de bouwmogelijkheden die juist worden 

vergroot. Door deze strijdigheid kan het recht uit 

het geldende bestemmingsplan niet volledig worden 

benut. Verzocht wordt dit aan te passen en de 

bestaande rechten te respecteren. 

(2) Alle bungalows aan de rand van het park worden 

benadeeld door de gewijzigde bouwmogelijkheden. 

Het hele park leidt hierdoor planschade. Daarnaast 

liggen de schuurtjes nu buiten het nieuwe bouwblok. 

Het lijkt niet meer dan normaal dat deze er binnen 

liggen. 

(3) Voor de energie-0 prestatie worden 

zonnepanelen op het talud geplaatst. Dit wordt 

gedaan omdat de daken van de huisjes geen ideale 

zonoriëntatie hebben en de dakhelling niet ideaal is. 

De centrale voorzieningen worden in het nieuwe 

plan beperkt tot 3% van het bestemmingsvlak. 

Hieronder wordt verstaan, bebouwing voor 

dienstverlening beheer of onderhoud. Niet duidelijk 

is of zonnepanelen ook hieronder vallen. Verzocht 

wordt om in het bestemmingsplan op te nemen dat 

duurzame energievoorzieningen zoals zonnepanelen 

niet ten koste gaan van de oppervlakte van centrale 

voorzieningen. 

(4) Verzocht wordt het bouwblok aan de voorzijde te 

behouden en gelijk te trekken met de overige 

bebouwing aan de Pelikaanweg, een en ander 

conform bijlage 1 of anders bijlage 2. 

 

 

 

5e aanvulling: 

Gedachtewisseling over de 3 meter die wordt 

(1) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. De afstandseisen tussen zomerhuizen 

onderling worden met dit plan juist losgelaten, zodat er 

meer mogelijkheden ontstaan om uitbreidingen te 

realiseren. 

In de meeste gevallen geeft dit de zomerhuizen aan de rand 

van het terrein ook meer bouwmogelijkheden dan in het 

geldende bestemmingsplan. Er is daarom geen sprake van 

planschade door de nieuwe systematiek. 

(2) Alle schuurtjes, ook degene die buiten het bouwvlak 

liggen, zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. In het geldende bestemmingplan 

is het bouwen van vrijstaande bergingen bij zomerhuizen 

namelijk niet toegestaan. Deze bergingen zijn dan ook niet 

vergund.  

De zonder vergunning gebouwde bergingen kunnen niet 

leidend zijn voor een goede ruimtelijke ordening c.q. de 

plaats van het bouwvlak. 

(3) Zonnepanelen zijn overige bouwwerken en vallen hier 

niet onder. 

(4) Meer noordelijk langs de Bosrandweg ligt een bouwvlak 

dichter aan de weg dan het bouwvlak van de verzoeker. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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gehanteerd voor de instandhouding van een 

boomsingel (totaal dan 10 m). 

Deze afstand is bepaald door de aanwezige gebouwen, 

woning en zomerhuizen. Deze zijn rechtmatig gebouwd en 

worden niet onder het overgangsrecht geplaatst.  

Nabij de aansluiting van de Bosrandweg en de Pelikaanweg 

ligt het bouwvlak van verzoeker op de gebruikelijke afstand 

van de weg van 30 meter.  

Zeker nabij een aansluiting van wegen is het van belang om 

de gewenste afstand tot de as van de weg te handhaven. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen in het 

bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

College blijft bij haar standpunt. 

 

238 

 

Algemeen 

recreatie 

(1) Door de toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt ten opzichte van 

het geldende bestemmingsplan. Dit in tegenstelling 

tot de bouwmogelijkheden die juist worden 

vergroot. Door deze strijdigheid kan het recht uit 

het geldende bestemmingsplan niet volledig worden 

benut. Verzocht wordt dit aan te passen en de 

bestaande rechten te respecteren. Alle bungalows 

aan de rand van het park worden benadeeld door de 

gewijzigde bouwmogelijkheden. Het hele park leidt 

hierdoor planschade.  

(2) Daarnaast liggen de schuurtjes nu buiten het 

nieuwe bouwblok. Het lijkt niet meer dan normaal 

dat deze er binnen liggen. 

Omdat in de zienswijze geen adres wordt genoemd is de 

zienswijze beschouwd als een algemene zienswijze. 

 

(1) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan. 

Er is daarom geen sprake van planschade door de nieuwe 

systematiek. 

(2) Alle schuurtjes, ook degene die buiten het bouwvlak 

liggen, zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. In het geldende bestemmingplan 

is het bouwen van vrijstaande bergingen bij zomerhuizen 

namelijk niet toegestaan. Deze bergingen zijn dan ook niet 

vergund.  

De zonder vergunning gebouwde bergingen kunnen niet 

leidend zijn voor een goede ruimtelijke ordening c.q. de 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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plaats van het bouwvlak. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van 

het bestemmingsplan. 

239 

 

Bungalowparken 

Slufterduin en 

Slufteroord 

Zanddijk 

De Cocksdorp 

(1) Door de toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt ten opzichte van 

het geldende bestemmingsplan. Dit in tegenstelling 

tot de bouwmogelijkheden die juist worden 

vergroot. Door deze strijdigheid kan het recht uit 

het geldende bestemmingsplan niet volledig worden 

benut. Verzocht wordt dit aan te passen en de 

bestaande rechten te respecteren. 

Alle bungalows aan de rand van het park worden 

benadeeld door de gewijzigde bouwmogelijkheden. 

Het hele park leidt hierdoor planschade.  

(2) Daarnaast liggen de schuurtjes nu buiten het 

nieuwe bouwblok. Het lijkt niet meer dan normaal 

dat deze er binnen liggen. 

 

(1) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan. 

Er is daarom geen sprake van planschade door de nieuwe 

systematiek. 

(2) Alle schuurtjes, ook degene die buiten het bouwvlak 

liggen, zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. In het geldende bestemmingplan 

is het bouwen van vrijstaande bergingen bij zomerhuizen 

namelijk niet toegestaan. Deze bergingen zijn dan ook niet 

vergund.  

De zonder vergunning gebouwde bergingen kunnen niet 

leidend zijn voor een goede ruimtelijke ordening c.q. de 

plaats van het bouwvlak. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van 

het bestemmingsplan. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

244 

 

Waalderweg 104 

Den Burg 

(1) Op de locatie Waalderweg 104 zijn in het 

vigerende plan 3 bestemmingen: 

a. Rs(P) 1500 met 20 slaapplaatsen 

b. Rg met 50 slaapplaatsen 

c. RK met 45 slaapplaatsen Rg en Rk zijn gesitueerd 

in 1 groot bouwvlak. 

In het ontwerp bestemmingsplan is het bouwvlak 

dermate gewijzigd, dat sprake is van vermindering 

van de bestaande mogelijkheden/rechten. Het 

(1) In de zienswijze wordt een voorstel gedaan voor een 

aanpassing van de bestemmingsgrenzen en bouwvlakken. 

Uitgangspunt is dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is 

bij realisering van bebouwing voor de slaapplaatsen die op 

het perceel aanwezig zijn. Het gaat dan om 50 slaapplaatsen 

voor groepsverblijf en 45 slaapplaatsen voor zomerhuizen.  

In het ontwerp bestemmingsplan is voor het  realisering van 

een groepsverblijf de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ opgenomen. Voor de 

Locatie: Waalderweg 104 

Het bestemmings- en bouwvlak wordt aangepast: er komt ten 

opzichte van het ontwerpplan een stukje bouwvlak richting 

Waalderweg bij. Gelijktijdig wordt er een stukje bouwvlak 

Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen in aansluiting op de 

stolpboerderij verwijderd. 

 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
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bouwvlak is in tweeën verdeeld, dus zijn er maar 2 

gebouwen mogelijk van 25 personen. 

Intentie is ruimtelijke kwaliteit. Er is uitgesproken 

dat niet richting de Marsweg mag worden uitgebreid. 

In het nieuwe plan is de beperking ook aan de kant 

van de Waalderweg. Dat is niet acceptabel en 

beperkt de bestaande mogelijkheden. 

A. Voorstel: 

* groot bouwblok handhaven met 95 slaapplaatsen. 

Een groepsverblijf is geen toevoeging aan een 

zomerhuizenterrein. Er zijn al eerder slaapplaatsen 

verplaatst vanuit een groepsverblijf naar een 

zomerhuizenterrein en dan niet eens binnen het 

bestaande bouwblok 

*  mogelijk maken van 2 familiewoningen voor 15 

personen (< 200 m²) en 4 bungalows van 100 m². 

*  Het mogelijk maken van 2 familiehuizen 

betreffende de RG bestemming en er dan nog 3 of 4 

woningen erbij voor het benutten van de overige 

slaapplaatsen 

Het komt neer op totaal 95 slaapplaatsen. 

(2) In het nieuwe bestemmingsplan is het 

recreatieve terrein beperkt in 

uitbreidingsmogelijkheden doordat het bouwblok er 

strakker omheen ligt. In het vigerende plan is er 

geen bouwblok en de afstand tot de perceelsgrens is 

minder beperkend. Alleen een boomsingel van 

minimaal 7 meter daar waar het landschap het nodig 

maakt. Dus niet zoals in het ontwerp plan ook tussen 

aangrenzende parken cq bouwblokken. 

(3) In artikel 36.5 sub a en 37.6 sub a kan het 

maximum aantal recreatieve slaapplaatsen verlaagd 

worden tot het daadwerkelijk in gebruik zijnde 

aantal slaapplaatsen. Dit geeft onzekerheid voor de 

logiesvertrekkers. Door economische redenen 

worden slaapplaatsen soms tijdelijk niet gebruikt. 

(4)  Het beperken van de 25% regeling, waarbij 

uitbreiding binnen 5 jaar moet zijn gedaan is een 

kwalijke zaak gezien de bestaande rechten. De 

criteria voor de 25% regeling zijn niet duidelijk, 

wanneer voldoe je aan de eisen en het huidige 

beleid is discutabel. 

 

zomerhuizen ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’. In 

het huidige bestemmingsplan heeft dit terrein de 

bestemming kleinschalig recreatieterrein, met daarin ook 

een aanduiding voor groepsverblijf. Het opsplitsen van deze 

bestemming in twee aparte bestemmingen 

verblijfsrecreatieve gebouwen en verblijfsrecreatieve 

terreinen is in overeenstemming met de huidige 

bestemming. De voorgestelde wijze van opnemen van de 

bouwvlakken is ruimtelijke gezien inpasbaar. Er komt ten 

opzichte van het ontwerpplan een stukje bouwvlak 

richting Waalderweg bij. Gelijktijdig wordt er een stukje 

bouwvlak Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen in 

aansluiting op de stolpboerderij verwijderd. Hierdoor 

ontstaat er meer openheid en dit komt de ruimtelijke 

kwaliteit ten goede. Het bouwvlak aan de zijde van de 

Waalderweg dient minimaal 24 meter uit de as van de 

Waalderweg te liggen. Dit is de kleinst mogelijke afstand tot 

de weg. Bebouwing dient ook in de lijn te liggen van de 

bestaande bebouwing. Hiermee rekening houdend is de 

grens van het bouwvlak op het terrein opgenomen. Dit 

betekent overigens niet dat de bouwmogelijkheden zijn 

verkleind ten opzichte van de huidige 

bebouwingsmogelijkheden. De officiële afstand tot de weg 

die gehanteerd moet worden is 40 meter. Tussen de 

bouwvlakken voor verblijfsrecreatieve gebouwen en 

terreinen is een afstand van minimaal 5 meter toereikend. 

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van 

verzoeker.  

* Er wordt voorgesteld om in plaats van 50- slaapplaatsen 

voor groepsverblijf te benutten dit te beperkten tot 30. De 

overige slaapplaatsen kunnen dan benut worden voor het 

plaatsen van 4 zomerhuizen.  

Hierin gaat de gemeente niet mee. Een wijziging van de 

categorie van de slaapplaatsen op deze plek leidt tot meer 

gebouwen en verstening.  

(2) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan. 

Er is daarom geen sprake van planschade door de nieuwe 

systematiek. 

(3) Het is opgenomen om recreatieondernemers te 

faciliteren, die gebruik willen maken van de 

verandermogelijkheid van bv kampeerplaatsen naar 

zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid van zomerhuizen is 

lager, er kunnen dan minder slaapplaatsen op een hectare. 

In het vigerende plan moet daarvoor vooraf een 

wijzigingsprocedure gevoerd worden. Ondernemers hebben 

geageerd tegen dergelijke planologische procedures, die 

vertragend werken op de uitvoering van hun plannen. 

Daarom is nu geregeld dat dit achteraf zal plaatsvinden. Het 

artikellid zal niet gebruikt worden om ondernemers 

slaapplaatsen “af te pakken”, anders dan bij bedrijfskeuze 

voor een minder slaapplaatsintensieve vorm van 

verblijfsrecreatie. 

(4) Er wordt geen enkel recht beperkt door het opnemen van 

een termijn van 5 jaar waarbinnen een verzoek tot 

toepassen van de 25% regeling moet worden ingediend. Een 

wijzigingsbevoegdheid is geen recht in het plan maar een 

bevoegdheid, waarbij getoetst moet worden aan 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn helder en duidelijk 

geformuleerd.  

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast voor wat betreft de wijziging 

van de bouwvlakken. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

248 

 

Bungalowpark 

Sowhat 

Californiëweg 29 

De Koog 

(1) Op bungalowpark Sowhat geldt in het vigerende 

bestemmingsplan het bestemmingsvalk als bouwvlak 

en mag – mits een boomsingel noodzakelijk is – 

gebouwd worden tot 5 meter uit de perceelsgrens. 

En volgens het huidige beleid zelfs tot op de 

perceelsgrens.  

In het ontwerp bestemmingsplan worden de 

bungalows aan de rand op het park ernstig 

benadeeld in hun bouwmogelijkheden, maar ook bij 

de woningen langs de Californiëweg is dit het geval. 

Het is een kwalijke zaak dat de lijn van de huisjes 

(1) In het ontwerp bestemmingsplan is het bouwvlak voor 

het terrein Sowhat gebaseerd op een afstand van 5 meter uit 

de terreingrens en een afstand van 30 meter uit het hart van 

de Californiëweg. Deze maten zijn identiek aan de 

maatvoeringen in het geldende bestemmingsplan.  

Op enkele plaatsen is het bouwvlak in het ontwerp plan iets 

ruimer ingetekend om bestaande gebouwen niet onder het 

overgangsrecht te laten vallen.  

In het geldende bestemmingsplan kunnen geen bergingen bij 

zomerhuizen worden gebouwd. Wel worden bergingen bij 

zomerhuizen gedoogd tot een oppervlakte van 6m².  

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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wordt gevolgd. Hierdoor worden alle eigenaren sterk 

benadeeld waardoor planschade ontstaat. 

In het vigerende plan ligt er geen bouwblok en de 

afstand tot de perceelsgrens is minder beperkend. 

Ook liggen er nu schuurtjes buiten het bouwblok. 

Verzocht wordt de bestaande rechten te respecteren 

qua mogelijkheden in het bouwblok. 

(2) Het is onduidelijk hoeveel dienstwoningen zijn 

toegestaan of zijn vergund per bestemmingsvlak. In 

de bestemming Wonen staat dat het aantal 

woningen op de plankaart staat weergegeven. Dat is 

alleen bij de bestemming wonen toegepast. 

Verzocht wordt om alsnog het aantal toegestane 

woningen op de verbeelding weer te geven.  

 

3e aanvulling: 

Gortersmient, Koornaar en So What.; hoeveel 

dienstwoningen zijn er nu feitelijk? Er wordt in 

de regels verwezen naar de verbeelding maar 

het is niet zichtbaar op de verbeelding. 

 

(3) In het ontwerp bestemmingsplan mag 3% van het 

bestemmingsvlak benut worden ten behoeve van 

centrale voorzieningen. Voor energie nul 

voorzieningen worden zonnepanelen op het talud 

geplaatst, omdat de daken van de huisjes geen 

ideale zonoriëntatie hebben. Het is niet duidelijk of 

de zonnepanelen ook onder de 3% regeling vallen. 

Verzoek is om duidelijk aan te geven dat duurzame 

energievoorzieningen niet ten kosten gaan van het 

oppervlakte aan centrale voorzieningen. 

 

3e aanvulling: 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen:  

De 3% regeling in de bestemming 

verblijfsrecreatieve terreinen voor bebouwing 

centrale voorzieningen: voor het plaatsen van 

zonnepanelen op een talud (dus niet op een 

dak) is soms wel en soms niet aangegeven in 

de beantwoording van de zienswijzen dat dit 

meetelt in deze 3% .  

 

 

 

De bergingen/schuurtjes bij Sowhat zijn niet vergund. De 

onvergunde schuurtjes zijn niet leidend voor de ligging van 

het bouwvlak. 

(2) Binnen de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen zijn de bestaande bedrijfswoningen bestemd.  

Onder voorwaarden is het mogelijk het aantal 

bedrijfswoningen uit te breiden door middel van een 

omgevingsvergunning.  

 

3e aanvulling: 

Het aantal dienstwoningen is het bestaande aantal. 

Dat wil zeggen het vergunde en (legaal) gerealiseerde 

aantal dienstwoningen. Nergens staat in het 

bestemmingsplan genoemd hoeveel dat er zijn. 

Vanuit de regels wordt niet verwezen naar de 

verbeelding. In de regels staat (artikel 37 lid 2) “er 

mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden 

toegevoegd”, met daarna (artikel 37 lid 3) een 

afwijkingsmogelijkheid voor nieuwe bedrijfswoningen 

(onder voorwaarden mogelijk). 

 

(3) Het opgenomen percentage van 3% moet voldoende zijn 

om centrale voorzieningen te realiseren. Voor het plaatsen 

van zonnepanelen wordt dan ook geen aparte regeling 

opgenomen. Deze tellen dus ook mee bij het genoemde 

percentage van 3. 

 

3e aanvulling: 

In ZW 248 (So What) staat per abuis dat zonnepanelen 

op een talud, wel meegeteld worden in de 3% 

oppervlakte bebouwing voor centrale voorzieningen. 

De regel is dat het niet meegeteld wordt, aangezien 

de 3 % ziet op gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van centrale voorzieningen en niet op 

andere bouwwerken zoals zonnepanelen.  

 

De beantwoording van zienswijze 248 zal gecorrigeerd 

worden. 

Dit heeft verder geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan. 

 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 
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 wijzigen.  

250 Schansweg 12 

Oudeschild 

(1) In het vigerende plan is het mogelijk inpandige 

en aangebouwde appartementen uit te plaatsen. In 

het nieuwe bestemmingsplan is deze mogelijkheid 

vervallen, verzocht wordt deze mogelijkheid weer 

op te nemen en bestaande rechten te respecteren 

(2) Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in 

artikel 36.5 sub a om het maximum aantal 

slaapplaatsen te kunnen verlagen tot het 

daadwerkelijk in gebruik zijnde aantak. Dit geeft 

onzekerheid. Verzocht wordt ebstaande rechten te 

respecteren en deze wijzigingsbevoegdheid te 

verwijderen uit het plan. 

(3) Op het perceel zit de waarde cultuurhistorisch. 

Dit geeft een beperking. Er staat niet aangegeven 

waar deze waarde betrekking op heeft. Verzocht 

wordt dit explicieter aan te geven. 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres 

Schansweg 12. 

 

(1)Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze mogelijkheden, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

(2) Dat is niet de strekking van dit artikellid. Het is 

opgenomen om recreatieondernemers te faciliteren, die 

gebruik willen maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikel lid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder 

slaapplaatsintensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(3) De aanduiding cultuurhistorische waarden (CW) heeft 

betrekking op het hoofdgebouw met aangebouwde woning. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de 

functieaanduiding gespecificeerd tot dit gebouw. Dit geldt 

overigens voor alle functieaanduidingen CW voor 

karakteristieke gebouwen. 

 

Op basis van punt 3 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Locatie: Schansweg 12 

De functieaanduiding cultuurhistorische waarden zal verkleind 

worden. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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251 

 

Bouwlust 

Vuurtorenweg 5-

23 

De Cocksdorp 

(1) Betreft de locatie ‘Bouwlust’. In het vigerende 

plan heeft het de bestemming Rk8 met een 

recreatieve opstal (Ro). Hierbij is het 

bestemmingsvlak het bouwvlak en kan – mits een 

boomsingel nodig is -uitgebreid worden tot 5 meter 

uit de perceelsgrens, en volgens het huidige beleid 

zelfs tot de perceelsgrens. In het ontwerp 

bestemmingsplan werkt het bouwvlak beperkend 

binnen recreatieve bestemmingen. De 

bouwmogelijkheden worden juist vergroot.  

In het vigerende plan waren Bouwlust, het Ro en de 

woning, Vuurtorenweg 5-23 in een bestemmingsvlak 

opgenomen. Nu zit het Ro is een apart 

bestemmingsvlak. Het valt nog steeds onder één 

verhuurexploitatie. Verzoek om de bestaande 

rechten qua bouwvlak te respecteren en maar één 

bestemmingsvlak op te nemen. 

(2) In het vigerende plan is het mogelijk inpandige of 

aangebouwde appartementen uit te plaatsen. In het 

ontwerp plan is deze mogelijkheid vervallen. Echter 

de bebouwingsoppervlakte van het Ro en 

appartementen worden vergroot in het plan en 

kunnen zo niet worden benut. Verzoek is om de 

huidige rechten voor uitplaatsing te respecteren. 

(3) Huidig situatie is; 2 appartementen zijn 

uitgeplaatst naar 2 geschakelde zomerwoningen, een 

Ro is verplaatst en moet nog gebouwd worden. De 

overige appartementen zijn binnen Bouwlust 

gesitueerd. Verzoek is op de volledige kavel de 

bestemming verblijfsrecreatieve gebouwen  op te 

nemen met 30 slaapplaatsen en twee 

zomerwoningen, twee recreatieve opstallen en een 

woning. Dit betekent een verblijfsrecreatieve 

bestemming met 50 slaapplaatsen. 

 

3e aanvulling: 

Vraag naar aanleiding van de raadscommissie: 

Bouwlust verplaatsing 1 recreatief opstal van 

de Molenlaan naar Bouwlust, kan nu niet meer 

gerealiseerd worden? Is de procedure gevoerd? 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres 

Vuurtorenweg 5-23. 

 

(1) De grootte van het bestemmingsvlak is gelijk gebleven. 

Er is een bouwvlak binnen het bestemmingsvlak opgenomen 

passend bij de bestemming verblijfsrecreatieve gebouwen. 

Voor deze bestemming is in deze situatie al een ruim 

bouwvlak opgenomen. Het perceel ligt in een open 

landschap. Vergroting van het bouwvlak zou een aantasting 

van dit landschap betekenen en is in strijd met het 

uitgangspunt om bebouwing te concentreren.  

De bestemming van het recreatieve opstal Vuurtorenweg 23 

is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan. Het gaat 

hier om een solitaire recreatieve opstal die nu de 

bestemming ‘recreatie, recreatief opstal’ heeft gekregen 

met de daarbij behorende bebouwingsmogelijkheden.  

(2) De regel voor het niet langer uitpandig kunnen bouwen 

van in – en aanpandige recreatieve opstallen is opgenomen 

omdat het uitplaatsen van tot nog toe inpandige, of 

aangebouwde recreatieve opstallen, in de praktijk leidt tot 

aantasting en verdere verstening van het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

(3) Het verzoek is een verblijfsrecreatieve bestemming voor 

het gehele terrein met 50 slaapplaatsen. Daarbij wilt u de 

vrijheid deze in welke vorm dan ook te kunnen bouwen. 

Omdat een dergelijke ontwikkeling in strijd is met de 

kernwaarde: voorkomen van verdere verstening van het 

open landschap, wordt aan de bestemming niet gewijzigd 

naar recreatieterrein.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het plan te 

wijzigen. 

 

3e aanvulling: 

Er is wel een positieve principe-uitspraak (BenW 

advies nummer 255 d.d. 3 augustus 255 en brief d.d. 

2 september 2010) op het verzoek tot het verplaatsen 

van 1 recreatieve opstal van de Molenlaan in De 

Cocksdorp naar de locatie Bouwlust. Er is echter geen 
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verzoek gevolgd om de benodigde procedure te 

voeren, en er is dus ook geen procedure gevoerd om 

dit voornemen te realiseren. 

 

252 

 

Vakantiecentrum 

Dennenoord 

Grensweg 106 

Den Burg 

(1) Betreft vakantiecentrum Dennenoord. In het 

vigerende plan het de hele hoek met alle terreinen 

samen twee bestemmingsvlakken. In het ontwerp 

plan heeft elk park een eigen bouwvlak. Dennenoord 

heeft meerdere bouwvlakken. Een landje ten noord 

westen heeft geen bouwvlak meer. Hierdoor worden 

bestaande rechten beperkt. In de toekomst is et de 

bedoeling een stuk grond te ruilen tegen een stuk 

aangrenzend in de hoek. In het vigerende plan kon 

het gehele bestemmingsvlak bebouwd worden. Door 

het opnemen van een bouwvlak in het ontwerp plan 

worden de bebouwmogelijkheden beperkt, echter de 

bouwmogelijkheden worden vergroot. Verzoek is om 

bouwvlak te vergroten conform bestaande rechten 

en het minimaal om de bestaande bebouwing g=heen 

te leggen. En het verzoek om een bouwvlak op te 

nemen op het ‘losliggende’ hoekje. 

 

3e aanvulling: 

Tijdens de mondelinge toelichting op de 

zienswijze is aangegeven dat er op het 

noordelijk deel geen bouwvlak ligt, terwijl het 

wel een recreatieve bestemming heeft. Ligt 

hier in het vigerende bestemmingsplan wel 

een bouwmogelijkheid? Is er een procedure 

gevoerd voor dit stuk terrein? 

 

 

(2) De groenstrook langs de weg had de bestemming 

Rv(z) en in het ontwerp plan de bestemming Bos. 

Verzoek om hiervoor een verblijfsrecreatieve 

bestemming op te nemen. 

(3) In artikel 37.2.8 sub c staat dat een boomsingel 

van 7 meter moet worden aangelegd. Dit hoeft niet 

elke onderneming zelf te doen, maar gezamenlijk, 

dus ieder 3,5 meter. Dit spreekt  artikel 37.4.1 sub f 

tegen. 

(4) In artikel 37.6 sub a staat een 

wijzigingsbevoegdheid om het maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen te verlagen tot het 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres 

Grensweg 106. 

 

(1) De aparte bouwvlakken zijn opgenomen om de 

waterbergende capaciteit van de tussenliggende sloot te 

waarborgen.  

Het landje dat volgens verzoeker niet meer recreatief 

bestemd is in het ontwerp bestemmingsplan en daarmee 

bestaande rechten heeft verloren heeft in het geldende 

bestemmingsplan Buitengebied een agrarische bestemming. 

Hier worden de bestaande rechten niet beperkt. Een stuk 

grond van ruim 2700m² grenzen aan de westkant van het 

door u bedoelde landje is overigens bij de recreatieve 

bestemming getrokken.  

In het ontwerp plan is een deel van een centrale 

voorzieningengebouw buiten het bouwvlak gevallen. Het 

bouwvlak wordt aangepast zodat de gehele bebouwing 

van het centrale voorzieningengebouw binnen het 

bouwvlak komt te liggen.  

 

3e aanvulling: 

Zie bijgevoegde tekening. BIJLAGE 6 en 7 van de 3e 

aanvulling. 

Er is hier inderdaad verzuimd een bouwvlak in te 

tekenen. Het terrein is in gebruik als opslagterrein 

voor de recreatieve functie. Punt is wel dat er geen 

afschermende windsingel is. Dit is wel verplicht bij 

recreatieterreinen. Tot nu toe is dat lastig 

afdwingbaar. In de Wro is daarvoor een nieuw 

rechtsmiddel opgenomen: de voorwaardelijke 

verplichting.  

Voorgesteld wordt om deze voorwaardelijke 

verplichting op te nemen en te verbinden aan de 

regeling van het hebben/in stand houden van een 

afschermende windsingel bij recreatieterreinen 

(tenzij op andere wijze een goede landschappelijke 

inpassing is gewaarborgd). 

 

Locatie: Vakantiecentrum Dennenoord, Grensweg 106 

Het bouwvlak van de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

3e aanvulling: 

De regels worden aangepast in die zin dat aan artikel 

37.4.1 Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen  - 

Specifieke gebruiksregels wordt een nieuwe sub f 

toegevoegd (de in het ontwerp staande sub f wordt 

verwijderd omdat deze een dubbeling bevat met 37.2.8 

de regel voor de terreininrichting): 

 

“f. het gebruik van de gronden met de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ is alleen 

dan toegestaan indien aan de erfinrichtingsregel van 

artikel 37.2.8 is voldaan.” 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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daadwerkelijk in gebruik zijnde aantal. Dit geeft 

onzekerheid voor de ondernemer. Verzoek is deze 

wijzigingsbevoegdheid te verwijderen uit het plan. 

(5) De oppervlakte van recreatieve opstallen (Ro) 

alsmede zomerwoningen is vergroot. Daarom zou de 

maat van een stacaravan ook verruimd moeten 

worden naar 65 m². Dit staat in verhouding tot de 

vergroting van een Ro. 

 

 

 

(2) De door verzoeker bedoelde groenstrook is in eigendom 

bij Staatsbosbeheer. Om deze afschermde groensingel te 

waarborgen voor de toekomst is hier de passende 

bestemming bos opgelegd. 

(3) Niet ingezien wordt wat er tegenstrijdig is aan deze 

regels. Wie uiteindelijk een boomsingel realiseert is geen 

item dat in het  

bestemmingsplan geregeld moet worden.  

(4) De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder 

slaapplaatsintensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(5) In de Nota van uitgangspunten is de maat voor 

stacaravans vastgesteld. Hiermee wordt een vergroting al 

mogelijk gemaakt. De maatvoering wordt niet aangepast.  

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

253 

 

Frankendael 

Hoornderweg 6 

Den Burg 

(1) In het vigerend plan heeft het perceel van 

Frankendael Texel de bestemming Rk 3, 

kleinschalige recreatieterreinen voor vrijstaande, 

aangebouwde of inpandige eenheden. Per eenheid 

mag 70m² en 25m² centrale voorzieningen, ofwel 

(3*95=)285m² binnen het gehele bestemmingsvlak 

mocht worden gebouwd. In het ontwerp plan heeft 

het perceel de bestemming verblijfsrecreatieve 

terreinen gekregen met 15 slaapplaatsen en een 

maximum te bebouwen oppervlakte van 285m². Alle 

bedrijfsbebouwing moet binnen 2 gebouwen worden 

gerealiseerd. Het bestemmingsvlak ligt strak op de 

bebouwing, maar de bouwmogelijkheden voor 

woning en recreatieve opstallen en zomerwoningen 

(1) De oppervlakte van het bouwvlak is ruim 1500m². Hierbij 

binnen is voldoende ruimte aanwezig om maximaal 285m² 

aan bebouwing te realiseren. In het bestemmingsplan is een 

zogenoemde 25%-regeling opgenomen. Indien een verzoek 

tot toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid wordt 

ingediend en het verzoek voldoet hieraan wordt in principe 

medewerking verleend. 

(2) Zie punt 1, wat betreft de wijzigingsbevoegdheid.   

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

3e aanvulling: 

Het bouwvlak op de verbeelding zal worden 

 

3e aanvulling: 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 
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zijn vergroot. Door het ingetekende bouwvlak kan 

alleen voor de schuur uitgebouwd worden. Dat is 

niet wenselijk. Verzoek is het maximaal te 

bebouwen oppervlakte te vergroten naar 375m² en 

het bouwvlak te vergroten. 

(2) In de tuin staat een vergund badmeestershuisje. 

Verzoek is door gebruik te maken van de 25% 

regeling de mogelijkheid te hebben om hiervan een 

trekkershut voor 2 persoenen te kunnen maken. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

bouwvlak ligt erg beperkend, op deze manier 

zou uitbreiding van de woning alleen kunnen 

plaatsvinden voor de schuur, hetgeen qua 

beeldkwaliteit en gebruiksmogelijkheden 

ongewenst is. 

 

aangepast zodat er aan de zuidzijde meer ruimte 

komt, wel zal de afstand tot de weg gehanteerd 

blijven. 

255 

 

Hotel De Pelikaan 

De Koog 

 

(1) Betreft de locatie van Hotel de Pelikaan Texel. In 

het vigerende plan is een bebouwingsmogelijkheid 

van maximaal 3.500m² en een onbeperkt aantal 

slaapplaatsen. In het nieuwe plan zijn er twee 

bouwvlakken opgenomen; 1 voor de appartementen 

en 1 voor het hotel/restaurant met een maximum te 

bebouwen oppervlakte van 1.900m² respectievelijk 

2.000m². het aantal in gebruik zijnde slaapplaatsen 

betreft 340 (appartementen) plus 124 (hotel). In het 

reeds bestaande bebouwde oppervlakte is het 

mogelijk de hoogte in te gaan en 30 hotelkamers te 

bouwen. 

In het ontwerp plan zijn voor het hotel maximaal 

122 slaapplaatsen opgenomen. Het bouwvlak ligt zo 

strak om de zij- en voorgevel van het hotel heen, 

dat dit minder mogelijkheden geeft dan in het 

vigerende plan. Verzocht wordt om 184 

slaapplaatsen op te nemen voor het hotel gedeelte. 

Aangezien het opnemen van slaapplaatsen een 

beperking geeft ten opzichte van het vigerende plan 

wordt verzocht om het maximum aantal 

slaapplaatsen uit het bestemmingsplan Buitengebied 

te verwijderen. 

(2) De Pelikaan heeft ruimte voor uitbreiding aan de 

westgevel. Echter is daar qua bouwvlak geen ruimte 

voor. Verzocht wordt het bouwvlak te verruimen tot 

aan de bosrand, op 18 meter uit de as van de weg 

(1+2) Op basis van het geldende bestemmingsplan mag op 

het gehele perceel (hotel + appartementen) 3500m² 

bebouwd worden. Nu is er, met het oog op de kernwaarden 

van Texel een bouwvlak opgenomen waarbij niet verder 

naar het westen en zuiden gebouwd kan worden. De 

bebouwingsmogelijkheden zijn geconcentreerd aan de west 

noordzijde. Op deze manier blijft de bebouwing compact. 

De bebouwing blijft geconcentreerd tussen het huidige hotel 

en het naastgelen verblijfsrecreatieve terrein.  

In het huidige bestemmingsplan kunnen slaapplaatsen 

gerealiseerd worden binnen de maximale oppervlakte aan 

bebouwing en de bebouwingsvoorschriften. Er kunnen geen 

rechten worden ontleend aan fictieve slaapplaatsen. Er zijn 

na de laatste uitbreiding/vernieuwing van het hotel geen 

plannen kenbaar gemaakt voor een verdere uitbreiding van 

het aantal slaapplaatsen. Het aantal slaapplaatsen blijft 

ongewijzigd 122.  Het nu niet opnemen van het aantal 

slaapplaatsen past niet binnen de uitgangspunten van het 

plan. Door de uitgebreide mogelijkheden voor invulling van 

de recreatieve bestemming (hotel, recreatieappartementen 

en groepsverblijven) zijn de aantallen slaapplaatsen 

vastgelegd op het perceel. Daarbinnen is de vrijheid om de 

accommodatievorm te kiezen met de daarbij behorende 

slaapplaatsen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot het wijzigen van het 

plan. 
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(i.v.m. de weg) 

 

3e aanvulling: 

Pelikaan, Tubantia en Boschrand; de vragen 

zijn schriftelijk nagestuurd: 

 
Vragen uit de mondelinge toelichting op de 
zienswijzen voor:  
 
Hotel De Pelikaan,  
Hotel Tubantia en  
Hotel de Boschrand,  
 
tijdens de commissievergadering van 7 mei 
2013. 
Vraag voor Tubantia en Hotel de Pelikaan 
 
1) Wat is de insteek geweest van deze 
wijziging (het verkleinen van de bouwvlakken 
van 
Tubantia en De Pelikaan en het 
bestemmingsvlak van Tubantia en de 
toekomstige 
plannen onmogelijk te maken)? 
 
2) Waarom wordt er niet met de ondernemers 
meegedacht en hun de ruimte gegeven 
voor ontwikkeling, wat de gemeente als 
beleidsvisie heeft? 
 
3) Het kan toch niet zo zijn dat als de 
hoteleigenaren eind 2012 een vergunning in 
zouden dienen je vergunning zou krijgen en 
dat deze door de komst van het nieuwe 
bestemmingsplan deze zelfde vergunning 
geweigerd zou worden, aangezien de 
slaapplaatsen vastgesteld zijn? 
 

4) Waarom gaat het college op de stoel van de 

ondernemer zitten? 

 

 

 

3e aanvulling: 

1) Het bestemmingsvlak voor Hotel Tubantia is niet 

verkleind, wel is de lijn nu juist ingetekend volgens 

de kadastrale kaart. Het gehele eigendom ter plaatse 

is bestemd. Het bouwvlak is getekend volgens de visie 

dat open landschap en open doorzichten behouden 

moeten blijven. Zie bijgevoegde foto. Het 

ingetekende bouwvlak geeft mogelijkheden om de 

toegestane maximale oppervlakte bebouwing een 

goede plek te geven. Bij het maken van 

toekomstplannen, kan door de eigenaar rekening 

gehouden worden met  de vlakken zoals opgenomen 

in het bestemmingsplan. Indien aan alle voorwaarden 

voldaan is, kan ook uitbreiding van bestemmingsvlak 

verkregen worden (via de 25%-regeling) en zal het 

bouwvlak op een passende wijze worden aangepast. 

BIJLAGE 9 en 10 van de 3e aanvulling. 

 

Het bouwvlak van Hotel de Pelikaan: aan de 

westkant, ter plaatse van een parkeerterrein, is het 

bouwvlak kleiner dan de bouwmogelijkheden op basis 

van het vigerende bestemmingsplan. Dit betreft het 

huidige parkeerterrein. BIJLAGE 11 van de 3e 

aanvulling. 

 

2) Er wordt ruimte gegeven voor ontwikkelingen 

rekening houdend met het o.a. belang van behoud en 

versterking van de kernwaarden van Texel. 

 

 

3) Een nieuw bestemmingsplan geeft nieuwe regels. 

Het Ruimtelijke Ordeningsrecht is op deze wijze 

ingericht. Het gestelde kan inderdaad het geval zijn. 

 

4) Het college kijkt naar alle belangen, niet alleen 

het economische belang en maakt een afweging in 

het algemeen belang. 

 

Dit geeft geen aanleiding tot wijzigingen 
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265 

 

Hoofdweg 78 

De Cocksdorp 

Op het perceel Hoofdweg 78, grenzend aan het 

perceel van verzoeker, rust een bestemming 

“Recreatie -Verblijfsrecreatieve gebouwen”. Er is 

omgevingsvergunning verleend om daar een 

bedrijfswoning te bouwen. 

De aangegeven bestemming betekent dat er in de te 

bouwen woning ook gasten van het hotel gehuisvest 

kunnen worden of dat de woning anderszins 

recreatief verhuurd kan worden. Ook kan 

bijvoorbeeld een speeltuin, volleybalveldje of 

zwembad aangelegd worden. Dit alles is mogelijk tot 

op ongeveer 3,5 meter vanaf de woning van 

verzoeker. 

Destijds is afgesproken dat er binnen een afstand 

van 21 meter vanaf de woning van verzoeker 

gebouwd zou worden en het bouwplan van de 

bedrijfswoning voldoet daaraan. Verzoeker heeft 

geen enkele moeite met de bedrijfswoning, maar 

met een bestemming “Recreatie - 

Verblijfsrecreatieve gebouwen” is niet duidelijk wat 

er in de toekomst kan gebeuren. 

Verzoeker verwacht dat zijn pand door deze 

bestemming in waarde zal verminderen en dat hij 

overlast zou kunnen ondervinden. 

Verzoeker maakt bezwaar tegen de bestemming 

“Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen”, een 

bestemming wonen is meer op zijn plaats. 

De slaapplaatsen zijn gekoppeld aan het gedeelte van het 

bestemmingsvlak waar het hotel gevestigd is. Het bouwvlak 

is strak om de vergunde bedrijfswoning geplaatst. Het gaat 

hier om een bedrijfswoning van het bijbehorende Hotel De 

Kievit. Als zodanig is deze op die locatie vergund. Het gaat 

dus niet om een burgerwoning. Daarom wordt hier geen 

woonbestemming opgelegd. Het bouwvlak komt niet dichter 

naar het perceel van Hoofdweg 76 dan de afstand van de 

reeds vergunde bedrijfswoning. (21 meter) 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

272 

 

Zanddijk 274 

De Cocksdorp 

(1) Is het niet eens met het toegekende aantal 

slaapplaatsen van 496. 

(2) “Slufteroord” is een park op zich en niet een 

combinatie met onder andere “Slufterhoek”. Dit wil 

verzoeker ook niet omdat het geen recht doet aan 

het ruim opgezette park Slufteroord. 

6 hectare groot = 120 x 5 = 600 slaapplaatsen  

 

(1) Het aantal van 496 slaapplaatsen is bepaald op basis van 

de rechten uit het geldende bestemmingsplan. Dit is in de 

inspraaknota ook zo verwoord. Het bestemmingsplan kent 

nog een wijzigingsbevoegdheid om dit aantal te verhogen.  

(2) Bestemmingsplanmatig wordt het als één geheel gezien, 

net als in het geldende bestemmingsplan. Dat dit onderling 

is gesplitst en verschillende namen heeft, maakt dit niet 

anders. Dit betreft een privaatrechtelijke aangelegenheid. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

276 

 

Pelikaanweg 75 

De Koog 

(1) In het ontwerpbestemming wordt de bestemming 

van een perceel grond tussen Pelikaanweg 75 en het 

bungalowpark ’t Hoogelandt gewijzigd van agrarisch 

naar recreatie. Hiermee laat de gemeente een 

privébelang prevaleren boven het algemeen belang. 

Daarnaast is deze wijziging in strijd met het onlangs 

aangescherpte beleid om de recreatieve 

ontwikkeling op Texel binnen de perken te houden in 

(1) Het uitbreiden van een recreatieterrein zoals ’t 

Hoogelandt past niet in het normale gemeentelijke beleid. 

Het is geen kleinschalig terrein, en het voldoet niet aan de 

voorwaarden van de 25%-regeling.  

Het betreft hier een compensatie van het wegnemen van 

een strook grond aan de wegzijde van dit park. Deze strook 

grond was nodig voor de aanleg van het fietspad. Met 

bestaande slaapplaatsen (waarvan 20 afkomstig van de Krim) 

Locatie: Tussen Pelikaanweg en Californiëweg, achter huidige 

bestemmingsvlak van recreatieterrein ’t Hoogelandt 

De ingetekende verruiming van het bestemmingsvlak en 

bouwvlak Recreatie – verblijfsrecreatieve terreinen, wordt 

gehalveerd, de overige gronden krijgen de bestemming 

“Agrarisch – Binnenduinrand” conform de bijgevoegde 

tekening. 

 

Klik hier voor nr. 265 in
de categorie wonen
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het belang van de kernwaarden van het eiland. Het 

ontwerpbestemmingsplan biedt nergens anders 

ruimte voor een dergelijke uitbreiding.  

(2) De nieuwbouw van de exclusieve villa’s draagt 

niet of nauwelijks bij aan de economie van Texel. 

Dergelijke huizen worden niet verhuurd maar 

beschouwd als een belegging. Het grootste gedeelte 

van het jaar staan dergelijke huizen leeg. Het 

toelaten van dergelijke bouw gaat ten koste van de 

schaarse ruimte. 

(3) De nieuwbouw zal tot schade leiden. De groene 

buffer is weg. Het zal lang duren voordat het groen 

de grote en hoge villa’s afschermt want bomen doen 

het bijzonder slecht op deze hoge en ’s zomers 

droge mientgrond met sterk afwisselende 

grondwaterstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e aanvulling: 

Vraag naar aanleiding van de raadscommissie: 
N.a.v. insprekers eigenaar en buurman: graag 
ontvangt D66 de brief waaraan is gerefereerd 
(verstuurd vanuit de gemeente op 11 augustus 
2009, waarin de afspraken verwoord staan 
t.a.v het fietspad en de compensatie) alsmede 
het complete advies (en besluit) dat het 
college op 9 oktober 2012 genomen heeft over 
deze zaak. 
 

is door de exploitant een plan gemaakt voor een kwalitatief 

hoogwaardige invulling. Hierbij is er ook sprake van 

kwaliteitsverbetering zoals opgenomen in de 25%-regeling, 

namelijk door het saneren en opknappen van de zeer 

verouderde centrale voorzieningen op dit terrein. De 

gronden liggen in de toeristische zonering, zoals opgenomen 

in de structuurvisie, alwaar toeristisch/recreatieve 

ontwikkelingen zijn voorzien.  

Er is geen sprake van het laten prevaleren van een 

privébelang boven een algemeen belang. Het realiseren van 

een fietspad wordt gezien als een algemeen belang. 

(2) De nieuwe zomerhuizen mogen niet anders gebruikt 

worden dan voor een bedrijfsmatige exploitatie, dat staat in 

artikel 37.4.3. , de gemeente gaat er dus van uit dat deze 

zomerhuizen aan toeristen verhuurd worden. Anderzijds is 

het wel of niet bijdragen aan de Texelse economie geen 

argument in planologische zin. 

(3) Het perceel grenst aan het perceel van de indiener van 

de zienswijze, waar nu nog sprake is van een buffer, zal in 

de nieuwe situatie het perceel van ’t Hoogelandt grenzen 

aan het perceel van de indiener van de zienswijze. Ingezien 

wordt dat dit onevenredig nadeel met zich mee brengt. Om 

een grotere buffer te behouden tussen beide percelen, 

zal de uitbreiding gehalveerd worden. Qua oppervlakte is 

het perceel van ’t Hoogelandt ruimschoots voldoende om 

de slaapplaatsen een goede plek te kunnen geven. Temeer 

daar door de eigenaar onlangs nog een principeverzoek is 

ingediend voor het nogmaals verplaatsen van 20 

slaapplaatsen van De Krim naar t Hoogelandt, hetgeen door 

de gemeente is afgewezen, aangezien dit niet in het beleid 

past. 

 

Punt 3 van de zienswijze geeft aanleiding tot wijziging van 

het bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

BIJLAGE 18 bij de 3e aanvulling: 

• Brief met kenmerk 09.UP.4292 d.d. 11 

augustus 2009 

• Getekend BenW advies d.d. 09-10-2012 met 

nummer 364 

• Kopieën van de desbetreffende stukken uit 

de bijlage bij het BenW advies 364. 

• Besluitenlijst van de vergadering van het 

college van Burgemeester en Wethouders , 

 

Doorgehaald op basis van de 7e aanvulling. 
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3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie 

Kunt u aangeven of inschatten of er 
precedentwerking kan uitgaan van" 't 
Hoogelandt", kijkend naar 2 zaken: (1) het feit 
dat sprake is van een verplaatsing van bedden 
(tussen 2 bedrijven c.q. BV's), wat anderen 
niet wordt toegestaan en (2) de omzetting van 
agrarische grond? 
 
7e aanvulling: 
De heer de Graaf heeft in de raadscommissie 

30 mei 2013, toegelicht dat er overleg heeft 

plaatsgehad tussen hem en de eigenaar van 

bungalowpark ‘t Hoogelandt’. Hun percelen 

grenzen aan elkaar, en ze hebben goede 

afspraken gemaakt over een erfafscheiding 

tussen beide percelen, en de situering van 

nieuwe zomerhuizen. De heer De Graaf heeft 

aangegeven zijn zienswijze in te trekken. 

nummer 41 d.d. 09-10-2012. 

 

3e aanvulling: 

Er zal geen sprake zijn van precedent werking, 

aangezien het te maken had met de aanleg van het 

fietspad, waardoor eventuele nieuwe aanvragen niet 

vergelijkbaar zijn met dit geval. 

 

7e aanvulling: 
Dit geeft het college aanleiding om het voorstel, 

waarbij een groene buffer tussen beide percelen 

werd bestemd, in te trekken. Door het intrekken van 

het voorstel blijft het Ontwerp bestemmingsplan 

zoals het was, en kan het college de afspraken met 

De Krim, gestand doen. 

 

277 

 

Pontweg 218 en 

220 

De Koog 

Eigenaar heeft op de Pontweg 218 en 220 een 

zomerwoning. De oorspronkelijke opstallen zijn 

vervangen door nieuwbouw en werden 

recreatiewoningen genoemd. In het 

bestemmingsplan wordt het recreatief opstal. Steeds 

weer een andere benaming. De huidige oppervlakte 

is 55m² en mag 70m² worden. Echter 

zomerwoningen waren 70m² en mogen nu 100m² 

worden. Waarom dit verschil? Ze worden verhuurd 

aan dezelfde geïnteresseerden. Verzocht wordt op 

de Pontweg 218 en 220 een dezelfde bestemming en 

dus uitbreidingsmogelijkheden op te nemen als voor 

de zomerwoningen. 

Een recreatief opstal is niet hetzelfde als een zomerhuis. 

Recreatieve opstallen kennen ook een andere 

ontstaansgeschiedenis. Ze zijn her en der ontstaan, vaak 

(illegaal) bij woningen en werden als recreatiewoning 

verhuurd door de bewoner. Hier is dus altijd sprake van een 

andere hoofdfunctie, zoals wonen of een agrarisch bedrijf. 

Zomerhuizen daarentegen, staan op een 

zomerhuizenterrein, waar recreatie de hoofdfunctie is.  

Recreatieve opstallen maken deel uit van de historische 

ontwikkeling van de recreatie op Texel. Binnen het geldende 

bestemmingsplan zijn deze recreatieve opstallen positief 

bestemd, met dien verstande dat deze 

bestemmingsplanmatig een relatie blijven houden met het 

hoofdgebouw. Om de gebruiksmogelijkheden te verruimen is 

de maximale oppervlakte verruimd van 55m² naar 70m². Aan 

een verruiming naar 100m² wordt geen medewerking 

verleend.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  
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291 

 

Waddenpark 

Avanti 

Stuifweg 22 

Oosterend 

1) Waddenpark Avanti heeft in het vigerend plan de 

bestemming Rk20, een kleinschalig recreatief terrein 

met 20 accommodaties. 

In het nieuwe plan heeft het de bestemming 

Recreatie –Verblijfsrecreatieve gebouwen met 

maximaal 100 recreatieve slaapplaatsen en een 

maximaal te bebouwen oppervlakte van 1.650m². 

Het betreft een terrein met 3 gebouwen met recent 

gerenoveerde zomerwoningen en schuurtjes. 

Verzocht wordt de bestemming Recreatie -

Verblijfsrecreatieve terreinen. Dit sluit het beste 

aan bij de vigerende bestemming, de omgeving met 

het recent aangelegde natuurgebied Utopia, 

openlandschap, de bedrijfsvoering, desinvestering, 

kwaliteit en de toekomstplannen om de resterende 

30 slaapplaatsen te gaan omzetten in nieuwe 

accommodaties – niet zijnde grote gebouwen in de 

polder - die passen in de omgeving. 

(2) Als de bestemming verblijfsrecreatieve 

gebouwen blijft, dan past de bestaande bebouwing 

niet in de bestemming, omdat er 3 gebouwen 

aanwezig zijn en er maar 2 toegestaan zijn.  

(3) Tevens is er geen ruimte voor centrale 

voorzieningen, omdat er omgerekend maar 16,5m² 

per persoon gebouwd kan worden. Verzocht wordt 

aan te geven hoe de 1.650m² tot stand is gekomen. 

Per slaapplaats wenst verzoeker een oppervlakte van 

bebouwing van 20m². 

(4) In het nieuwe plan moet erfbeplanting 

gerealiseerd worden. In het vigerende plan is dat 

alleen van toepassing indien het landschap daarom 

vraagt. Aan de westkant is beplanting gerealiseerd 

en aan de oostkant wil dat niet lukken ondanks 

meerdere pogingen. Dit park ligt weids en in het 

open landschap nabij natuurgebied Utopia. In de 

omgeving is nagenoeg geen opgaande beplanting 

aanwezig. Verzocht wordt om te bevestigen dat 

opgaande erfbeplanting rondom Avanti niet 

noodzakelijk is. 

 

3e aanvulling: 

Aanvullende vragen naar aanleiding van de 

raadscommissie: 

• Vigerend Rk 20 (kleinschalig 

recreatieterrein met mogelijkheid tot 

(1) Aan het verzoek om omzetting van de bestemming wordt 

geen medewerking verleend. Het gaat om een overwegend 

conserverend bestemmingsplan, waarin de bestaande 

situatie en rechten worden overgenomen. Voor het overige 

geldt dat indien verzoeker concrete nieuwbouwplannen 

heeft, hiertoe los van onderhavige 

bestemmingsplanherziening een verzoek toe kan worden 

ingediend. 

(2) In het bestemmingsplan wordt een bepaling 

opgenomen die regelt dat indien het aantal aanwezige 

gebouwen meer is dan twee het aanwezige vergunde 

aantal gebouwen als maximum geldt. Hiermee wordt 

voorkomen dat één of meerdere gebouwen ten onrechte 

onder het overgangsrecht worden gebracht. 

(3) De bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen is in het ontwerp bestemmingsplan een 

samenvoeging van de recreatieve verblijfsvormen hotel, 

appartementen en groepsverblijven.  

In de voorgaande en het geldende bestemmingsplan gelden 

verschillende uitgangspunten bij het bepalen van de 

maximale bebouwde bebouwingsoppervlakte van de diverse 

verblijfsvormen. Zo wordt uitgegaan van het aantal 

slaapplaatsen, het aantal verblijfseenheden of van de 

omvang het bestaande gebouw. 

Door de samenvoeging van de drie verblijfsvormen kan 

daarom geen algemene formule ontwikkeld worden. Het 

bepalen van de ontwikkelingmogelijkheden is maatwerk, 

waarbij omgevingsfactoren een rol spelen.  

Voor Avanti is de maximale bebouwde oppervlakte mede 

gebaseerd op de bestaande verhouding tussen de bestaande 

bebouwde oppervlakte en het aantal gerealiseerde 

slaapplaatsen. Voor de nog te realiseren 30 slaapplaatsen is 

van deze verhouding in acht genomen. Daarnaast is rekening 

gehouden met de kwetsbaarheid van de omgeving. In dit 

kwetsbare open polderlandschap passen geen grote 

bouwvolumes voor recreatieve verblijven. 

Ten opzichte van het recht in het geldende 

bestemmingsplan van 1400m²(20 verblijfseenheden x 70m²) 

is de in het ontwerp toegekende oppervlakte van 1650m² 

een verruiming van 250m².  

Voor de mogelijke realisatie van centraal recreatieve 

voorzieningen wordt een afwijking opgenomen tot een 

oppervlakte van 250m², mits niet eerder van deze 

regeling gebruik gemaakt is. 

Er kan geen vergelijking gemaakt worden met de andere 

recreatieve bestemmingen omdat elke verblijfsvorm zijn 

Regels: 

In artikel 36.2.1 sub c van de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ 

zal worden gewijzigd van ‘het aantal gebouwen voor deze 

bestemming zal ten hoogste twee bedragen. De 

bedrijfswoning is hierbij uitgezonderd’ in ‘het aantal 

gebouwen voor deze bestemming zal ten hoogste twee 

bedragen, tenzij het bestaande aantal meer is dan geldt het 

bestaande aantal als maximum. De bedrijfswoning is hierbij 

uitgezonderd.’ 

 

In artikel 36 van de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt onder 36.3, afwijken van 

de bouwregels de volgende aanvulling opgenomen: 

• In afwijking van artikel 36.2.1 sub b kan het bebouwde 

oppervlak met maximaal 250m² worden vergroot ten 

behoeve van kwaliteitsverhogende voorzieningen ten 

behoeve van collectief gebruik.  

1) Het bedrijf waarvoor de uitbreiding wordt 

aangevraagd, heeft nog niet eerder van de 

uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt in de 

planperiode van de voorloper van dit 

bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

daarvan. 

2) De uitbreiding doet geen onevenredige afbreuk aan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 
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20 zomerwoningen- incl. de mogelijke 

uitbreiding met 6 zomerwoningen/30 

slaapplaatsen-), nu bestemming 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen. 

• Hoe is aantal te bebouwen m2 

vastgesteld? 

• Verzoek om vergroting van het 

bouwvlak en het daaraan gekoppelde 

bouwvlak: geen antwoord in ZW 

reactie. 

• Toename aantal gebouwen niet 

mogelijk in nieuwe bestemming. Dus 

30 nieuwe slaapplaatsen moeten 

gecreëerd worden in bestaande 

gebouwen of uitbreiding daarvan. 

• Nu gebouwen mogelijk van 16 m 

breed en 103 m lang en 10 m hoog: 3 

verdiepingen. Is dat niet een te groot 

bouwvolume in het kwetsbare open 

polderlandschap? 

• Is een boomsingel nu wel/niet 

gewenst? 

 

5e aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

Ga om tafel met belanghebbende om er vóór 

12 juni uit te komen. 

 

specifieke kenmerken heeft met een eigen oppervlakte 

behoefte.  

(4) Het recreatieterrein Avanti aan de Stuifweg was in het 

bestemmingsplan uit 1977 bestemd als 

Recreatieappartementen, met een capaciteit van 13 

appartementen en een zomerwoning.  

In het bestemmingsplan uit 1996 is in overleg met verzoeker 

een breder bestemmingsvlak opgenomen om boomsingels 

aan te kunnen planten. Op deze wijze zou het terrein beter 

in het landschap ingepast worden.  

In het bestemmingsplan is destijds, als compensatie, de 

capaciteit met 30 slaapplaatsen verhoogd naar 100. De 

boomsingels zijn echter (nog) niet ingepland.  

In 1996 is al uitgesproken dat het wenselijk wanneer het 

terrein doormiddel van beplanting beter in het landschap 

ingepast wordt. Dit standpunt is niet gewijzigd. 

 

De punten 2 en 3 van de zienswijze geven aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen .  De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

3e aanvulling: 

Zie bijlage.  BIJLAGE 12 van de 3e aanvulling. 

 

De antwoorden uit de bijlage geven geen aanleiding 

tot een wijziging in het voorstel van het college ten 

aanzien van de zienswijze. 

5e aanvulling: 

De afspraak heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 juni. 

De uitkomst is dat er nu voorgesteld wordt dat de 

bestemming “verblijfsrecreatief terrein” zal 

worden opgenomen in plaats van de bestemming 

“verblijfsrecreatief gebouw”. 

De reden hiervoor is dat er door verzoekers op de 

valreep een bouwvergunning is ingediend voor 5 

losstaande eenheden op het terrein. Deze moet 

beoordeeld worden naar het vigerende plan, en 

voldoet daar aan (na kleine planaanpassing). Hij zal 

dus worden verleend, waarmee het terrein 

overduidelijk het karakter draagt van een 

zomerhuizenterrein. Door verzoekers zal een 

afschermende windsingel aangelegd moeten worden. 

Ze gaan daarvoor een erfinrichtingsplan maken, dat 

5e aanvulling: 

De verbeelding zal worden aangepast in die zin dat 

voor de locatie Stuifweg 20 de bestemming zal worden 

“Recreatie – Verblijsrecreatieve Terreinen”. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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aan de gemeente zal worden toegestuurd. 

 

303 

 

Koorn-aar 

Grensweg 388 

Den Burg 

 

Verzoekt om het bouwblok te vergroten naar de 

bestaande rechten en de bouwvlakken. 

Het bouwblok is nu zo gesitueerd dat enkele 

stacaravans buiten het bouwblok vallen 

(bijvoorbeeld de westzijde). Ook staan er enkele 

kleine bijgebouwtjes buiten het bouwblok. 

 

3e aanvulling: 

Gortersmient, Koornaar en So What.; hoeveel 

dienstwoningen zijn er nu feitelijk? Er wordt in 

de regels verwezen naar de verbeelding maar 

het is niet zichtbaar op de verbeelding. 

 

3
e
 aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

Gekeken wordt nog naar een bouwvlak dat nu 

halverwege een chalet eindigt. 

In de zienswijze is geen locatie genoemd. De beantwoording 

van de zienswijze gaat uit van het adres Grensweg 388. 

 

In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het ontwerp bestemmingsplan 

geen afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan. 

Er is daarom geen sprake van planschade door de nieuwe 

systematiek. 

Alle vrijstaande bijgebouwtjes behorende bij stacaravans en 

zomerhuizen zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. Bijgebouwtjes worden tot een 

oppervlakte van 6 m² gedoogd. De zonder vergunning 

gebouwde bergingen kunnen niet leidend zijn voor een 

goede ruimtelijke ordening c.q. de plaats van het bouwvlak. 

 

De voorschriften van het ontwerp bestemmingsplan 

worden aangepast voor wat betreft het plaatsen van 

stacaravans binnen een bouwvlak. In de regels wordt de 

verplichting om deze binnen het bouwvlak te plaatsen 

verwijderd. Met in achtneming van onder andere singels 

kunnen stacaravans binnen het gehele bestemmingsvlak 

geplaatst worden. Het bouwvlak wordt niet om de 

stacaravans heen getrokken.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van 

het bouwvlak.  

In artikel 37 ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt 

artikel 37.2.5 sub a ‘de stacaravans mogen uitsluitend worden 

gebouwd binnen het bouwvlak’ geschrapt. 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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3e aanvulling: 

Het aantal dienstwoningen is het bestaande aantal. 

Dat wil zeggen het vergunde en (legaal) gerealiseerde 

aantal dienstwoningen. Nergens staat in het 

bestemmingsplan genoemd hoeveel dat er zijn. 

Vanuit de regels wordt niet verwezen naar de 

verbeelding. In de regels staat (artikel 37 lid 2) “er 

mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden 

toegevoegd”, met daarna (artikel 37 lid 3) een 

afwijkingsmogelijkheid voor nieuwe bedrijfswoningen 

(onder voorwaarden mogelijk). 

 

3
e
 aanvulling: 

Een chalet (= stacaravan, het bestemmingsplan 

hanteert de term “chalet” niet), mag op het gehele 

terrein geplaatst worden, hoeft niet binnen het 

bouwvlak. Omdat de keus aan de ondernemer is om 

dit eventueel om te zetten in zomerhuizen is toch 

een bouwvlak opgenomen. Als er zomerhuizen 

gebouwd worden dienen die wel binnen het bouwvlak 

geplaatst te worden. Voor het “chalet” is dus geen 

sprake van een illegale situatie o.i.d. doordat deze 

half buiten het bouwvlak valt. 

304 

 

De Robbenjager 

Vuurtorenweg 

146 

De Cocksdorp 

Betreft de locatie De Robbenjager. In het vigerende 

plan heeft dit de bestemming Rv(k) 537 

(kampeerterrein met 537 slaapplaatsen)en de 

bestemming Rg 60( groepsverblijf met 60 

slaapplaatsen en 12 recreatieve opstallen) In het 

nieuwe plan heeft het de bestemming 

verblijfsrecreatie – kampeerterrein en 

verblijfsrecreatieve gebouwen. 

(1) de huidige stacaravan staan op het terrein 

zonder bouwvlak, terwijl ze alleen binnen een 

bouwvlak geplaatst mogen worden. Daardoor komen 

ze onder het overgangsrecht te vallen. De caravans 

zullen de komende 10 jaar niet verdwijnen. 

Verzocht wordt een bouwblok ter grootte van het 

bestemmingsvlak op te nemen. 

(2) In de bestemming verblijfsrecreatieve gebouwen 

zijn twee gebouwen mogelijk. Er staan al meer dan 

twee gebouwen binnen dit bouwvlak, mede ten 

behoeve van het gehele park. Er is een afspraak om 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres 

Vuurtorenweg 146. 

 

(1) In de zienswijze staat dat de stacaravans binnen de 

bestemming ‘Recreatie -  Verblijfsrecreatieve gebouwen’ 

zijn geplaatst. De stacaravans staan echter binnen de 

bestemming ‘Recreatie, Verblijfsrecreatieve terreinen’. 

Binnen deze bestemming kunnen de stacaravans geplaatst 

worden. De voorwaarde dat stacaravans binnen het 

bouwvlak geplaatst moeten, wordt gewijzigd. Stacaravans 

hoeven niet binnen een bouwvlak geplaatst te worden. Er 

wordt op deze locatie ook geen bouwvlak opgenomen omdat 

dit anders tot een ongewenste mogelijkheid tot het bouwen 

van zomerhuizen of familiehuizen zou leiden. De stacaravans 

komen in dit nieuwe plan niet onder het overgangsrecht te 

vallen.  

(2) Het vervangen van de recreatieve opstallen binnen de 

bestemming ‘verblijfsrecreatieve gebouwen’ door hotel, 

Regels: 

In artikel 37 ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt 

artikel 37.2.5 sub a ‘de stacaravans mogen uitsluitend worden 

gebouwd binnen het bouwvlak’ geschrapt. 

 

In artikel 36.2.1 sub c van de bestemming ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’ 

zal worden gewijzigd van ‘het aantal gebouwen voor deze 

bestemming zal ten hoogste twee bedragen. De 

bedrijfswoning is hierbij uitgezonderd’ in ‘het aantal 

gebouwen voor deze bestemming zal ten hoogste twee 

bedragen, tenzij het bestaande aantal meer is, dan geldt het 

bestaande aantal als maximum. De bedrijfswoning is hierbij 

uitgezonderd.’ 
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recreatieve opstallen in te leveren en dan een 

groepsverblijf of hotel terug te mogen bouwen. Het 

bouwvlak is te klein en binnen het maximaal te 

bebouwen oppervlakte van 2.000m² is het niet 

mogelijk om alle bebouwing te realiseren, mede 

voor de voorzieningen. Verzocht wordt het bouwblok 

te verruimen naar 2.500m². 

(3) Binnen het bouwvlak van de verblijfsrecreatie 

zijn twee dienswoningen aanwezig, waarvoor 

procedure is gevoerd. Het aantal toegestane 

woningen staat niet op de plankaart aangegeven. 

Verzocht wordt dit wel te doen.  

groepsverblijven of appartementen is op basis van de regels 

mogelijk. In de regels wordt een aanvulling gemaakt dat er 

maximaal 2 gebouwen mogen staan dan wel het aantal 

bestaande gebouwen. Dit betekent dat de het huidige 

aantal gebouwen conform de regels is.  

Binnen het bouwvlak en de maximum oppervlakte voor 

bebouwing is voldoende ruimte aanwezig voor het vervangen 

van de bebouwing. De volledige bebouwingsmogelijkheid van 

2000m² is nu niet volledig benut en na sloop van de 

recreatieve opstallen is er voldoende oppervlakte 

beschikbaar om nieuw te bouwen.  

(3) In de regels is opgenomen dat het aantal 

bedrijfswoningen niet mag toenemen. Uit onze gegevens 

blijkt dat er één dienstwoning op het perceel aanwezig is. 

Dit wordt niet apart in de regels of plankaart vermeld.  

Wel is er in het verleden toestemming verleend om een 

stacaravan in het zomerseizoen te gebruiken als woning voor 

de beheerder. Deze stacaravan wordt niet aangemerkt als 

bedrijfswoning, maar als personeelsverblijf. Deze functie 

past binnen de centrale voorzieningen.  

 

Op basis van de punten 1 en 2 van de zienswijze wordt 

het bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

307 

 

Gortersmient  

Grensweg 288 

Den Burg 

 

Bungalow 288 op park Gortersmient ligt binnen een 

bestemming voor zomerhuizen in het vigerende 

plan. Er mocht in het vigerende plan gebouwd 

worden tot 5 meter van de perceelsgrens, en volgens 

het huidige beleid tot op de erfgrens. Om nummer 

288 ligt het bouwblok strak en schuin om het huis 

heen, waardoor de uitbreidingsmogelijkheid ernstig 

wordt beperkt. Er staan schuurtjes buiten het 

bouwblok. 

In het vigerende plan kon het gehele 

bestemmingsvlak bebouwd worden, door de 

toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt, terwijl de 

bouwmogelijkheden zijn verruimd. 

(1) Verzocht wordt het bouwblok te vergroten 

volgens de bestaande rechten 

(2) Verzocht wordt de schuurtjes binnen het 

bouwblok te situeren. 

 

3e aanvulling: 

Gortersmient, Koornaar en So What.; hoeveel 

dienstwoningen zijn er nu feitelijk? Er wordt in 

In de zienswijze is geen locatie genoemd. De beantwoording 

van de zienswijze gaat uit van het adres Grensweg 288. 

 

(1) In het geldende bestemmingsplan heeft Gortersmient de 

bestemming recreatieterreinen klasse z. Binnen deze 

bestemming is geregeld dat de afstand van een zomerhuis 

tot de perceelsgrens minimaal 5 meter moet zijn.  

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de bouwvlakken 

afgestemd op deze maatvoering uit het geldende 

bestemmingsplan. 

Op de punten waar nu al niet wordt voldaan wordt aan de 

minimale afstand van 5 meter worden de bestaande rechten 

gerespecteerd. 

 

(2) Alle schuurtjes, ook degene die buiten het bouwvlak 

liggen, zijn in strijd met de regels van het geldende 

bestemmingsplan gebouwd. In het geldende bestemmingplan 

is het bouwen van vrijstaande bergingen bij zomerhuizen 

namelijk niet toegestaan. Deze bergingen zijn dan ook niet 

vergund.  

De zonder vergunning gebouwde bergingen kunnen niet 

leidend zijn voor een goede ruimtelijke ordening c.q. de 
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de regels verwezen naar de verbeelding maar 

het is niet zichtbaar op de verbeelding. 

plaats van het bouwvlak. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

3e aanvulling: 

Het aantal dienstwoningen is het bestaande aantal. 

Dat wil zeggen het vergunde en (legaal) gerealiseerde 

aantal dienstwoningen. Nergens staat in het 

bestemmingsplan genoemd hoeveel dat er zijn. 

Vanuit de regels wordt niet verwezen naar de 

verbeelding. In de regels staat (artikel 37 lid 2) “er 

mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden 

toegevoegd”, met daarna (artikel 37 lid 3) een 

afwijkingsmogelijkheid voor nieuwe bedrijfswoningen 

(onder voorwaarden mogelijk). 
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Gortersmient  

Grensweg 252 

Den Burg 

Bungalow 252 op park Gortersmient ligt binnen een 

bestemming voor zomerhuizen in het vigerende 

plan. Er mocht in het vigerende plan gebouwd 

worden tot 5 meter van de perceelsgrens, en volgens 

het huidige beleid tot op de erfgrens.  Om nummer 

252 ligt het bouwblok strak en schuin om het huis 

heen, waardoor de uitbreidingsmogelijkheid ernstig 

wordt beperkt.  

In het vigerende plan kon het gehele 

bestemmingsvlak bebouwd worden, door de 

toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt, terwijl de 

bouwmogelijkheden zijn verruimd. Hierdoor krijgt 

bungalow 252 planschade. 

Er is een vergunning verleend, welke niet is 

verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. 

Verzocht wordt het bouwblok te vergroten volgens 

de bestaande rechten 

 

In de zienswijze is geen locatie genoemd. De beantwoording 

van de zienswijze gaat uit van het adres Grensweg 252. 

 

In het geldende bestemmingsplan heeft Gortersmient de 

bestemming recreatieterreinen klasse z. Binnen deze 

bestemming is geregeld dat de afstand van een zomerhuis 

tot de perceelsgrens minimaal 5 meter moet zijn.  

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de bouwvlakken 

afgestemd op deze maatvoering uit het geldende 

bestemmingsplan. 

Op de punten waar nu al niet wordt voldaan wordt aan de 

minimale afstand van 5 meter worden de bestaande rechten 

gerespecteerd. 

 

Bij de toetsing van het bouwplan voor de zomerwoning 

Grensweg 252 is abusievelijk niet gekeken naar de afstand 

tot de perceelsgrens. Vanuit het geldende bestemmingsplan 

had hier een afstand van 5 meter in acht genomen moeten 

worden.  

De vergunde rechten worden hierbij gerespecteerd. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

het bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Gortersmient, Grensweg 252 

Het bouwvlak met de bestemming ‘Recreatie –

Verblijfsrecreatieve terreinen’ wordt aangepast ter hoogte 

van de zomerwoning Grensweg 252. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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Pelikaanweg 73 

De Koog 

(1) In het vigerende plan ligt Pelikaanweg 73 binnen 

de bestemming zomerhuizenterrein. Bebouwing is 

mogelijk in het bestemmingsvlak, tenzij er een 

boomsingel nodig is, dan geldt een afstand van 5 

meter tot de perceelsgrens. In het ontwerp 

bestemmingsplan staat dat een boomsingel van 7 

meter aangelegd, tenzij door natuurlijke 

landschappelijke waarden van de omgeving dit op 

een andere wijze is gewaarborgd. In dit geval is dus 

geen boomsingel nodig en zou het bouwvlak tot 5 

meter van de bestemmingsgrens gelegd moeten 

worden.  

Verzocht wordt het bouwvlak tot 5 meter van de 

bestemmingsgrens aan te passen. 

(2) Conform artikel 37.6 sub b kan gebruik gemaakt 

worden van de 25% uitbreidingsregeling. Er wordt 

geïnvesteerd in een kwaliteitsslag waarbij alle 

huisjes energienul worden. De eerste zonnepanelen 

zijn al op de taluds geplaatst. Verzocht wordt 

gebruik te kunnen maken van deze regeling en de 

bouw van een extra zomerwoning mogelijk te 

maken, waardoor het aantal recreatieve 

slaapplaatsen op 35 komt. 

(3) De zonnepanelen worden op taluds geplaatst, 

omdat de daken van de huisjes geen ideale 

zonneoriëntatie hebben. Het is niet duidelijk of de 

zonnepanelen onder de 3% regeling inzake de 

centrale voorzieningen vallen. 

(1) In het ontwerp bestemmingsplan is een bouwvlak 

opgenomen waarbinnen gebouwd mag worden. Er zijn in de 

regels geen afstanden tot de perceelsgrens genoemd. 

Voor een goede landschappelijke inpassing is aan de oost- en 

de zuidzijde van het terrein een boomsingel noodzakelijk. 

Aan de oostkant is op dit moment een bos aanwezig, maar 

dat is geen vast gegeven. Het betreft hier namelijk een 

productiebos binnen een agrarische bestemming. Er zijn 

geen waarborgen dat dit bos niet gekapt wordt.  

Het is niet mogelijk om achteraf een singel rond het terrein 

te eisen omdat het dan al is ingericht en omdat dan de 

benodigde ruimte niet meer beschikbaar is. 

Dit deel van de zienswijze geeft geen aanleiding het 

bestemmingsplan te wijzigen.  

(2) Zolang het terrein nog niet gerealiseerd is kan geen 

gebruik gemaakt worden van de wijzigingsbevoegdheid om 

het terrein met 25% uit te breiden. De regeling geldt 

namelijk voor bestaande terreinen. Er wordt niet 

vooruitgelopen op de wijzigingsbevoegdheid omdat er dan 

geen voorwaarden gesteld kunnen worden.  

(3) Zonnepanelen vallen hier niet onder. Het zijn overige 

bouwwerken. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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Pontweg 155 

De Koog 

In het ontwerpbestemmingsplan komt ten noorden 

van het zomerhuis 1c een stuk met extra recreatieve 

bestemming en bijbehorend bouwvlak. Dit is een 

ongewenste situatie, aangezien dit zou betekenen 

dat er extra bouwmogelijkheden ten opzichte van 

het vigerende plan komen naast de nieuw gebouwde 

woning op nummer 1b. Deze extra 

bestemmingsruimte met bouwmogelijkheid zouden 

wel achter de woonbestemming mogen worden 

gerealiseerd. Hierdoor krijgen de momenteel krappe 

zomerwoningen nummer 153a en b ruimte om te 

vergroten. Verzocht wordt het bestemmingsplan aan 

te passen, conform hetgeen opgenomen in de 

bijlage.  

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

De buurman heeft nergens om gevraagd, maar 

De situatie kan gekenschetst worden als volgt: er zitten hier 

meerdere bestemmingsvlakken dicht tegen elkaar, waarbij 

er ook nog verschillende eigenaren zijn binnen een 

bestemmingsvlak. De belangen van de verschillende 

eigenaren komen niet allen met elkaar overeen, deze zijn in 

sommige gevallen zelfs strijdig aan elkaar. Daarom is 

gezocht naar een ruimtelijk goede inpassing, waarbij zoveel 

mogelijk recht gedaan wordt aan de gevoerde procedures 

gedurende de looptijd van het plan en de bestemmingen uit 

het vigerende plan. Dat heeft geleid tot de bestemmingen 

zoals neergelegd in het ontwerpbestemmingsplan. Omdat 

tegemoet komen aan de zienswijze van de een, een bezwaar 

zou opleveren bij de andere eigenaar, wordt de situatie uit 

het ontwerpplan gehandhaafd. De gevoerde procedure voor 

de nieuwe woonstolp van verzoeker is daarmee verwerkt in 

het nieuwe bestemmingsplan, het recht op de tweede 

woning is aangegeven door middel van de bestemming 

Wonen – tweede woning voor het perceel Pontweg 153, en 
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een recreatieve bestemming gekregen. 

Belanghebbende wil graag t.z.t. omzetten 

naar recreatie, net als de buurman, maar 

heeft nu Wonen gekregen. Wat is zijn positie, 

in relatie tot de ongevraagde toekenning van 

een recreatieve bestemming aan de buurman – 

kan hij dat ook krijgen? 

de bestemming Recreatie- verblijfsrecreatieve terreinen 

voor de woning Pontweg 153a+b. 

Het grotere bouwvlak voor het recreatieterrein is 

opgenomen om in de toekomst te komen tot een betere, 

ruimere indeling van de eenheden op het terrein. 

Een uitbreiding van het recreatieterrein in noordelijke 

richting is niet mogelijk. Voor het terrein is in de looptijd 

van het bestemmingsplan gebruik gemaakt van de 

binnenplanse wijziging om het terrein te vergroten en het 

aantal verblijfseenheden met één te uit te breiden. Het is 

niet mogelijk om voor een tweede maal van deze regeling 

gebruik te maken en het terrein uit te breiden op het 

perceel dat nu is bestemd als Wonen voor de woning 

Pelikaanweg 1.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

5e aanvulling: 

In bijgevoegde memo bij de 5e aanvulling wordt 

uiteengezet hoe dit tot stand gekomen is. 
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Grensweg 18 

Den Burg 

(samenvoeging 

van 2 zienswijzen 

over dit perceel) 

Er is al jaren onenigheid met de gemeente over de 

bestemming van Grensweg 18, waarbij er al twee 

keer tot aan de Raad van State is geprocedeerd. 

Voormalig eigenaar van Vakantiecentrum 

dennenoord, is eigenaar van de voormalige tweede 

dienstwoning met bijbehorende opstallen en 

bewonen deze woning. De woning heeft een eigen 

oprit. In de nabijheid zijn meer woonbestemmingen. 

Het aanwezige recreatieve opstal (Ro) uit 1984 valt 

onder het overgangsrecht van het vigerende 

bestemmingsplan Buitengebied. Het kan eenmalig 

onder het overgangsrecht vallen en zou in dit 

bestemmingsplan gelegaliseerd moeten worden. 

Aan dit Ro zit een hele historie: geconstateerd dat 

de garage als Ro was ingericht, verzoek tot 

ontmanteling, toestemming voor dokterspraktijk 

voor vakantiegangers, taxatie van woning en garage 

met logiesfunctie, toestemming 

recreatiemedewerkers te huisvesten, verhuur door 

Kobeko, respectievelijk Dennenoord en nu de VVV. 

(1) Verzocht wordt het perceel Grensweg 18 een 

woonbestemming te geven. Dit is in het verleden 

ook bij andere dienstwoningen gedaan. 

(2) Verzocht wordt de uitspraak van de Raad van 

(1) Het betreft een 2e bedrijfswoning welke ten behoeve van 

het recreatieterrein Dennenoord is gebouwd. Deze 

bedrijfswoning is hier geplaatst omdat er behoefte was aan 

een 2e bedrijfswoning. Verkoop van het terrein, behalve de 

bedrijfswoning, is geen reden om de bestemming te wijzigen 

naar wonen. Dit past niet in ons beleid. Ook de gehele 

rechtsprocedure die voor het omzetten van de 

bedrijfswoning is gevolgd geeft geen aanleiding tot het 

wijzigen van de bestemming. De laatste uitspraak is als 

volgt: Uitspraak Afdeling, zaaknummer 20120565/1/A1, 30 

januari 2013 

De inbreuk die op het bestemmingsplan moet worden 

gemaakt om een gebruik als recreatiewoning te realiseren is 

volgens de Afdeling een minder ingrijpende afwijking van 

het geldende planologische regime dan het toestaan van een 

woonfunctie op het perceel. Hierbij is volgens de Afdeling 

van belang dat het college een terughoudend beleid voert 

ten aanzien van het meewerken aan het toekennen van een 

woonfunctie in het buitengebied en het niet passend acht 

om aan een woning op een recreatieterrein een reguliere 

woonfunctie toe te kennen.  

Het college heeft zich bereid verklaard om aan Van den Berg 

een persoonsgebonden gedoogbeschikking af te geven ten 

einde het gebruik voor woondoeleinden toe te staan. 
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State uit te voeren en er een zomerwoning van te 

maken, waarbij 5 extra slaapplaatsen aan het 

bestemmingsvlak worden toegevoegd. 

(3) Verzocht wordt de recreatieve opstal met 

bijbehorende slaapplaatsen alsnog op te nemen in 

het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

Volgens de Afdeling heeft het college voldoende 

aannemelijk gemaakt dat ook bij handhaving van de 

geldende bestemming er nog een reële functie voor de 

voormalige bedrijfswoning bestaat. 

De eigenaren is altijd de gelegenheid geboden een 

persoonsgebonden beschikking aan te vragen zodat zij in de 

woning kunnen blijven wonen. Van deze mogelijkheid is 

geen gebruik gemaakt.  

De in de zienswijze aangedragen locaties waar ook een 

bedrijfswoningen omgezet zouden zijn naar wonen zijn niet 

identiek. Er is sprake van zomerhuizen die of onder het 

overgangsrecht permanent bewoond werden,  een status 2e 

woning hadden dan wel onder een ander 

bestemmingsplanregime vallen.   

(2) Doordat de bedrijfswoning binnen het bestemmingsvlak 

en bouwvlak voor verblijfsrecreatieve terreinen ligt is 

omzetten naar zomerwoning mogelijk. Daarbij dient wel 

voldaan te worden aan de bebouwingsvoorschriften voor 

zomerhuizen. Hiervoor worden echter geen extra 

slaapplaatsen beschikbaar gesteld. 

(3) In de garage behorende bij de bedrijfswoning Grensweg 

18 is een recreatief opstal gemaakt. In 1984 is 

geconstateerd dat de garage ingericht is als recreatief opstal 

en gevaagd is dit te ontmantelen. Later is de garage 

gebruikt als dokterspraktijk ten behoeve van 

vakantiegangers. Dergelijk gebruik paste qua functie binnen 

centrale voorzieningen op een recreatieterrein. Ook het 

onderbrengen van recreatiemedewerkers waarvoor 

toestemming is verleend paste binnen de recreatieve 

bestemming als centrale voorziening. Uit de bijgevoegde 

documentatie kunnen wij niet concluderen dat de garage 

recreatief verhuurd wordt vóór 1996 (rechtskracht 

verkrijgen van het huidige bestemmingsplan Buitengebied 

Texel). Het overgangsrecht is hier niet van toepassing.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  
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Pontweg 133 Het betreft een niet aangeheven adres. Op dit 

perceel geldt in het vigerende plan de bestemming 

H9h)II –900 met twee lagen met kap. 610m² is in 

gebruik als hotel en 140m² als zwembad. Er zijn 

geen slaapplaatsen vastgelegd. .Als het zwembad 

wordt gesloopt, kunnen hier 26 hotelkamers 

bijgemaakt worden. 

In het nieuwe plan is een maximaal 

bebouwingsoppervlakte van 1.080m² met een 

In de zienswijze wordt het adres van de locatie niet 

genoemd. De beantwoording gaat uit van het adres Pontweg 

133. 

 

(1) Op basis van het huidige bestemmingsplan mag op het 

gehele perceel 900m² bebouwd worden. Nu is er, met het 

oog op de kernwaarden van Texel een bouwvlak opgenomen 

waardoor bebouwing geconcentreerd wordt. Op deze manier 

blijft de bebouwing compact.  

Regels: 

In artikel 36 van de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt onder 36.3, afwijken van 

de bouwregels de volgende aanvulling opgenomen: 

• In afwijking van artikel 36.2.1 sub b kan het bebouwde 

oppervlak met maximaal 250m² worden vergroot ten 

behoeve van kwaliteitsverhogende voorzieningen ten 

behoeve van collectief gebruik.  

1. Het bedrijf waarvoor de uitbreiding wordt 
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maximum aantal recreatieve slaapplaatsen van 52 

(26 kamers). In het vigerende plan kon binnen het 

bestemmingsvlak gebouwd worden. Door de 

toevoeging van het bouwvlak wordt dit beperkt, 

terwijl de bouwmogelijkheden zijn verruimd.  

(1) Verzoek is het bouwblok te vergroten naar de 

bestaande mogelijkheden in het plan. 

(2) De 250m² kwaliteitsverbeterende voorzieningen 

lijken nu niet geregeld in het plan. Verzocht wordt 

dit op te nemen als extra bouwoppervlakte zodat 

kwaliteitsverbetering kan worden toegepast. 

(3) Door gebruik te maken van 25% 

uitbreidingsmogelijkheid, betekent dit een 

oppervlakte vergrotting van 225m². Dit zijn 12 

kamers, ofwel 24 slaapplaatsen. Verzocht wordt (26 

+ 26 + 12)*2=128 slaapplaatsen op te nemen en een 

maximaal te bebouwen oppervlakte van 1.125m². 

(4) geen maximum aantal recreatieve slaapplaatsen 

op te nemen, omdat dit een beperking geeft ten 

opzichte van het vigerende plan. 

 

 

3e aanvulling: 

Pelikaan, Tubantia en Boschrand; de vragen 

zijn schriftelijk nagestuurd: 

 
Vragen uit de mondelinge toelichting op de 
zienswijzen voor:  
 
Hotel De Pelikaan,  
Hotel Tubantia en  
Hotel de Boschrand,  
 
tijdens de commissievergadering van 7 mei 
2013. 
Vraag voor Tubantia en Hotel de Pelikaan 
 
1) Wat is de insteek geweest van deze 
wijziging (het verkleinen van de bouwvlakken 
van 
Tubantia en De Pelikaan en het 
bestemmingsvlak van Tubantia en de 
toekomstige 
plannen onmogelijk te maken)? 
 
2) Waarom wordt er niet met de ondernemers 
meegedacht en hun de ruimte gegeven 

(2) Volgens onze informatie is in het verleden al gebruik 

gemaakt van het de mogelijkheid voor het verkrijgen van 

extra bebouwing voor kwaliteitsverhogende voorzieningen. 

Deze mogelijkheid wordt echter wel opnieuw in de regels 

opgenomen behorende bij de bestemming ‘recreatie, 

verblijfsrecreatieve gebouwen’, waarbij de voorwaarde 

geldt dat bedrijven die al van deze mogelijkheid gebruik 

hebben gemaakt in de vorige planperiode hiervan niet 

opnieuw gebruik kunnen maken.  

(3 + 4) In het huidige bestemmingsplan kunnen slaapplaatsen 

gerealiseerd worden binnen de maximale oppervlakte aan 

bebouwing en de bebouwingsvoorschriften. Er kunnen geen 

rechten worden ontleend aan fictieve slaapplaatsen. Er zijn 

na de laatste uitbreiding/vernieuwing van het hotel geen 

concrete plannen kenbaar gemaakt voor een verdere 

uitbreiding van het aantal slaapplaatsen, behoudens een 

uitbreiding met als doel deze slaapplaatsen te verplaatsen. 

Het aantal slaapplaatsen blijft ongewijzigd 52. Het vrijlaten 

van het aantal slaapplaatsen past niet binnen de 

uitgangspunten van het bestemmingsplan. Door de 

uitgebreide mogelijkheden voor invulling van de recreatieve 

bestemming (hotel, recreatieappartementen en 

groepsverblijven) zijn de aantallen slaapplaatsen vastgelegd 

op het perceel. Daarbinnen is de vrijheid om de 

accommodatievorm te kiezen met de daarbij behorende 

slaapplaatsen.  

Zonder concrete plannen wordt ook geen toepassing gegeven 

aan een 25% uitbreiding van het bebouwingsvlak. Het 

maximaal te bebouwen oppervlakte blijft ongewijzigd 

900m². 

 

De regels worden aangepast voor wat betreft extra 

bebouwing voor kwaliteitsverhogende voorzieningen (250 

m²). Voor het overige vormt deze zienswijze geen aanleiding 

tot het wijzigen van het plan. 

 

3e aanvulling: 

1) Het bestemmingsvlak voor Hotel Tubantia is niet 

verkleind, wel is de lijn nu juist ingetekend volgens 

de kadastrale kaart. Het gehele eigendom ter plaatse 

is bestemd. Het bouwvlak is getekend volgens de visie 

dat open landschap en open doorzichten behouden 

moeten blijven. Zie bijgevoegde foto. Het 

ingetekende bouwvlak geeft mogelijkheden om de 

toegestane maximale oppervlakte bebouwing een 

aangevraagd, heeft nog niet eerder van de 

uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt in de 

planperiode van de voorloper van dit 

bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

daarvan. 

2. De uitbreiding doet geen onevenredige afbreuk aan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 
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voor ontwikkeling, wat de gemeente als 
beleidsvisie heeft? 
 
3) Het kan toch niet zo zijn dat als de 
hoteleigenaren eind 2012 een vergunning in 
zouden dienen je vergunning zou krijgen en 
dat deze door de komst van het nieuwe 
bestemmingsplan deze zelfde vergunning 
geweigerd zou worden, aangezien de 
slaapplaatsen vastgesteld zijn? 
 

4) Waarom gaat het college op de stoel van de 

ondernemer zitten? 

 

goede plek te geven. Bij het maken van 

toekomstplannen, kan door de eigenaar rekening 

gehouden worden met  de vlakken zoals opgenomen 

in het bestemmingsplan. Indien aan alle voorwaarden 

voldaan is, kan ook uitbreiding van bestemmingsvlak 

verkregen worden (via de 25%-regeling) en zal het 

bouwvlak op een passende wijze worden aangepast. 

BIJLAGE 9 en 10 van de 3e aanvulling. 

 

Het bouwvlak van Hotel de Pelikaan: aan de 

westkant, ter plaatse van een parkeerterrein, is het 

bouwvlak kleiner dan de bouwmogelijkheden op basis 

van het vigerende bestemmingsplan. Dit betreft het 

huidige parkeerterrein. BIJLAGE 11 van de 3e 

aanvulling. 

 

2) Er wordt ruimte gegeven voor ontwikkelingen 

rekening houdend met het o.a. belang van behoud en 

versterking van de kernwaarden van Texel. 

 

3) Een nieuw bestemmingsplan geeft nieuwe regels. 

Het Ruimtelijke Ordeningsrecht is op deze wijze 

ingericht. Het gestelde kan inderdaad het geval zijn. 

 

4) Het college kijkt naar alle belangen, niet alleen 

het economische belang en maakt een afweging in 

het algemeen belang. 

 

Dit geeft geen aanleiding tot wijzigingen. 

317 

 

Resort 

Waddenstaete 

Bosrandweg 300-

326 

De Koog 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen aan het 

huidige bestemmingsplan. Het bouwvlak is nu strak 

om de huizen heen getekend en laat op deze wijze 

geen enkele manier van uitbreiding toe. 

In het vigerende bestemmingsplan kon binnen het 

gehele bestemmingsvlak gebouwd worden. Door de 

toevoeging van het bouwvlak worden de 

bebouwingsmogelijkheden beperkt. Dit in 

tegenstelling tot de bouwmogelijkheden die vergroot 

worden. Door deze tegenstrijdige ontwikkeling kan 

het recht uit het bestemmingsplan niet volledig 

benut worden. Verzoeker wil in de toekomst gebruik 

maken van de mogelijkheid om uit te breiden van 

Het bouwvlak in het ontwerp bestemmingsplan komt 

volledig overeen met de bouwmogelijkheden in het 

geldende plan. 

In het geldende plan heeft Waddenstaete de bestemming 

Kleinschalige recreatieterreinen. 

In de regels bij deze bestemming is bepaald dat de afstand 

van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder 

dan 5 meter mag bedragen. Deze bepaling geldt in ieder 

geval voor de buitengrens van het terrein. Bovendien is in 

dit bestemmingsplan bepaald dat voor bebouwing een 

afstand van 30 meter tot de as van de weg (Bosrandweg) in 

acht genomen moet worden.  

Al deze maatvoeringen zijn vertaald in het bouwvlak in het 
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70m² naar 100m². 

Verzoekt vergroting van het bouwvlak naar de 

bestaande rechten. 

ontwerp bestemmingsplan. 

De ligging van het bouwvlak en de bouwrechten zijn in het 

ontwerp bestemmingsplan gelijk aan die van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan.  

322 

 

Stolpweg 35 

Den Hoorn 

In het oude bestemmingsplan is 13m² per slaapplaats 

en 250m² aan kwaliteit verhogende voorzieningen 

mogelijk. In het nieuwe plan is een maximum 

bebouwd oppervlakte aangegeven, dat gebaseerd is 

op de 13m². De 250m² is hierbij niet meegenomen. 

Op deze locatie staat al 250m² kwaliteit verhogende 

voorzieningen.  

(1)Om meer kwaliteitverbetering te kunnen 

realiseren is een groter bouwvlak, 20 m richting het 

oosten nodig. Aan de noordzijde staat een 

boomsingel, dus vanuit het dorp zal dit niet 

zichtbaar zijn. Indien het bouwvlak per slaapplaats 

wordt vergeleken met het groepsverblijf aan de 

Hemmerweg 22 zou het bebouwingsvlak aan de 

Stolpweg met 66% kunnen worden uitgebreid. 

(2) Tevens is meer bebouwingsoppervlakte nodig om 

voldoende m² voor de nieuwe plannen te kunnen 

realiseren. Voor familiehuizen geldt 20m² per 

slaapplaats en dat is ook gewenst voor 

groepsverblijven, naast de kwaliteitverhogende 

voorzieningen. 

(3) de voorkeur gaat uit naar laagbouw in plaats van 

een massief bouwvolume. Verzoek is om oppervlakte 

om te zetten naar m3 bouwvolume. Omgerekend is 

1m² oppervlakte ongeveer 7,5 m3 bouwvolume. 

(4)de stal staat niet in het plan aangegeven. Op 

tekeningen van de milieuvergunning uit 1993 

bijvoorbeeld wel. 

(1+2+3) In het kader van de inspraak heeft de gemeente 

aangegeven de geschetste ontwikkelingen niet voor te 

staan. Deze zienswijze brengt hierin geen verandering in. 

Het wezenlijk kenmerk van de bestemming is de compacte 

bouwmassa. Het bestemmingsvlak is reeds vergroot conform 

de gevoerde procedure. Aan het vergroten van het bouwvlak 

om bijvoorbeeld meerdere vrijstaande familiehuizen te 

realiseren, wordt dus geen medewerking verleend.  

Wel zal bij afwijking de mogelijkheid van 250m² extra 

bebouwing voor centrale voorzieningen, opgenomen 

worden. 

Daarbij geldt dat het nieuwe bestemmingsplan een regeling 

bevat voor het uitbreiden van het aantal slaapplaatsen en 

een uitbreidingsregeling voor het bestemming/bouwvlak (de 

zogenoemde 25% regeling. Wat betreft de bestemming van 

Hemmerweg 22 geldt dat deze aansluit bij de recreatieve 

bestemming uit het geldende bestemmingsplan. Gedurende 

de planperiode van het geldende bestemmingsplan is 

gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om het aantal 

slaapplaatsen eenmalig met 20 uit te breiden. Het gaat in 

casu dus om bestaande rechten en niet om de verhouding 

tussen het aantal slaapplaatsen en de te bebouwing 

oppervlakte.  

(4) Dit is voor het bestemmingsplan niet relevant. Het gaat 

om de bestemming met de daarbij behorende planregels. De 

ondergrond heeft geen juridische status. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast met betrekking tot de 

bebouwing ten behoeve van de centrale voorzieningen via 

een afwijking. De overige punten geven geen aanleiding tot 

aanpassing van het bestemmingsplan. 

Regels: 

In artikel 36 van de bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt onder 36.3, afwijken van 

de bouwregels de volgende aanvulling opgenomen: 

• In afwijking van artikel 36.2.1 sub b kan het bebouwde 

oppervlak met maximaal 250m² worden vergroot ten 

behoeve van kwaliteitsverhogende voorzieningen ten 

behoeve van collectief gebruik.  

1. Het bedrijf waarvoor de uitbreiding wordt 

aangevraagd, heeft nog niet eerder van de 

uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt in de 

planperiode van de voorloper van dit 

bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

daarvan. 

2. De uitbreiding doet geen onevenredige afbreuk aan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

 

323 GroeT 

Recreatie 

algemeen 

Groepsverblijven vallen onder verblijfsrecreatieve 

gebouwen en familiehuizen onder 

verblijfsrecreatieve terreinen. Een groepsverblijf is 

niets anders dan een familiehuis van nu. In het 

vigerende plan was onder de bestemming 

‘groepsverblijven’ 13m² mogelijk per slaapplaats en 

250m² aan kwaliteit verhogende voorzieningen. In 

Het gaat bij de indeling om de ruimtelijke impact. Op een 

terrein staan verspreide eenheden, bij de 

verblijfsrecreatieve gebouwen komt geclusterde bebouwing 

voor, in 1 of 2 hoofdpanden. Dit onderscheid is ruimtelijk 

relevant, om die reden wordt daaraan vastgehouden. De 

berekening per slaapplaats van 13 naar 20 geeft geen goede 

vergelijking. De methodiek is wezenlijk veranderd in dit 

Regels: 

In artikel 36 van de bestemming Recreatie –

Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt onder 36.3, afwijken van 

de bouwregels de volgende aanvulling opgenomen: 

• In afwijking van artikel 36.2.1 sub b kan het bebouwde 

oppervlak met maximaal 250m² worden vergroot ten 

behoeve van kwaliteitsverhogende voorzieningen ten 
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het nieuwe plan is het maximum bebouwd oppervlak 

omgerekend naar 13m² per slaapplaats, echter de 

250m² van centrale voorzieningen is hierbij niet 

meegenomen. Dit beperkt de toekomstige 

ontwikkelingen van de groepsverblijven. 

Familiehuizen mogen 20m² per slaapplaats 

gebruiken en om hiermee te kunnen blijven 

concurreren, verzoeken wij de norm uit 1996 te 

verruimen van 13m² naar 20m² per slaapplaats plus 

de mogelijkheid voor centrale voorzieningen. 

nieuwe plan, door het bijeenvoegen van de verschillende 

categorieën. 

De 250m² voor centrale voorzieningen is weggevallen in 

het ontwerpplan, dit zal voor de voormalige 

groepsverblijven, worden hersteld middels een 

afwijkingsmogelijkheid. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

behoeve van collectief gebruik.  

1. Het bedrijf waarvoor de uitbreiding wordt 

aangevraagd, heeft nog niet eerder van de 

uitbreidingsmogelijkheid gebruik gemaakt in de 

planperiode van de voorloper van dit 

bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

daarvan. 

2. De uitbreiding doet geen onevenredige afbreuk aan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

325 

 

Nieuw Vredestein 

Oude dijkje 38 

De Koog 

 

Over de locatie van de groepsaccommodatie Nieuw 

Vredestein is het bedrijf al 5 jaar in gesprek met de 

gemeente. Er zijn een aantal noodzakelijke 

aanpassingen ten behoeve van uitbreiding en 

toezicht van het bedrijf nodig. 

(1) Verzocht wordt een uitbreiding van het 

recreatieterrein in oostelijke richting om een 

agrarische schuur te realiseren. De huidige schuur 

gebruikt worden ten behoeve van de uitbreiding van 

de 20 toegekende slaapplaatsen 

(2) De mogelijkheid om een dienstwoning te 

realiseren om voldoende toezicht te kunnen houden 

op de accommodaties en de circa 50 paarden. 

Ten aanzien van de regels in artikel 36 ‘’Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve gebouwen’: 

(3) Het aantal gebouwen zal ten hoogste twee 

bedragen; dit is overbodig omdat er een maximaal 

aantal m² zijn genoemd en dit is belemmerend voor 

de organisatie en exploitatie van een bedrijf 

(4) Er mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden 

toegevoegd; dit staat haaks op het positieve en 

stimulerende beleid en is feitelijk niet op de Nota 

van Uitgangspunten gestoeld. 

Deze zienswijze is onderbouwd met een Ruimtelijke 

onderbouwing(verkorte versie). 

 

 

 

 

 

 

6e aanvulling: 

Naar aanleiding van de commissie behandeling 

van het ontwerp bestemmingsplan 

(1) De uitbreiding die door verzoeker wordt gevraagd is 

groter dan dat op basis van de wijzigingsbevoegdheid is 

toegestaan. Deze uitbreiding kan alleen met een 

buitenplanse afwijkingsprocedure en wordt nu niet 

meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Er is een 

ruimtelijke onderbouwing aangeleverd, maar er heeft geen 

besluitvorming plaatsgevonden over deze eventuele 

uitbreiding.  

(2) De regels van het bestemmingsplan worden aangepast. 

Er komt een mogelijkheid voor het plaatsen van een 1e 

dienstwoning. Omdat deze niet op alle locaties wenselijk 

is, zal op enkele locaties een aanduiding “wonen 

uitgesloten” worden opgenomen. 

(3) Uitgangspunt is de bebouwing in het buitengebied zoveel 

mogelijk te beperken en de bebouwing te concentreren. 

Daarom is het aantal gebouwen opgenomen.  

(4) De regel voor wat betreft het plaatsen van 

bedrijfswoning wordt aangepast zodat in elk geval een 1e 

dienstwoning gebouwd mag worden. Op percelen met de 

bestemming ‘Recreatie, Verblijfsrecreatieve Bebouwing’ 

waar nu nog geen bedrijfswoning aanwezig wordt deze 

mogelijk gemaakt. Als er al één of meerdere 

bedrijfswoningen aanwezig zijn mag er geen extra 

bedrijfswoning worden toegevoegd.  

 

De zienswijze geeft aanleiding tot het wijzigen van het 

plan, in die zin dat de mogelijkheid voor een eerste 

dienstwoning wordt opgenomen, voor het overige geeft de 

zienswijze geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

6e aanvulling: 

Er zijn 3 gesprekken geweest en beide partijen 

hebben aangegeven met onderstaande aanpassing in 

In artikel 36 Recreatie –Verblijfsrecreatieve gebouwen wordt 

artikel 36.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen toegevoegd worden’ in ‘per bestemmings- 

c.q. bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning aanwezig 

zijn, tenzij er een functieaanduiding – wonen uitgesloten, is 

opgenomen.’ 

 

 

 

 

6e aanvulling: 

De verbeelding aan te passen op de uitkomst van de 

besprekingen zoals aangegeven op de tekening bij de 6e 

aanvulling. 
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Buitengebied in de commissie van 30 mei jl. is 

het verzoek gekomen om met de betrokken 

partijen inzake zienswijze nummers 325 en 

368 betreffende het Oude Dijkje 38 in gesprek 

te gaan met als doel een voor beide partijen 

acceptabele oplossing voor het perceel Oude 

Dijkje 38. 

 

de verbeelding akkoord te gaan.  

 

De bestaande schuur aan de rechterzijde van het 

perceel (vanaf de weg gezien), die agrarisch in 

gebruik is, krijgt de bestemming agrarisch – 

veldschuur. Hierdoor kan het recreatieve 

bestemmingsvlak naar links geschoven worden, en 

komt er ruimte voor een tweede groepsverblijf aan 

de linkerzijde, met daarachter een bedrijfswoning. 

Tevens zal de maatvoering ‘maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen’ 58 worden opgenomen 

op het vlak van de groepenverblijven, maar niet op 

de beoogde locatie van de bedrijfswoning, zodat 

gegarandeerd is dat daar geen slaapplaatsen 

komen. 

 

337 

 

Algemeen (1) Gebleken is dat in Oosterend op het noordelijke 

deel tussen de Bijenkorfweg en de Koningsweg een 

oud plan ingetekend is van het bungalowpark De 

Verrassing. 

Volgens verzoeker is dit plan reeds lang ingetrokken 

en is het dus niet juist dat dit nu zodanig staat 

ingetekend op de kaart van het concept nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied. 

(2) Vraagt wat de reden is voor de archeologische 

waarden in het gebied rondom zijn woning in 

Oosterend. 

(1) In de digitale bestanden komt een weergave voor de 

enige tijd geleden gevoerde projectprocedure voor de 

verplaatsing van de Verrassing. Dit is een oude procedure, 

die niet vervolgd zal worden door een bouwplan. Het is 

echter niet mogelijk dergelijke gegevens te verwijderen. 

Het nieuwe bestemmingsplan, waarin deze gronden een 

agrarische bestemming hebben, net zoals in het vorige 

bestemmingsplan Buitengebied, vervangt dit destijds 

gevoerde projectbesluit weer. Er is dus geen sprake van dat 

deze verplaatsing nog doorgaat. 

(2) Dit komt voort uit een onderzoek van buro Vestigia, die 

voor ons de archeologische beleidsadvieskaart heeft 

opgesteld. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

347  Hotel Boschrand 

De Koog 

(1) Op grond van het geldende bestemmingsplan is 

ter plaatse van Hotel Boschrand 1320m² aan 

bebouwing toegestaan. Hierbij geldt dat gedeeltelijk 

één bouwlaag is toegestaan en gedeeltelijk twee 

bouwlagen. In het ontwerpbestemmingsplan is ter 

plaatse 1400m² aan bebouwing toegestaan met een 

maximale goot- en nokhoogte van 6 en 10 meter en 

maximaal 104 slaapplaatsen (52 kamers). Indien van 

de extra bouwmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, 

dus een extra laag op de vleugel van één laag, krijg 

je 19 extra slaapkamers, dus 38 extra slaapplaatsen. 

In totaal kom je dan op 142 slaapplaatsen.  

(1) Bij de gemeente zijn geen concrete bouwplannen 

bekend. Daarbij geldt dat een verbouwing niet altijd tot 

meer slaapplaatsen hoeft te leiden. Een verbouwing kan ook 

gepaard gaan met een vorm van kwaliteitsverbetering. 

Daarbij geldt dat het karakter van het nieuwe 

bestemmingsplan is om voornamelijk de bestaande situatie 

vast te leggen. Nieuwe ontwikkelingen worden niet zo maar 

genomen.  

(2) Bij de totstandkoming van het geldende 

bestemmingsplan is al vooruitgelopen op de 

uitbreidingsmogelijkheid van 25% in oppervlakte. Deze 

nieuwe uitgebreide oppervlakte is destijds al opgenomen op 
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(2) Er wordt beweerd dat gebruik is gemaakt van de 

25% uitbreiding. Dit kan alleen op grond van de 

oppervlakte aangezien er geen slaapplaatsen zijn 

vastgelegd. Dit betekent dat een oppervlakte van 

1320+25%=1650m² zou moeten worden opgenomen. 

Indien deze oppervlakte wordt ingevuld, kunnen er 

ongeveer 18 extra hotelkamers (36 slaapplaatsen) 

worden gerealiseerd. Primair wordt dan ook 

verzocht (104+38+36=) 178 slaapplaatsen op te 

nemen en een maximale oppervlakte van 1650m².  

(3) Subsidiair wordt verzocht geen maximum aantal 

slaapplaatsen op te nemen. Een aantal opnemen, 

geeft een beperking ten opzichte van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Pelikaan, Tubantia en Boschrand; de vragen 

zijn schriftelijk nagestuurd: 

 
Vragen uit de mondelinge toelichting op de 
zienswijzen voor:  
 
Hotel De Pelikaan,  
Hotel Tubantia en  
Hotel de Boschrand,  
 
tijdens de commissievergadering van 7 mei 
2013. 
Vraag voor Tubantia en Hotel de Pelikaan 
 
1) Wat is de insteek geweest van deze 
wijziging (het verkleinen van de bouwvlakken 
van 
Tubantia en De Pelikaan en het 
bestemmingsvlak van Tubantia en de 
toekomstige 
plannen onmogelijk te maken)? 
 
2) Waarom wordt er niet met de ondernemers 
meegedacht en hun de ruimte gegeven 
voor ontwikkeling, wat de gemeente als 
beleidsvisie heeft? 
 
3) Het kan toch niet zo zijn dat als de 
hoteleigenaren eind 2012 een vergunning in 
zouden dienen je vergunning zou krijgen en 
dat deze door de komst van het nieuwe 
bestemmingsplan deze zelfde vergunning 

de plankaart. In de toelichting op artikel 29 van het huidige 

bestemmingsplan is aangegeven welke recreatieve bedrijven 

gebruik gemaakt hebben van de uitbreidingsmogelijkheid.   

(3) Binnen het nieuwe bestemmingsplan wordt een 

systematiek gehanteerd waarbij geldt dat bij iedere locatie 

het aantal slaapplaatsen wordt vastgelegd. Reactie leidt 

niet tot aanpassing van dit standpunt 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

3e aanvulling: 

1) Het bestemmingsvlak voor Hotel Tubantia is niet 

verkleind, wel is de lijn nu juist ingetekend volgens 

de kadastrale kaart. Het gehele eigendom ter plaatse 

is bestemd. Het bouwvlak is getekend volgens de visie 

dat open landschap en open doorzichten behouden 

moeten blijven. Zie bijgevoegde foto. Het 

ingetekende bouwvlak geeft mogelijkheden om de 

toegestane maximale oppervlakte bebouwing een 

goede plek te geven. Bij het maken van 

toekomstplannen, kan door de eigenaar rekening 

gehouden worden met  de vlakken zoals opgenomen 

in het bestemmingsplan. Indien aan alle voorwaarden 

voldaan is, kan ook uitbreiding van bestemmingsvlak 

verkregen worden (via de 25%-regeling) en zal het 

bouwvlak op een passende wijze worden aangepast. 

BIJLAGE 9 en 10 van de 3e aanvulling. 

 

Het bouwvlak van Hotel de Pelikaan: aan de 

westkant, ter plaatse van een parkeerterrein, is het 

bouwvlak kleiner dan de bouwmogelijkheden op basis 

van het vigerende bestemmingsplan. Dit betreft het 

huidige parkeerterrein. BIJLAGE 11 van de 3e 

aanvulling. 

 

2) Er wordt ruimte gegeven voor ontwikkelingen 

rekening houdend met het o.a. belang van behoud en 

versterking van de kernwaarden van Texel. 

 

 

3) Een nieuw bestemmingsplan geeft nieuwe regels. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    
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geweigerd zou worden, aangezien de 
slaapplaatsen vastgesteld zijn? 
 

4) Waarom gaat het college op de stoel van de 

ondernemer zitten? 

 

Het Ruimtelijke Ordeningsrecht is op deze wijze 

ingericht. Het gestelde kan inderdaad het geval zijn. 

 

4) Het college kijkt naar alle belangen, niet alleen 

het economische belang en maakt een afweging in 

het algemeen belang. 

 

Dit geeft geen aanleiding tot wijzigingen 

348 

A 

Residentie 

Californië 

Californiëweg 

De Koog 

(1) Verzocht wordt om de wijzigingsbevoegdheid die 

het mogelijk maakt het aantal recreatieve 

slaapplaatsen te verlagen naar het daadwerkelijk 

aantal in gebruik zijnde slaapplaatsen te schrappen 

uit het bestemmingsplan of anders te formuleren. 

Het gebeurt regelmatig dat slaapplaatsen niet in 

gebruik zijn in verband met het reorganiseren van 

accommodaties en/of terreinen. 

(2) Het appartementen hotel Californië heeft in het 

ontwerpbestemmingsplan de bestemming Recreatie-

Verblijfsrecreatieve gebouwen met 315 

slaapplaatsen. Dit komt op 63 appartementen. 

Momenteel zijn er al 64 appartementen. Dit 

betekent dat (5*64=)320 slaapplaatsen moeten 

worden opgenomen. 

(3) De bungalows, nummer 369 en 371, op het 

achtergelegen park worden beperkt in hun 

uitbreidingsmogelijkheden door het bouwblok dat er 

strak omheen ligt. Hiervoor geldt ook het gestelde 

onder punt 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder 

slaapplaatsintensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(2) Op basis van de verleende bouwvergunning BV256/89, 

verleend op 12 januari 1990 zijn er 64 appartementen in 

Residentie Californië aanwezig. Het aantal slaapplaatsen 

wordt aangepast naar 320.  

(3) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. Verder stelt de 

systematiek in het ontwerp bestemmingsplan geen 

afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. 

 

Op basis van punt 2 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Residentie Californië, Californiëweg 

De maatvoering ‘Maximum aantal recreatieve slaapplaatsen‘ 

binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen’ wordt gewijzigd van 315 naar 320. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

Klik hier 
voor nr.348 B

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    
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3e aanvulling: 

Vraag naar aanleiding van de raadscommissie: 
N.a.v. insprekers eigenaar en buurman: graag 
ontvangt D66 de brief waaraan is gerefereerd 
(verstuurd vanuit de gemeente op 11 augustus 
2009, waarin de afspraken verwoord staan 
t.a.v het fietspad en de compensatie) alsmede 
het complete advies (en besluit) dat het 
college op 9 oktober 2012 genomen heeft over 
deze zaak. 
 

 

3e aanvulling: 

BIJLAGE 18 bij de 3e aanvulling: 

• Brief met kenmerk 09.UP.4292 d.d. 11 

augustus 2009 

• Getekend BenW advies d.d. 09-10-2012 met 

nummer 364 

• Kopieën van de desbetreffende stukken uit 

de bijlage bij het BenW advies 364. 

• Besluitenlijst van de vergadering van het 

college van Burgemeester en Wethouders , 

nummer 41 d.d. 09-10-2012. 

 

348 

B 

Park ’t 

Hoogelandt 

Californiëweg 

De Koog 

(1) Verzocht wordt om de wijzigingsbevoegdheid die 

het mogelijk maakt het aantal recreatieve 

slaapplaatsen te verlagen naar het daadwerkelijk 

aantal in gebruik zijnde slaapplaatsen te schrappen 

uit het bestemmingsplan of anders te formuleren. 

Het gebeurt regelmatig dat slaapplaatsen niet in 

gebruik zijn in verband met het reorganiseren van 

accommodaties en/of terreinen. 

(2) Bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 6m² 

zijn. Dit ongeacht of het om een stacaravan, 

zomerhuis of familiehuis gaat. Dit is in tegenspraak 

met de functie ervan. Het is bedoeld voor de opslag 

van tuinmeubilair en stalling van fietsen. De 

oppervlakte moet zijn gekoppeld aan het aantal 

slaapplaatsen. Dus bij 100m² – 6m² en bij 200m² -

12m². 

(3) Het bouwblok op ’t Hoogelandt met de 

bestemming recreatie-verblijfsrecreatieve terreinen 

ligt te krap om de zomerwoningen heen. In het 

geldende bestemmingsplan is geen bouwblok, enkel 

is opgenomen dat 7 meter tot de perceelsgrens moet 

worden aangehouden. Hier is dus sprake van een 

beperking. Dit terwijl de zomerwoningen juist 

mogen worden vergroot naar 100m². Verzocht wordt 

om het bouwblok zodanig op te nemen dat deze net 

als in het geldende bestemmingsplan op 7 meter van 

de perceelsgrens komt te liggen.  

(4) Verzocht wordt te bevestigen dat de 

mogelijkheid tot een tweede bedrijfswoning op ’t 

Hoogelandt, meer dan 4ha, behouden blijft met of 

zonder procedure. 

(1) De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder 

slaapplaatsintensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(2) De oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk is 

maximaal 6m² en niet gekoppeld aan de oppervlakte van het 

bijbehorende recreatieverblijf. Indien meer bergruimte is 

gewenst, kan/moet dit inpandig worden gerealiseerd. 

(3) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. Verder stelt de 

systematiek in het ontwerp bestemmingsplan geen 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

Klik hier 
voor nr. 348C

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    
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 afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. 

(4) In het bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid 

opgenomen om een tweede bedrijfswoning te realiseren. 

Indien een verzoek wordt ingediend dat voldoet aan de 

voorwaarden wordt in principe medewerking verleend. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

348 

C 

 

Park Pelikaanweg 

(voorheen UWV-

park) 

Pelikaanweg 8 

De Koog 

(1) In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk 

een dienstwoning te plaatsen bij   een recreatiepark 

met een oppervlakte van 2 hectare. In het 

ontwerpbestemmingsplan is dit niet mogelijk. Hier 

zijn alleen de bestaande dienstwoningen bestemd en 

nieuwe zijn niet toegestaan. Indien het park groter 

is dan 4ha is met een vrijstelling wel een tweede 

dienstwoning toegestaan. Afgevraagd wordt waarom 

het plaatsen van een eerste dienstwoning met 

vrijstelling bij een park met een grootte van 

minimaal 2ha niet mogelijk? Verzocht wordt deze 

vrijstelling alsnog op te nemen. 

(2) Verzocht wordt om de wijzigingsbevoegdheid die 

het mogelijk maakt het aantal recreatieve 

slaapplaatsen te verlagen naar het daadwerkelijk 

aantal in gebruik zijnde slaapplaatsen te schrappen 

uit het bestemmingsplan of anders te formuleren. 

Het gebeurt regelmatig dat slaapplaatsen niet in 

gebruik zijn in verband met het reorganiseren van 

accommodaties en/of terreinen. 

(3) Bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 6m² 

zijn. Dit ongeacht of het om een stacaravan, 

zomerhuis of familiehuis gaat. Dit is in tegenspraak 

met de functie ervan. Het is bedoeld voor de opslag 

van tuinmeubilair en stalling van fietsen. De 

oppervlakte moet zijn gekoppeld aan het aantal 

slaapplaatsen. Dus bij 100m² – 6m² en bij 200m² -

12m². 

(4) Het bouwblok met de bestemming Recreatie - 

Verblijfsrecreatieve terreinen ligt te krap om de 

zomerwoningen heen. In het geldende 

bestemmingsplan is geen bouwblok, enkel is 

opgenomen dat 7 meter tot de perceelsgrens moet 

worden aangehouden. Hier is dus sprake van een 

beperking. Dit terwijl de zomerwoningen juist 

mogen worden vergroot naar 100m². Verzocht wordt 

om het bouwblok zodanig op te nemen dat deze net 

(1) De regeling zal terug opgenomen worden in het plan, 

omdat de aanwezigheid van een dienstwoning bij 

recreatieve bestemmingen een positieve bijdrage levert 

aan de veiligheid en gastvrijheid. 

(2) Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(3) De oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk is 

maximaal 6m² en niet gekoppeld aan de oppervlakte van het 

bijbehorende recreatieverblijf. Indien meer bergruimte is 

gewenst, kan/moet dit inpandig worden gerealiseerd. 

(4) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. 

Verder stelt de systematiek in het nieuwe bestemmingsplan 

geen afstandseisen meer tot (de perceelsgrens van) de 

In artikel 37 Recreatie –Verblijfsrecreatieve terreinen wordt 

artikel 37.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen worden toegevoegd’ in ‘per bestemmings- 

c.q. bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning aanwezig 

zijn, indien het bestemmingsvlak minimaal een oppervlakte 

van 2 ha heeft. 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

 

Klik hier 
voor nr. 348 D

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    
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als in het geldende bestemmingsplan op 7 meter van 

de perceelsgrens komt te liggen.  

naastgelegen zomerhuizen. Hierdoor zijn er aan de 

binnenzijde van het terrein meer mogelijkheden om de 

zomerhuizen uit te breiden. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

348 

D 

 

Vakantiepark De 

Krim Texel 

Roggeslootweg 6 

De Cocksdorp 

(1) In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk 

een dienstwoning te plaatsen bij een recreatiepark 

met een oppervlakte van 2 hectare. In het 

ontwerpbestemmingsplan is dit niet mogelijk. Hier 

zijn alleen de bestaande dienstwoningen bestemd en 

nieuwe zijn niet toegestaan. Indien het park groter 

is dan 4ha is met een vrijstelling wel een tweede 

dienstwoning toegestaan. Afgevraagd wordt waarom 

het plaatsen van een eerste dienstwoning met 

vrijstelling bij een park met een grootte van 

minimaal 2ha niet mogelijk? Verzocht wordt deze 

vrijstelling alsnog op te nemen. 

(2) Verzocht wordt om het verplaatsen van 

slaapplaatsen binnen een exploitatie met 

verschillende verblijfsrecreatieve terreinen mogelijk 

te maken. In dat geval wordt de bestemming op 

geen van beide locaties beëindigd en kan op beide 

locaties een kwaliteitsverbetering worden 

nagestreefd. Dit betekent een win-win situatie 

zonder dat het aantal slaapplaatsen toeneemt.  

(3) Verzocht wordt om de wijzigingsbevoegdheid die 

het mogelijk maakt het aantal recreatieve 

slaapplaatsen te verlagen naar het daadwerkelijk 

aantal in gebruik zijnde slaapplaatsen te schrappen 

uit het bestemmingsplan of anders te formuleren. 

Het gebeurt regelmatig dat slaapplaatsen niet in 

gebruik zijn in verband met het reorganiseren van 

accommodaties en/of terreinen. 

(4) Bijbehorende bouwwerken mogen maximaal 6m² 

zijn. Dit ongeacht of het om een stacaravan, 

zomerhuis of familiehuis gaat. Dit is in tegenspraak 

met de functie ervan. Het is bedoeld voor de opslag 

van tuinmeubilair en stalling van fietsen. De 

oppervlakte moet zijn gekoppeld aan het aantal 

slaapplaatsen.  Dus bij 100m² – 6m² en bij 200m² -

12m². 

(5) Het bouwblok op ’t Hoogelandt met de 

bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatieve terreinen 

ligt te krap om de zomerwoningen heen. In het 

(1) Dit punt wordt gedeeld. De mogelijkheid voor een 

eerste dienstwoning zal weer terugkeren in het plan, in 

verband met de veiligheid van gasten en eigendommen is 

de aanwezigheid van een dienstwoning over het algemeen 

een positieve zaak, de ondergrens van 2 ha. komt uit het 

vigerende plan. 

(2) Hetgeen wordt voorgesteld (vrijelijk mogen verplaatsen 

van slaapplaatsen binnen de verschillende eigendommen van 

een ondernemer) is juist in strijd met hetgeen het 

gemeentelijke beleid voor het verplaatsen van slaapplaatsen 

voorstaat. Niet het eigendom is relevant, maar de locatie. 

Slaapplaatsen zijn locatiegebonden, en alleen in 

uitzonderlijke gevallen wordt, via een buitenplanse 

procedure, medewerking verleend aan het verplaatsen 

ervan. 

(3) De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om 

recreatieondernemers te faciliteren, die gebruik willen 

maken van de verandermogelijkheid van bv. 

kampeerplaatsen naar zomerhuizen. De plaatsingsdichtheid 

van zomerhuizen is lager, er kunnen dan minder 

slaapplaatsen op een hectare. In het vigerende plan moet 

daarvoor vooraf een wijzigingsprocedure gevoerd worden. 

Ondernemers hebben geageerd tegen dergelijke 

planologische procedures, die vertragend werken op de 

uitvoering van hun plannen. Daarom is nu geregeld dat dit 

achteraf zal plaatsvinden. Het artikellid zal niet gebruikt 

worden om ondernemers slaapplaatsen “af te pakken”, 

anders dan bij bedrijfskeuze voor een minder slaapplaats-

intensieve vorm van verblijfsrecreatie. 

(4) De oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk is 

maximaal 6m² en niet gekoppeld aan de oppervlakte van het 

bijbehorende recreatieverblijf. Indien meer bergruimte is 

gewenst, kan/moet dit inpandig worden gerealiseerd. 

(5) In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de 

afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 

meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van 

het terrein groensingels met een breedte van 7 meter 

geëist. In het ontwerp bestemmingsplan zijn bouwvlakken 

opgenomen tot 10 meter uit de buitenranden van de 

In artikel 37 Recreatie –Verblijfsrecreatieve terreinen wordt 

artikel 37.2.1 sub d gewijzigd van ‘er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen worden toegevoegd’ in ‘per bestemmings- 

c.q. bouwvlak mag maximaal één bedrijfswoning aanwezig 

zijn, indien het bestemmingsvlak minimaal een oppervlakte 

van 2 ha heeft.’ 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 

 

Klik hier 
voor nr. 348 A

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  254 

geldende bestemmingsplan is geen bouwblok, enkel 

is opgenomen dat 7 meter tot de perceelsgrens moet 

worden aangehouden. Hier is dus sprake van een 

beperking. Dit terwijl de zomerwoningen juist 

mogen worden vergroot naar 100m². Verzocht wordt 

om het bouwblok zodanig op te nemen dat deze net 

als in het geldende bestemmingsplan op 7 meter van 

de perceelsgrens komt te liggen.  

 

terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is 

gebaseerd op een 7 meter brede boomsingel plus 3 meter 

om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. 

Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan 

wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak niet in 

stand gehouden en voor een deel gerooid. Verder stelt de 

systematiek in het ontwerp bestemmingsplan geen 

afstandseisen tot de perceelsgrens van de naastgelegen 

zomerhuizen. In de meeste gevallen geeft dit de 

zomerhuizen aan de rand van het terrein ook meer 

bouwmogelijkheden dan in het geldende bestemmingsplan. 

 

Opgemerkt wordt dat naar aanleiding van zienswijze 

nummer 276, de verruiming van het bestemmings- en 

bouwvlak aan de noordzijde van het huidige terrein, is 

gehalveerd. 

 

De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen, voor wat betreft punt 1: de mogelijkheid voor 

een eerste dienstwoning.  

361  Landhuis de Bult 

Meyertebos 19 

Den Burg 

(1) In 2001 is Landhuis de Bult gerenoveerd. Toen is 

vanuit gemeente gezegd dat een parkeerterrein 

moest worden aangelegd. Deze valt buiten de 

recreatieve bestemming.  

(2) De schuur zou als opslag van materialen en 

fietsen voor de recreatie bestemd worden. 

(3) Iedere groepsaccommodatie komt in aanmerking 

om met 20 bedden uit te breiden volgens het huidige 

bestemmingsplan.  

In 1988 is groepsaccommodatie Landhuis de Bult 

aangepast voor gehandicapten. Verzoeker wil dan 

ook een ruime groepsaccommodatie bouwen die ook 

geschikt is voor gehandicaptenverhuur, met een 

nieuwe ingang en met een sportveldje zodat privacy 

voor beide groepen gewaarborgd is. 

(4) Verzoekt de schuur Meyertebos 16 alsnog op de 

kaart te zetten. 

 

(1) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsvlak Recreatie - Verblijfsrecreatieve 

gebouwen zodanig aangepast dat het parkeerterrein van 

het groepsverblijf erbinnen valt. 

(2) In het ontwerp bestemmingsplan is een agrarisch bouw- 

en bestemmingsvlak opgenomen voor het agrarisch bedrijf 

van verzoeker. De door verzoeker genoemde schuur is 

vergund als agrarische schuur en is derhalve opgenomen 

binnen het agrarische bouwvlak. 

(3) Het nieuwe bestemmingsplan kent een binnenplanse 

wijzigingmogelijkheid voor een uitbreiding van het aantal 

slaapplaatsen en voor een uitbreiding van bestemmingsvlak 

met maximaal 25%. 

Er wordt niet vooruitgelopen op binnenplanse wijzigingen 

omdat hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, 

waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden. 

(4) Voor de genoemde vergunde schuur aan de 

Meyertebos wordt de functieaanduiding veldschuur 

opgenomen. 

 

Op basis van de punt 1 en 4 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

Locatie: Landhuis de Bult, Meyertebos 19 

Het bestemmingsvlak Recreatie - Verblijfsrecreatieve 

gebouwen wordt zodanig aangepast dat het parkeerterrein van 

het groepsverblijf erbinnen valt. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

Voor de vergunde schuur aan de Meyertebos 16 wordt de 

functieaanduiding veldschuur opgenomen. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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366  Recron 

Algemeen 

recreatie 

 

(1) Het bestemmingsplan is vooral conserverend van 

aard en houdt onvoldoende rekening met de 

dynamiek in de recreatiemarkt. De kernwaarden van 

Texel moeten worden gekoesterd. Daarnaast moet 

echter ook rekening worden gehouden met het feit 

dat recreatie, naast landbouw en visserij, van groot 

belang is voor de lokale economie. En die positie van 

de recreatie staat overal in het land onder druk, ook 

op Texel. 

(2) Bepleit wordt om de werkingsduur van de 25%-

regeling aan te passen, zodat een noodzakelijke 

ontwikkeling van recreatiebedrijf in de komende 

planperiode mogelijk blijft, juist voor die bedrijven 

die al veel langer geleden gebruik hebben gemaakt 

van de 25%-regeling. De 25%-regeling kan aan een 

termijn worden verbonden van bijvoorbeeld 10 jaar. 

Deze regeling kan dan wel over meerdere 

bestemmingsplanperiodes heen worden gelegd, maar 

voorkomt dat sommige bedrijven voor nog eens 10 

jaar op slot gaan. Camping De Bremakker is hier een 

schrijnend voorbeeld van. 

(3) Verzocht wordt niet alleen kleinschalige 

bedrijven te faciliteren. Het maximum van 100 

slaapplaatsen bij 36.6.5 en 150 slaapplaatsen bij 

37.6.5 is ook weer weinig realistisch. Veel type 

bedrijven, in elk geval de niet meest professionele 

en beroepsmatige type bedrijven die aan alle wet- 

en regelgeving moeten voldoen, kunnen overleven 

bij dit soort aantallen slaapplaatsen. Verzocht wordt 

dan ook genoemde artikelen te schrappen. 

 

(1) Deze mening wordt niet geheel gedeeld. Er staan diverse 

nieuwe ontwikkelingen opgenomen in het bestemmingsplan. 

Bijvoorbeeld het meer loslaten van de categorieën van 

verblijfsaccommodatie, zodat de ondernemer daar 

makkelijker zelf een keus in kan maken, ruimere 

maatvoering voor zomerhuizen en recreatieve opstallen. 

Geheel nieuwe zaken kunnen beter via een buitenplanse 

procedure, omdat er dan maatwerk geleverd kan worden. 

Het is van te voren niet in te schatten welke ontwikkelingen 

op welke plaats wenselijk zijn. 

(2) Het beleid is erop gericht ontwikkeling en vernieuwing te 

zoeken binnen de huidige planologische ruimte, zoals 

slaapplaatsen en bestemmingsvlakken. Voor bedrijven die 

nog geen gebruik gemaakt hebben van de 25% regeling voor 

kwaliteitsverbetering, is deze regeling nogmaals in het plan 

opgenomen. 

(3) Juist omdat het voor deze bedrijven moeizamer is, is 

destijds juist voor deze kleinere bedrijven een 

uitbreidingsregeling opgenomen, zodat zij toch mee kunnen 

doen aan de benodigde kwaliteitsverbetering. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

367  Calluna / 

Kustpark Texel 

De Koog 

(1) Verzoeker heeft een verzoek ingediend om 

medewerking te verlenen aan de uitbreiding van 

Calluna/Kustpark Texel in De Koog. Hierbij is een 

stedenbouwkundig ontwerp gevoegd. In verband 

hiermee wordt verzocht het bouwvlak 

overeenkomstig het stedenbouwkundig ontwerp aan 

te passen. Dit biedt volgens verzoeker voldoende 

flexibiliteit in de situering van de woningen op het 

terrein. Dit vraagt bij een eventuele toewijzing van 

50 extra zorgbedden vraagt dit geen aanpassing 

meer van het bouwvlak.  

(2) De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatieve 

terrein (artikel 37) geeft voor het bouwvlak ter 

plaatse van Calluna/Kustpark Texel een maximaal 

aantal bedden van 1493 aan. Verzocht wordt de 

(1) Hieraan wordt geen medewerking verleend. Gelet op het 

overwegend conserverende karakter van het 

bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen 

meegenomen.  

(2) Binnen het totaal van 1493 zijn ook de 150 uit het 

bestemmingsplan Calluna meegenomen. Een aantal van 168 

slaapplaatsen is nimmer toegezegd. Het totaal blijft dus 

1493. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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toegezegde bedden (168 stuks) toe te voegen aan dit 

aantal bedden (1661 bedden) als de toegezegde 

bedden geen onderdeel van het aangegeven aantal 

vormen. 

 

368  Nieuw Vredestein 

Oude dijkje 38 

De Koog 

 

(1) Niet zondag , maar maandag 25 februari was 

laatste dag om zienswijze in te dienen op basis van 

artikel 1, lid 1, van de Algemene Termijnenwet 

(2) Onduidelijk is wat wordt bedoeld met ‘wonen 

ten behoeve van de recreatieve bestemming’. Is een 

dienstwoning ten behoeve van de bestemming 

toegestaan dan wel permanente bewoning van 

recreatieappartementen. Onduidelijkheid leidt tot 

rechtsonzekerheid 

(3) Het bouwblok van het aangrenzende perceel is 

zomaar meer dan verdubbeld van 450 naar 975 m² 

en het aantal recreatieve slaapplaatsen is met meer 

dan de helft toegenomen van 38 naar 58. Een hotel 

met 29 kamers of een appartementencomplex met 

11 appartementen geeft wezenlijk een andere 

ruimtelijke uitstraling en heeft dus een andere 

impact op de omgeving dan een 

groepsaccommodatie voor maximaal 38 personen. 

(4) Er is geen toezicht vereist, zodat hinder niet 

uitgesloten kan worden. Er is al meermalen overlast 

geweest, waarbij de eigenaar en de bezoekers van 

de 6 zomerhuizen in het rustige parkje overlast 

hebben ervaren. In de toelichting is geen 

onderbouwing of vermelding van deze aanzienlijk 

ruimere bouwmogelijkheid. 

(5) In de toelichting staat wel vermeld dat alleen 

nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen als de 

planologische procedure is afgerond. In het kader 

van het  wijzigingsplan voor de uitbreiding van het 

aantal slaapplaatsen is het goedkeuringsbesluit van 

Gedeputeerde Staten vernietigd door de Raad van 

State, zodat het wijzigingsplan geen rechtskracht 

heeft gekregen. De planologische procedure voor 

bouw en gebruiksmogelijkheden is daarom niet 

afgerond, dus dient dit als een nieuwe ontwikkeling 

te worden beschouwd. Vanuit artikel 3.1.6 Bro geldt 

een zwaardere motiveringsplicht voor nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen en in dit bestemmingsplan 

wordt hieraan niet voldaan.  

(6) Bij de toepassing van de 25% regeling dient aan 

(1) Het is juist dat ingevolge de Algemene Termijnenwet een 

termijn die op zaterdag, zondag of een algemeen erkende 

feestdag eindigt wordt verlengd tot en met de eerst 

volgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag is. Om deze reden heeft het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen 

tot en met maandag 25 februari 2013. Zienswijze welke op 

25 februari 2013 zijn ingediend zijn om deze reden 

ontvankelijk en zijn meegenomen in de procedure. 

(2) De zinsnede ‘Wonen voor de recreatieve bestemming’ uit 

de regels behorende bij de bestemming ‘recreatie – 

verblijfrecreatieve gebouwen is niet voor meerdere uitleg 

vatbaar en gaat overduidelijk over een bedrijfswoning.  Het 

permanent bewonen van recreatieappartementen is niet 

“voor” de recreatieve bestemming en is dan ook niet 

toegestaan.  

(3) In het verleden is voor het perceel Oude Dijkje 38 een 

procedure opgestart voor het vergroten van het aantal 

slaapplaatsen, zonder verruiming van de 

bebouwingsoppervlakte. Uitgangspunt daarbij was dat hier 

sprake was van een groepsverblijf, waar met toepassing van 

de in artikel 29 van de huidige voorschriften van het 

bestemmingsplan een uitbreiding mogelijk was met 20 

slaapplaatsen. Deze procedure is uiteindelijk gestrand bij de 

Raad van State. De procedure is daarmee niet volledig 

afgerond. Het uitgangspunt is dat alleen wijzigingen worden 

opgenomen als de procedure geheel is afgerond. Nu dat niet 

is gebeurd en er ook geen nieuwe onderbouwing voor deze 

uitbreiding aanwezig is, is terecht geconstateerd dat de 

uitbreiding van het aantal slaapplaatsen met 20 voor het 

perceel Oude Dijkje 38 niet in het bestemmingsplan kan 

worden opgenomen.    

Voor de uitbreiding van het bestemmingsvlak / bouwvlak is 

geen wijzigingsprocedure gevoerd. Op basis daarvan had er 

geen uitbreiding van het bestemmingsvlak opgenomen 

kunnen worden in het nieuwe bestemmingsplan. Er wordt 

niet vooruitgelopen op binnenplanse wijzigingen omdat hier 

een zorgvuldige toetsing aan ten grondslag moet liggen.  

De grootte van het bestemmings- en bouwvlak en het 

aantal slaapplaatsen wordt  weer teruggebracht tot de 

Locatie: Nieuw Vredestein, Oude Dijkje 38 

De grootte van het bestemmings- en bouwvlak wordt weer 

teruggebracht tot de oorspronkelijke grenzen, zoals 

opgenomen in het huidige bestemmingsplan.  

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

Het aantal slaapplaatsen wordt verlaagd van 58 naar 38. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

 

6e aanvulling: 

De verbeelding aan te passen op de uitkomst van de 

besprekingen zoals aangegeven op de tekening bij de 6e 

aanvulling. 
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allerlei kwaliteitsvoorwaarden te worde voldaan, 

waaronder geen afbreuk doen aan nabij gelegen 

terreinen. Dit is hier zoals boven omschreven wel 

het geval. De kwaliteitsvoorwaarde is nu niet 

toegepast en dat terwijl er meer dan 50% uitbreiding 

van de slaapplaatsen plaatsvindt en 100% extra 

bouwmogelijkheden. 

(7) Het ontwerp bestemmingsplan is in strijd met de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Noord-Holland 

2040 (PRVS). Uitbreiding van Bestaand Bebouwd 

Gebied is uitbreiding van bestaande verstedelijk en 

dat is evident in strijd met de PRVS. 

(8) In de planMER wordt ten onrechte beweerd dat 

in principe wordt ingezet op kwaliteitsverbetering 

en niet op uitbreiding van de verblijfsrecreatieve 

mogelijkheden. 

(9) Het betreffende perceel ligt in de directe 

nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

In de toelichting van het plan wordt op geen enkele 

manier inzichtelijk gemaakt welke gevolgen de 

nieuwe ontwikkelingen hebben op de EHS. 

(10) Het is onbegrijpelijk dat het verzoek van het 

aangrenzende perceel wel is gehonoreerd en het 

verzoek van eigenaar van nummer 18-34 niet. Dit is 

in strijd met het gelijkheidsbeginsel.  

(11) Eigenaar van 18-34 vraagt zich af waarom de 

uitbreiding met 25% geen concrete bouwtitel 

betreft, maar een wijziging. Eigenaar wil binnen 

afzienbare termijn 2 zomerhuizen realiseren en 

vraagt zich af waarom eigenaar geen concrete 

bouwtitel krijgt voor een vergroot blok, terwijl 

eigenaar van het aangrenzende perceel het wel 

krijgt. 

(12) Aan eigenaar was in een gesprek in 2009 

toegezegd dat de gewenste uitbreiding zou worden 

ingetekend. Dat dit niet is gebeurd is in strijd met 

het vertrouwensbeginsel. 

(13) Eigenaar verzoekt om de verruimde bouw- en 

gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende 

perceel Oude Dijkje 38 conserverend te bestemmen. 

 

 

6e aanvulling: 

 

Naar aanleiding van de commissie behandeling 

van het ontwerp bestemmingsplan 

oorspronkelijke grenzen opgenomen in het huidige 

bestemmingsplan. 

(4) In het huidige bestemmingsplan was er geen 

mogelijkheid voor het realiseren van een bedrijfswoning op 

het perceel Oude Dijkje 38. In het nieuwe bestemmingsplan 

komt deze mogelijkheid wel. De regels worden daarop 

aangepast, waarbij in de bestemming ‘Recreatie-

Verblijfsrecreatieve gebouwen een 1e dienstwoning mogelijk 

wordt gemaakt. Daarmee wordt er toezicht mogelijk. 

Recreatieve mogelijkheden zullen altijd enige overlast met 

zich mee kunnen brengen.   

(5) Zie onder punt 3.  

(6) Zie onder punt 3. 

(7) zie onder punt 3: de bebouwingsmogelijkheden worden 

teruggebracht tot de oorspronkelijke, in het huidige 

bestemmingsplan toegestane oppervlakte. Het ontwerp 

bestemmingsplan is daarmee niet in strijd met de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Noord-Holland 2040 

(PRVS). 

(8) Kwaliteitsverbetering is een belangrijk criterium bij het 

toekennen van een uitbreiding. De conclusie dat uitbreiding 

in strijd is met de MER wordt niet gedeeld want een 

uitbreiding wordt uitsluitend toegestaan als aan alle 

voorwaarden wordt voldaan. Daarvoor dient ook een goede 

onderbouwing te worden aangeleverd.  

(9) De toegekende uitbreiding van de bestemming van het 

perceel Oude Dijkje 38 wordt herzien. Toetsing aan de EHS 

is niet noodzakelijk.    

(10) De toegekende uitbreiding van de bestemming van het 

perceel Oude Dijkje 38 wordt herzien. Daarmee is er geen 

sprake meer van rechtsongelijkheid.  

(11) Voor de uitbreiding van het bestemmingsvlak voor het 

perceel Oude Dijkje 38 is geen wijzigingsprocedure gevoerd. 

Er is geen bouwtitel. 

(12) Aan een eventuele mondelinge afspraak kunnen geen 

rechten worden ontleend. Er is echter geen sprake van een 

strijd met het vertrouwensbeginsel omdat een 

wijzigingsbevoegdheid tot uitbreiding van de bestemming is 

opgenomen in de regels. Er wordt niet vooruitgelopen op 

binnenplanse wijzigingen omdat hier een zorgvuldige 

toetsing gedaan moet worden.   

(13) De zienswijze is aanleiding om het bestemmingsvlak en 

het bouwvlak van Oude Dijke nummer 38 aan te passen. De 

oppervlakte wordt teruggebracht tot de grootte van het 

bestemmingsvlak in het huidige bestemmingsvlak. De 

verruiming wat gebruiksmogelijkheden betreft wordt niet 
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Buitengebied in de commissie van 30 mei jl. is 

het verzoek gekomen om met de betrokken 

partijen inzake zienswijze nummers 325 en 

368 betreffende het Oude Dijkje 38 in gesprek 

te gaan met als doel een voor beide partijen 

acceptabele oplossing voor het perceel Oude 

Dijkje 38. 

 

gewijzigd. 

 

Op basis van punt 3 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

 

6e aanvulling: 

Er zijn 3 gesprekken geweest en beide partijen 

hebben aangegeven met onderstaande aanpassing in 

de verbeelding akkoord te gaan.  

 

De bestaande schuur aan de rechterzijde van het 

perceel (vanaf de weg gezien), die agrarisch in 

gebruik is, krijgt de bestemming agrarisch – 

veldschuur. Hierdoor kan het recreatieve 

bestemmingsvlak naar links geschoven worden, en 

komt er ruimte voor een tweede groepsverblijf aan 

de linkerzijde, met daarachter een bedrijfswoning. 

Tevens zal de maatvoering ‘maximum aantal 

recreatieve slaapplaatsen’ 58 worden opgenomen 

op het vlak van de groepenverblijven, maar niet op 

de beoogde locatie van de bedrijfswoning, zodat 

gegarandeerd is dat daar geen slaapplaatsen 

komen. 

371  Stengweg 17 

De Cocksdorp 

(1)Verzoekt het aantal m² op te hogen van 70m² 

naar 100m² zodat verzoeker gelijk behandeld wordt 

met de professionele recreatieparken 

(2) Verzoekt honorering voor de reeds jaren 

bestaande opstallen, te weten klein schuurtje ten 

behoeve van maaimachine (3x2 meter); schuurtje 

(4x6 meter) en waterput. 

Sinds 2008 is verzoeker eigenaar en toen stond alles 

er al jaren. 

(1) Het gaat hier om een recreatieve opstal en daarvoor 

gelden andere planregels dan bij een zomerhuis.  

(2) Hieraan wordt geen medewerking verleend. Bij een 

recreatieve opstal zijn geen bijgebouwen toegestaan. De 

bestaande gebouwen zijn dus ook zonder vergunning 

ontstaan. Dat dit is gebeurd toen de eigendom bij een 

voorganger berustte, doet niet terzake. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

374  Nieuwlanderweg 

53 

De Koog 

(1) Op het terrein zijn een stolp met zeven 

appartementen, vijf zomerwoningen, een 

dienstwoning, een schuur en een paardenbak 

gesitueerd. Tussen 2005 en nu heeft verzoeker de 

stolp verbouwd en zijn vijf appartementen in de 

stolp gesitueerd en worden twee appartementen als 

zomerwoningen op het terrein geplaatst. Deze 

zomerwoningen zijn nog niet gerealiseerd. 

Verzoeker is voornemens het perceel in twee delen 

te verkopen, te weten de bestaande stolp met 

(1) Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van 

karakter. Voornamelijk worden de bestaande situaties 

vastgelegd. Aan de gevraagde ontwikkeling wordt binnen dit 

bestemmingsplan dan ook geen medewerking verleend. Het 

gegeven dat verzoeker het terrein wil splitsen en apart wil 

verkopen, brengt hierin geen verandering. Dit betreft een 

privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen 

rol heeft. Dit is ook niet de reden waarom de gemeente 

twee aparte bestemmingen met twee aparte bouwvlakken 

op het terrein heeft gelegd. Het gaat erom dat op het ene 

3e aanvulling: 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen 

bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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appartementen en dienstwoning en de vrijstaande 

recreatiewoningen met dienstwoning, schuur en 

paardenbak. In het ontwerpbestemmingsplan is het 

terrein gesplist in twee bouwblokken met elk een 

eigen bestemming, te weten verblijfsrecreatie 

‘gebouw’ voor de stolp met 35 bedden en 

verblijfsrecreatie ‘terrein’ voor het overige deel van 

het terrein met 25 bedden en een woning. Verder is 

de verplaatsing van de twee appartementen uit de 

stolp naar twee zomerwoningen op het terrein, als 

bedden, niet meegenomen in het ontwerp. Met het 

splitsen kan worden ingestemd. Met het niet 

meenemen van de verplaatsing van de twee 

appartementen uit de stolp voelt verzoeker zich 

geschaad in zijn belangen en verzoekt dit aan te 

passen. Verzoeker heeft de afmeting van de 

gesplitste bouwblokken en het verplaatsen van de 

appartementen laten meewegen in het vaststellen 

van de verkoopprijs en voorziet met genoemde 

punten een vermindering van de verkoopbaarheid 

van de percelen. 

(2) Het totale bouwblok is in het ontwerp ca. 

65m*65m. Dit is kleiner dan in het geldende 

bestemmingsplan, daarin is de oppervlakte nl. 

60m*80m. Verzocht wordt om dit aan te passen. 

Verzocht wordt de situatie aan te passen conform de 

bijlage bij de zienswijze. De gewenste bestemming 

is dat het bouwblok van de stolp 26m*32m is met 

hierin vijf appartementen en een dienstwoning 

opgenomen. Het bouwblok voor het 

zomerhuizenterrein 66,5m*110m met hierin 

opgenomen de mogelijkheid voor een 

bebouwingscapaciteit van zeven zomerwoningen met 

een dienstwoning, algemene voorzieningen en de 

bestaande paardenschuur met rijbak. Het bouwblok 

van de zomerhuizenterrein zou dan de natuurlijke 

perceelsgrenzen van het land volgen. Dit is een veel 

gebruikt uitgangspunt. 

 

3e aanvulling: 

Verzoek vanuit raadscommissie: 

wijziging verdeling aantal slaapplaatsen over 

de twee bestemmingsvlakken, aangezien hier 

reeds een vergunning voor verleend is. 

 

gedeelte alleen verblijfsrecreatie gebouwen, zoals een 

groepsverblijf en/of een complex van 

recreatieappartementen, zijn toegestaan en op het andere 

gedeelte zomerhuizen, caravans, tenten en dergelijke, de 

splitsing ziet dus op twee verschillende bestemmingen. 

 

(2) Het bestemmingsvlak is iets vergroot ten opzichte van 

het vigerende plan, dit betreft een afronding naar de 

perceelsgrenzen. Het bouwvlak doet recht aan de bestaande 

bouwrechten. De aan te houden afstanden tot de weg , de 

ruimte voor de verplichte boomsingel en afstand tot de 

perceelsgrens, die in het vigerende bestemmingsplan in e 

regels vermeld zijn, zijn nu alvast ingetekend in de 

verbeelding. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

3e aanvulling: 

De getallen op de verbeelding zullen worden 

aangepast. 
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381  Pelikaanweg 1c 

De Koog 

Verzoeker gaat er vanuit dat zijn pand met 

bijbehorend terrein in het nieuwe bestemmingsplan 

niet wordt gewijzigd. Tegen eventuele wijzigingen 

wordt bezwaar gemaakt. Verzoeker wil dat de 

bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatieve 

terreinen blijft. 

Deze zienswijze heeft een relatie met nr. 126 en nr. 310. 

De zienswijze betuigt instemming met het ontwerpplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

382  Pontweg 118 

De Koog 

(1) Verzocht wordt het bouwblok aan te passen 

conform de in de bijlage akkoord verklaarde 

westgrens die op een afstand van 25 meter parallel 

loopt aan de Pontweg. 

(2) Tevens wordt verzocht de perceelsgrens aan de 

noordkant weer te herstellen in een doorlopende 

rechte lijn en dat de grens van het bouwblok 

nergens afwijkt van deze perceelsgrens zodat het 

bouwblok slechts bestaat uit vier rechte lijnen, zie 

het rood gearceerde  deel op de eerste bijlage. 

(3) Ook ontbreken drie bijgebouwen op de 

plattegrond, deze zijn met blauwe inkt toegevoegd. 

 

(1) De bebouwingsgrens uit het geldende bestemmingsplan is 

overgenomen. Aan de bijlagen die bij de zienswijze zijn 

bijgevoegd, kunnen niet die rechten worden ontleend die 

aanleiding geven om een andere bebouwingsgrens op te 

nemen. Bestemmingsplan wordt niet aangepast. 

(2) Zie reactie onder punt 1. Er bestaat geen aanleiding om 

een andere bebouwingsgrens op te nemen. 

(3) De ondergrond, die getoond wordt bij het raadplegen van 

het bestemmingsplan, is geen onderdeel van het 

bestemmingsplan. Deze wordt uitsluitend getoond ter 

oriëntatie. Het wel of niet voorkomen van gebouwen of 

anderszins heeft dan ook geen juridische gevolgen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

385  Tempelierweg 40 

Den Burg 

(1) Verzoeker geeft aan dat hij al meermalen een 

verzoek heeft ingediend om zijn camping op eigen 

terrein ca 1,5ha naar het zuiden uit te breiden. Deze 

grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Dit 

verzoek is iedere keer aangehouden. Benadrukt 

wordt het niet gaat om een uitbreiding van het 

aantal slaapplaatsen. Daarbij geldt dat het gaat om 

grond die aan drie kanten is omsloten door recreatie 

en in een recreatieve zone ligt. Daarbij geldt dat 

vanwege de lage grondwaterstand de grond voor de 

agrarische functie niet van toegevoegde waarde is. 

Met de gewenste plannen vindt in overleg met de 

gemeente natuurontwikkeling plaats. Bij eerder 

uitgevoerde plannen heeft verzoeker ook niet 

gekozen voor het (korte termijn) gewin maar voor 

ruime kavels met aandacht voor de natuur- en 

milieuontwikkeling. Samen met het 

Hoogheemraadschap is een mooi natuurlandschap 

aangelegd. 

(2) Door de transformatie zijn veel bedden op dit 

moment niet in gebruik. Het vroegere 

natuurkampeerterrein ging terug van 108 

slaapplaatsen (36 kampeerplaatsen) naar 80 

slaapplaatsen (20 stacaravans). Hiermee werden dus 

28 slaapplaatsen (6,5 chaletplaatsen) ingeleverd. 

(1) Camping de Bremakker is meerdere keren uitgebreid. Er 

is gebruik gemaakt van de 25%  uitbreidingsmogelijkheid 

opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Op basis 

daarvan is een eerder principeverzoek voor de nieuwe wens 

voor uitbreiding afgewezen. De uitbreiding is in strijd met 

het huidige bestemmingsplan, maar ook met de regels 

opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Daarin is de 

bepaling opgenomen dat alleen kleinschalige bedrijven in 

aanmerking komen voor het toepassen van de 25% 

uitbreiding, mits nog geen gebruik is gemaakt van de 

uitbreidingsmogelijkheid in de planperiode van de voorloper 

van dit bestemmingsplan, of de voorbereiding daarvan. Alle 

criteria zijn openomen in artikel 37 lid 6 onder b van de 

regels. Omdat er hier geen sprake is van een kleinschalig 

bedrijf en op basis van het huidige bestemmingsplan al 

gebruik is gemaakt van de uitbreidingsmogelijkheid kan geen 

medewerking verleend worden aan een nieuwe uitbreiding 

van het terrein met 1,5 hectare.  

(2+3) Er zijn slaapplaatsen niet in gebruik door een wijziging 

in de accommodatie en een verruiming van percelen. Het 

beleid was, en is, om bij een dergelijke omzetting de 

vrijkomende slaapplaatsen te laten terugvloeien in de 

gemeentelijke slaapplaatsentelling. Dat is bij de Bremakker 

per abuis niet gebeurd. De vrijgekomen slaapplaatsen 

kunnen binnen het bestaande terrein worden ingevuld. Het 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (De Bremakker, zienswijze 

385) 
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Het verzoek betreft in feite het terugplaatsen van 

deze slaapplaatsen. Door herschikking zijn inmiddels 

meer verloren gegaan omdat chalets groter zijn dan 

stacaravans. In verband met veiligheid en om natuur 

en ruimte te creëren zijn 7 chaletplaatsen niet 

teruggeplaatst. In totaal worden dus al sinds 2006 13 

chaletplaatsen niet gebruikt. Momenteel zijn 660 in 

gebruik op een vergunning van 711. 

(3) Verder is van belang dat op Texel al geruime tijd 

een transformatie plaatsvindt van stacaravan naar 

het chalet. Een chalet van 50m² is op Texel 

toegestaan en is ook gangbare maat in de markt. 

Zonder uitbreiding kan verzoeker alleen de 

marktontwikkeling faciliteren door de hoogwaardige 

kwaliteit geweld aan te doen. Dit is wat de 

verzoeker en ook de gemeente niet wil.  

(4) De 25% regeling wordt doorgetrokken naar het 

nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat over 

twee planperiodes maar eenmalig een uitbreiding 

van 25% is toegestaan. Verzocht wordt deze regeling 

vanuit de behoefte van continuïteit, innovatie en 

kwaliteit van bedrijven dan wel aan een realistische 

termijn te verbinden.  

(5) Verzocht wordt voor artikel 37 (Recreatie-

verblijfsrecreatieve terreinen) en de 

wijzigingsbevoegdheid van artikel 37.6.6 het 

volgende op te nemen: het bedrijf waarvoor de 

uitbreiding wordt aangevraagd heeft nog niet eerder 

van de uitbreidingsmogelijkheden gebruikt in de 

planperiode van de voorloper van dit 

bestemmingsplan of de voorbereidingsperiode 

hiervan (toevoeging: Deze bepaling geldt niet voor 

zover de eerdere uitbreiding meer dan 10 jaar 

geleden heeft plaatsgevonden). Bij artikel 63 moet 

dit ook worden aangepast. Het voordeel hiervan is 

dat bedrijven die vroeg in de planperiode (1996) 

gebruik hebben gemaakt van 25% regeling niet tot na 

het nieuwe bestemmingsplan (2023) hoeven te 

wachten voor een toepassing van de regeling. 

(6) Alleen kleinschalige bedrijven worden 

gefaciliteerd. Het maximum van 100 slaapplaatsen 

bij 36.6.5 en 150 slaapplaatsen bij 37.6.5 is ook 

weinig realistisch. Veel type bedrijven (in elk geval 

niet de meest professionele en beroepsmatige type 

bedrijven) kunnen overleven bij dit soort aantallen 

slaapplaatsen. Verzocht wordt dan ook deze 

toestaan van grotere stacaravans of omzetten van tenten 

naar stacaravans vormt geen basis voor het uitbreiden van 

het terrein. In de nieuwe regels is daarom een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het verminderen van 

het aantal slaapplaatsen. 

 (4) Het recreatiebeleid is niet gericht op een steeds verdere 

uitbreiding van de recreatieterreinen. In artikel 37.6 onder b 

zijn de criteria voor het toepassen van de 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Eén ervan is dat de 

uitbreiding een afronding van de bestaande bedrijfsvoering 

is. Als keer op keer een uitbreiding wordt toestaan is dat in 

strijd met deze bepaling. Ook is continuïteit, innovatie en 

kwaliteit op een recreatieterrein niet afhankelijk van een 

uitbreiding in oppervlakte. De keuze voor de termijnen 

waarbinnen de wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast 

wordt niet aangepast.  

(5+6) De voorwaarden voor toepassen van de 25% regeling 

worden niet aangepast. Een verruiming van de regels zoals u 

voorstelt heeft grote ruimtelijke en landschappelijke impact 

en op de uitgifte van slaapplaatsen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  
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artikelen te schrappen. 

388  Westerweg 50 

Den Hoorn 

(1) Op grond van artikel 1, lid 1, van de Algemene 

Termijnenwet wordt een in een wet gestelde 

termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag eindigt, verlengd tot en met de 

eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 

algemeen erkende feestdag is. Dat betekent dat niet 

zondag 24, maar maandag 25 februari 2013 de 

laatste dag was om een zienswijze over het 

ontwerpplan in te dienen. 

(2) Ten onrechte heeft geen papieren versie van het 

ontwerpplan ter inzage gelegen. Ten gemeentehuize 

kon alleen een digitale versie worden ingezien, 

waarbij expliciet werd medegedeeld dat de aldaar 

weergegeven versie het maatgevende 

bestemmingsplan zou betreffen, dat voorrang zou 

hebben boven het digitale bestemmingsplan op 

www.ruimtelijkeplannen.nl, terwijl wettelijk het 

omgekeerde het geval is. Gevraagd wordt het plan 

opnieuw ter visie te leggen. 

(3) Tegen het projectbesluit en de bouwvergunning 

van 29 november 2012 is door de indieners van de 

zienswijze beroep ingesteld bij de rechtbank. Zij 

vragen om de door hen in de loop van de procedure 

ingediende bezwaren als herhaald en ingelast te 

beschouwen. In het ontwerpplan heeft het perceel 

Westerweg 50 niet langer de bestemmingen 

"Kleinschalige recreatieterreinen (Rk)" met de 

aanduiding "+" voor karakteristieke bebouwing en 

"Agrarisch gebied klasse 3", maar is hieraan één 

nieuwe bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatieve 

gebouwen" met cultuurhistorische waarden gegeven. 

Daarmee is het bij drie verschillende partijen in 

eigendom zijnde bestemmingsvlak "Kleinschalige 

recreatieterreinen (Rk+-8)" met circa 25% vergroot 

ten behoeve van slechts één van die drie partijen. 

De illegale uitbreiding van het recreatieterrein op 

agrarisch bestemde gronden wordt gelegaliseerd, er 

is een extra bouwvlak aan het bestemmingsvlak 

toegevoegd en het aantal van vier recreatieve 

onderkomens wordt gewijzigd in die zin dat aan het 

bestemmingsvlak 25 recreatieve slaapplaatsen 

Formeel: de zienswijze wordt blijkens de aanhef van de 

brief ingediend namens (onder anderen) een tweetal 

personen, beweerdelijk wonende aan de Bakkenweg 9 te 

(1797 RJ) Den Hoorn. Blijkens het GBA (bevolkingsregister) 

staan op het aangegeven adres geen personen ingeschreven.  

 

Inhoudelijk (de zienswijzen worden besproken in de 

volgorde waarin zij in de brief van Frantzen advocaten 

worden genoemd): 

  

(1) Dit is correct. 

(2) De stelling dat geen papieren versie van het ontwerpplan 

ter visie zou hebben gelegen is onjuist. Bij het te woord 

staan van belangstellenden voor het ontwerpplan, alsmede 

voor het geven van een toelichting op de plangegevens voor 

de eigen percelen, is in de regel gebruik gemaakt van de 

digitale versie van het plan op www.geo.texel.nl, omdat 

deze het duidelijkste beeld leverde. Op aanvraag is steeds 

een papieren exemplaar beschikbaar gesteld. Het op 

www.ruimtelijkeplannen.nl opgenomen bouwvlak stemt 

overeen met het bouwvlak dat via www.geo.texel.nl 

zichtbaar werd gemaakt, zij het dat op www.geo.texel.nl 

een iets andere ondergrond (met andere kleuren) werd 

getoond.  

Voor hernieuwde tervisielegging is geen aanleiding.  

 

3e aanvulling: 

De stelling van de advocaat is op zich correct. 

Conform artikel 3.8 Wro, jo. 3:11 Awb, had een 

papieren versie van de verbeelding ter visie gelegd 

moeten worden bij de stukken.  

Hiervoor is niet gekozen aangezien een leesbare 

versie van de verbeelding een omvang kent van 

ongeveer 70 vellen A0. Er is maximaal ingezet op 

digitale dienstverlening, en er zijn veelvuldig delen 

van de verbeelding ter plaatse uitgeprint en 

meegegeven aan klanten. Zodoende kan niet gezegd 

worden dat er belangen geschaad zijn. Dat blijkt 

temeer uit het grote aantal ingediende zienswijzen. 
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worden toegekend. Volgens de indieners van de 

zienswijze wordt de karakteristieke bebouwing 

uitgebreid terwijl het vigerende plan dit 

uitdrukkelijk verbiedt.  

GS hebben – aldus de indieners - een zienswijze 

tegen het projectbesluit ingediend omdat zij van 

mening waren dat het project in strijd was met de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

(PRVS). GS waren aanvankelijk dan ook voornemens 

de benodigde ontheffing van de PRVS te weigeren. 

Uiteindelijk verleenden GS de ontheffing van artikel 

14 PRVS omdat de noodzaak van verstedelijking 

aangetoond was, omdat er geen mogelijkheden 

binnen bestaand bebouwd gebied bestonden en 

omdat de ruimtelijke onderbouwing bij het project 

voldoende rekenschap gaf van de ruimtelijke 

kwaliteitseisen in artikel 15 PRVS. 

(4) Aan het projectbesluit is geen voorwaarde 

verbonden dat het recreatieverblijf voor minder 

validen is bestemd, noch is die beperking in de 

nieuwe ontwikkeling in het ontwerpbesluit 

opgenomen. Dit brengt met zich mee dat op grond 

van het ontwerpplan ook een vrijstaand 

recreatieverblijf voor validen mogelijk is, zodat de 

noodzaak van verstedelijking als bedoeld in artikel 

14, lid 3, PRVS daarmee onvoldoende vaststaat. 

Overigens is ook met de blote bewering dat de 

nieuwbouw zou zijn bestemd voor minder validen 

niet aangetoond dat er enige noodzaak zou bestaan 

om af te wijken van de PRVS.  

(5) Het project wordt in de toelichting van het 

ontwerpplan niet genoemd. Dit is in strijd met 

artikel 15 PRVS.  

(6) GS zijn op onjuiste gronden tot het oordeel 

gekomen dat het verbod in artikel 25 PRVS niet van 

toepassing is omdat zij – naar de mening van de 

indieners - ervan uit zijn gegaan dat het project 

voorziet in een wijziging “in de projectie” van het 

bestaande bouwblok. In het ontwerpplan wordt 

echter niet alleen een groter bouwvlak binnen het 

thans geldende bestemmingsvlak mogelijk gemaakt, 

maar ook een vergroting van het bouwvlak buiten 

het thans geldende bestemmingsvlak (in het 

ontwerpbestemmingsplan is derhalve een groter 

bouwvlak én groter bestemmingsvlak opgenomen). 

Dit is “evident” in strijd met het ontheffingsbesluit 

Bekend is dat ook andere gemeenten deze werkwijze 

hanteren, en pas een papieren versie beschikbaar 

stellen op het moment dat het plan is vastgesteld. 

 

Er is recente jurisprudentie waaruit blijkt dat in 

voorkomende gevallen de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State met 

gebruikmaking van artikel 6:22 Awb, dit formele 

gebrek passeert, als duidelijk is dat er geen belangen 

geschaad zijn. 

Er zijn dus geen gevolgen te verwachten van deze 

werkwijze. 

Zie ook BIJLAGE 1 bij de 3e aanvulling. 

 

(3) Het gestelde behelst een feitelijk relaas, geen 

zienswijze. Voor de weerlegging van de zienswijzen en 

bezwaren ten aanzien van het projectbesluit wordt 

verwezen naar de weerlegging daarvan in c.q. bij dat 

besluit.  

 

 

(4) In de projectomschrijving en de daarbij behorende 

ruimtelijke onderbouwing wordt duidelijk gemaakt dat er 

een recreatieverblijf wordt gerealiseerd dat bij uitstek 

geschikt is voor minder-validen. Het bouwplan maakt 

duidelijk dat dit een correcte bewering is. In de zienswijze 

wordt niet aangegeven of (en zo ja, waarom) de indieners 

menen dat iets anders dan een recreatiewoning voor 

minder-validen zal worden gerealiseerd. Noch in het 

projectbesluit, noch in het ontwerpplan hebben wij de 

verplichting opgenomen dat de te bouwen recreatiewoning 

alleen gebruikt zou mogen worden door minder-validen. 

Zo’n beperking zou ook geen ruimtelijke betekenis hebben 

en leent zich niet voor opname – bij wege van voorschrift of 

regel – in een projectbesluit of bestemmingsplan.  

(5) De vraag of het projectbesluit in strijd is met artikel 15 

PRVS is in de procedure reeds door het bevoegde gezag, 

Gedeputeerde Staten, ontkennend beantwoord. De tekst van 

de PRVS wordt door de indieners van de zienswijze onjuist 

geïnterpreteerd. Blijkens artikel 2 (Toepasselijkheid) omvat 

het begrip bestemmingsplan in de PRVS ook een 

planwijziging, een vrijstelling ex artikel 19 WRO of een 

planafwijkingsprocedure als bedoeld in de Wabo. In casu 

mocht de toelichting derhalve deel uitmaken van de bij het 
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van GS en derhalve ook met de PRVS.  

(7) De projectlocatie is in de Provinciale 

Milieuverordening aangeduid als aardkundig 

waardevol gebied; de bebouwing is aangeduid als 

aardkundig monument. Het project kan niet zonder 

ontheffing van de Provinciale Milieuverordening in 

het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen.  

(8) De nieuwe ontwikkeling is ook in strijd met 

beleid van de gemeente zelf, met name de in artikel 

29 van het thans nog vigerende plan opgenomen 

uitbreidingsregeling. 

(9) Uitbreiding bij karakteristieke bebouwing met de 

aanduiding "+" is volgens het vigerende plan niet 

toegestaan, maar kan - bij uitzondering - worden 

toegestaan als het kleinschalige karakter, de 

concentratie en de karakteristieke bebouwing 

behouden blijven. De indieners van de zienswijze 

menen dat daar niet aan wordt voldaan. 

(10) De nieuwe ontwikkeling is ook in strijd met het 

ontwerpplan.  

(11) De nieuwe ontwikkeling is in strijd is met het 

gemeentelijk beleid nu uitbreiding van 

verblijfsrecreatie blijkens de toelichting op het 

ontwerpplan niet ten koste mag gaan van de natuur- 

en landschapswaarden, de rustbeleving voor de 

recreanten, de leefbaarheid voor de Texelse 

bevolking en de Texelse kernwaarden. 

(12) Resumerend menen de indieners dat de nieuwe 

ontwikkeling op het perceel Westerweg 50 in strijd 

is met provinciaal recht en beleid alsmede 

gemeentelijk beleid, dat de nieuwe ontwikkeling 

niet of onvoldoende onderbouwd en onderzocht is in 

de toelichting op het ontwerpplan en in strijd is met 

een goede ruimtelijke ordening. De indieners vragen 

het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen in die zin 

dat – kort gezegd - de nieuwe ontwikkeling daaruit 

wordt geschrapt en ter plaatse de bestemming 

"Agrarisch - Oude Land" wordt toegekend. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

De advocaat van een van de indieners van een 
zienswijze stelde tijdens één van zijn 
inspraakmomenten dat het wettelijk verplicht 
is een ontwerp-bestemmingsplan ook analoog 
ter visie te leggen. In het algemene deel dat 

projectbesluit behorende ruimtelijke onderbouwing. Van 

strijd met de PRVS is geen sprake.  

(6) Voorafgaand aan de verlening van de ontheffing hebben 

GS zich nauwkeurig op de hoogte gesteld van de aard en 

omvang van het project. Blijkens artikel 25 PRVS mocht het 

project niet voorzien in de mogelijkheid van nieuwe 

bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of 

een uitbreiding daarvan. Blijkens de tekst van de verleende 

ontheffing hebben GS zich gerealiseerd dat in dit geval 

sprake was van een – relatief geringe - uitbreiding van het 

bouwblok.  

Van strijdigheid met de PRVS is derhalve geen sprake.  

(7) Voor het project is door GS ontheffing verleend van de 

Provinciale Milieuverordening. De ontheffing is verleend aan 

de initiatiefnemer. De zienswijze is ongegrond. 

(8) In de ruimtelijke onderbouwing bij het projectbesluit 

wordt duidelijk gemaakt dat wel degelijk aan de in dit 

artikel genoemde criteria wordt voldaan. Kortheidshalve 

wordt daarnaar verwezen. De zienswijze is ongegrond.  

(9) Zie het gestelde onder het vorige punt. De zienswijze is 

ongegrond.  

 

(10) De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door het nemen 

van een projectbesluit. Kortheidshalve wordt verwezen naar 

de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing. Voor 

uitbreiding in het kader van kwaliteitsverbetering is in het 

ontwerpplan een nieuwe regeling opgenomen. De zienswijze 

is ongegrond.   

(11) De bij het project behorende ruimtelijke onderbouwing 

gaat in op de genoemde aspecten. De daaruit voortvloeiende 

conclusie, namelijk dat het project daarmee niet in strijd is, 

wordt door de gemeente gedeeld. De zienswijze is 

ongegrond.  

 

(12) Kort samengevat, gelet op het voorgaande, is de 

zienswijze ongegrond. Er is geen aanleiding om het 

bestemmingsplan aan te passen.  

 

 

 

3e aanvulling: 

De stelling is op zich correct. Conform artikel 3.8 

Wro, jo. 3:11 Awb, had een papieren versie van de 

verbeelding ter visie gelegd moeten worden bij de 

stukken.  
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bij de Zienswijzennota hort staat het 
volgende: 'Het plan was bij de balie van het 
gemeentehuis ook in papieren vorm in te zien, 
althans de Regels en de Toelichting met 
bijlagen. Van de Verbeelding zijn op verzoek 
delen uitgeprint.'  De vraag is tweeledig. 
Allereerst: klopt de stelling van deze 
advocaat? En zo ja: wat zijn de consequenties? 
 

Hiervoor is niet gekozen aangezien een leesbare 

versie van de verbeelding een omvang kent van 

ongeveer 70 vellen A0. Er is maximaal ingezet op 

digitale dienstverlening, en er zijn veelvuldig delen 

van de verbeelding ter plaatse uitgeprint en 

meegegeven aan klanten. Zodoende kan niet gezegd 

worden dat er belangen geschaad zijn. Dat blijkt 

temeer uit het grote aantal ingediende zienswijzen. 

Bekend is dat ook andere gemeenten deze werkwijze 

hanteren, en pas een papieren versie beschikbaar 

stellen op het moment dat het plan is vastgesteld. 

 

Er is recente jurisprudentie waaruit blijkt dat in 

voorkomende gevallen de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State met 

gebruikmaking van artikel 6:22 Awb, dit formele 

gebrek passeert, als duidelijk is dat er geen belangen 

geschaad zijn. 

 

Er zijn dus geen gevolgen te verwachten van deze 

werkwijze. 

Zie ook bijgevoegde memo van Juza. BIJLAGE 1 bij de 

3e aanvulling. 

 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.    |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                            |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  266 

 

Sportbestemming 

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

10 Oefenveld aan de 

Pontweg 

Den Burg 

Verzoekt een bouwvlak van 100m2 voor een 

clubgebouw. 

Het toegekende bouwvlak van 50m2 is onvoldoende 

gezien de huidige activiteiten en de toekomstige 

plannen. Tevens is deze geringe oppervlakte niet 

redelijk gezien de bouwvlakken die 

voetbalvereniging ZDH (ruim 680 m2) en SV DE Koog 

(750m2) hebben. 

 

De vereniging bestaat uit circa 25 vast actieve leden 

en gemiddeld zo’n 15 tot 20 cursisten. Zo’n 80% is 

aanwezig tijdens trainingen. Bij examens en 

wedstrijden zijn zo’n 40 tot 50 mensen aanwezig. 

Hiervoor is een gezamenlijke ruimte van circa 31m2 

nodig. 

Een ruimte van 10m2 voor het geven van 

theorielessen annex vergaderruimte en als 

onderkomen voor keurmeester en voor 

wedstrijdleiding bij examens en wedstrijden 

Een ruimte van 18m2 voor opslag voor 

trainingsmaterieel en voor honden die op dat 

moment niet trainen. 

Een sanitaire ruimte van 10m2 met 2 toiletten voor 

algemeen gebruik en met een douchevoorziening 

voor de pakwerker en voor eventuele calamiteiten. 

Een cv-ruimte c.q. kleedkamer c.q. bijkeuken van 

5m2. 

Dit alles geeft een netto oppervlakte van 74m2 : op 

basis van het huidige leden/cursistenaantal en 

bezoekende gasten/toeristen. Uit de nu al lopende 

en toenemende aanvragen voor trainingen maken 

wij op dat de vereniging in de aankomende tijd op 

groei kan rekenen. 

Het clubgebouwtje wordt zo dicht mogelijk tegen de 

bebossing geplaatst en wordt groen, zodat de 

openbare ruimte in het buitengebied minimaal 

wordt verstoord. 

In diverse gesprekken met de gemeente heeft een 

bouwvlak van 100m2 op de agenda gestaan. Hierop is 

steeds positief gereageerd. Het kleine bouwvlak zou 

alleen gelden tijdens de gedoogsituatie 

Het gaat om een kleine sportvereniging, met een beperkt 

aantal leden. De belangrijkste activiteiten vinden buiten 

plaats. De noodzakelijkheid van een klein, ondergeschikt 

onderkomen, in de vorm van een gebouwtje, wordt 

onderkend. Te denken valt aan opslag van materialen en 

schuilgelegenheid. Daartoe moet 50m² ruim voldoende zijn, 

dit is vergelijkbaar met hetgeen is toegestaan bij de 

naastgelegen modelvliegclub. 

Meer bebouwing in het open buitengebied wordt niet 

wenselijk gevonden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Hondenclub een iets 

groter clubgebouw (zienswijze 10)) 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  267 

vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan. 

Als sportvereniging hebben wij niet de financiële 

mogelijkheden om binnen afzienbare tijd een 

projectbesluit te kunnen bekostigen. Daarom 

verzoeken wij u nogmaals om ons de gevraagde 

100m2 in het bestemmingsplan toe te kennen. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie. 

De Hondenclub heeft, bij monde van een 

bestuurslid ingesproken, in aanvulling op hun 

Zienswijze. Zij vragen 90 m² (inspraak) maar 

het college stelt 50 m² voor. Uit de 

weerlegging, en de mondelinge reactie van de 

wethouder, is gebleken dat dit gaat om een 

inschatting van het college over de door hen 

daadwerkelijk benodigde m²; 50 m² is volgens 

u voldoende. 

In een kort gesprek na de vergadering bleek 

echter dat dit ook/mede is ingegeven door de 

provincie, die hier problemen mee zou 

hebben. 

D66 wil graag weten waarom de provincie een 

uitbreiding van het bouwvlak naar 90 m² zou 

afkeuren en hoe  bepalend dat dan is (en ook: 

waarom dat dat niet genoemd staat in de 

weerlegging van de zienswijze?). 

 

 

 

 

 

 

 

3e aanvulling: 

Het is een nieuwe locatie op gronden met een 

agrarische bestemming en zonder bouwvlak in het 

vigerende plan. Momenteel bij gedogen. Op de kaart 

behorende bij de provinciale structuurvisie is het niet 

aangewezen als ‘Bestaand Bebouwd Gebied ‘(BBG). 

Ontwikkelingen buiten BBG zijn in beginsel niet 

toegelaten. 

Omdat dit echter gezien wordt als gebruik van een 

veld, met zeer ondergeschikte, kleinschalige 

voorzieningen, kan geredeneerd worden dat er geen 

sprake is van een strijdige ontwikkeling. De 

voorzieningen moeten dan wel echt kleinschalig zijn 

en blijven. Dit hoeft geen probleem op te leveren 

aangezien het een kleine club betreft. 

De vereniging heeft 26 leden (volgens de website d.d. 

22 mei 2013) en daarom wordt een bouwvlak met een 

oppervlakte van 50 m2 voldoende geacht.  

 

101 Golfbaan 

De Cocksdorp 

In verband met de uitbreiding van Golfbaan De 

Texelse naar 18 holes is over dit plan overleg 

geweest met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. 

Het gegeven dat het op Texel verboden is om 

grondwater op te pompen heeft geleid tot het plan 

om hemelwater van het recreatiepark “De Krim”op 

te vangen en te gebruiken voor de beregening van 

de golfbaan. Dit hemelwater zal naar een 

buffervijver bij de golfbaan worden gepompt van 

waar het kan worden gebruikt voor de 

beregeningsinstallatie van de golfbaan. De aanleg 

van het bassin is noodzakelijk voor de 

golfbaanrealisatie en was niet voorzien in de 

verleende omgevingsvergunning van de 

golfbaanuitbreiding. Men ging toen uit van 

grondwateronttrekking. 

Reclamant is geen privaatrechtelijk eigenaar van de locatie 

Postweg 185. De vigerende bestemming ‘Agrarisch – 

Strandpolders’ zal op deze locatie, kadastraal bekend als 

gemeente Texel, sectie A nummer 5581 gehandhaafd 

blijven, echter wordt deze aangepast aan de kadastrale 

grenzen. Als de eigendomssituatie van de boerderij  is 

veranderd, zal voor deze ontwikkeling een procedure 

gevoerd moeten worden. 

De grond, welke in het ontwerp plan de bestemming 

‘Agrarisch – Strandpolders’ heeft en kadastraal bekend is 

als gemeente Texel, sectie A nummer 6190, zal 

gedeeltelijk de bestemming ‘Sport - Golfbaan’ krijgen. In 

artikel 40.1 zal in sub e worden opgenomen: 

water(berging) in plaats van water. 

Op deze manier is het mogelijk om het waterbassin te 

realiseren ten westen van Postweg 185. 

 

Locatie: nabij Postweg 185 

De bestemming Sport- Golfbaan wordt uitgebreid over een 

gedeelte van perceel A 6190. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

De regels: artikel 40.1 sub e: achter het woord ‘water’ wordt 

toegevoegd ‘(berging)’. 
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De waterberging is gelegen ten westen van de 

boerderij Postweg 185, net naast de te handhaven 

persleiding en zal omsloten worden door een 

grondlichaam. 

Verzoekt de bestemming van de voorgestelde locatie 

van de waterberging te wijzigen van  agrarisch – 

strandpolders (artikel 6) in de bestemming Sport – 

Golfbaan (artikel 40) en de bestemming 

waterberging ten behoeve van beregening op te 

nemen in de bestemmingsomschrijving. 

Het bestaande woonhuis van het voormalige 

agrarisch bedrijf zal gebruikt gaan worden als 

bedrijfswoning. De overige schuren en opstallen 

zullen in gebruik genomen worden voor beheer en 

onderhoud van de golfbaan (greenkeeping, 

personeelsverblijven, opslag van materiaal en 

materieel. 

Naar verwachting is er in de toekomst geen 

uitbreiding van deze functie nodig en volstaat in het 

gebruik nemen van de aanwezige bebouwing en 

opstallen. 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

178 

 

Bosrandweg 220 

De Koog 

(1) In het huidige bestemmingsplan loopt het 

bouwvlak op het ruiterpad van Staatsbosbeheer. 

Verzoeker wil deze oppervlakte naar achteren 

verschuiven, zodat aan de achterkant de 

mogelijkheid ontstaat de gewenste plannen uit te 

voeren, zonder dat het bouwvlak wordt vergroot. 

Het bouwvlak is in het nieuwe bestemmingsplan 

direct om de gebouwen heen getekend. Dit is niet 

wenselijk omdat er nog plannen zijn. Verzocht wordt 

het bouwvlak in aangepaste vorm met de dezelfde 

afmeting als in het vigerende plan op te nemen in 

het nieuwe plan. 

(2) De genoemde plannen betreffen het plaatsen van 

een stapmolen van 350m² met een doorsnede van 

20m² schuin achter de stal. Hiervoor wordt 

binnenkort een vergunning aangevraagd. Daarnaast 

is een kapschuur nodig voor de opslag van hooi en 

machines. Hiervoor is bebouwing nodig van 200m². 

Voor beide gevallen geldt dat de gebouwen dicht bij 

elkaar komen te staan. 

(3) Verzoeker geeft aan dat hij de centrale 

voorziening wil gaan gebruiken als logiesgebouw 

zodat mensen die meedoen aan trainingen en 

workshops bij de manege kunnen overnachten. 

Verzocht wordt om 10 innovatieve bedden voor 

(1) Het bouwvlak in het vigerende plan was bedoeld voor 

alle manegebedrijven die ter plaatsen aan de Bosrandweg 

zijn gevestigd. Het bouwvlak is nu in drieën opgenomen, dat 

schept meer duidelijkheid. Het opnemen van de afmetingen 

van dit vigerende bouwvlak alleen voor uw bedrijf is niet 

mogelijk. Er is de afgelopen jaren veel bebouwing 

bijgekomen. Nog verdere uitbreiding wordt niet wenselijk 

geacht. 

(2) Het realiseren van nieuwe bebouwing is een verdere 

aantasting van het open landschap en geeft teveel 

verstening. Dit is niet wenselijk. 

(3) Er is beleid om geen nieuwe slaapplaatsen toe te kennen 

en geen nieuwe recreatieve voorzieningen mogelijk te 

maken. In startnotitie ‘Mooi Texel, meer toekomst’ is een 

beperkt aantal nieuwe slaapplaatsen beschikbaar gesteld, 

voor plannen die aan harde criteria moeten voldoen. Dit 

wordt niet in het bestemmingsplan geregeld maar hiervoor 

zal altijd een buitenplanse procedure moeten worden 

doorlopen. 

(4) In de notitie ‘Mooi Texel, meer toekomst’ staat ook een 

visie op verplaatsing van slaapplaatsen. Ook hiervoor zijn 

harde criteria opgenomen, waaronder de harde eis dat de 

bestemming van de oorspronkelijke locatie wordt 

opgeheven. De procedure hiervoor valt niet binnen dit 

bestemmingsplan en dient buitenplans plaats te vinden. 

5e aanvulling: 

De verbeelding wordt aangepast in die zin dat het 

bouwvlak vergroot wordt langs het pad en iets naar 

achter, conform bijgevoegde tekening bij de 5e 

aanvulling. 
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vernieuwende projecten voor deze ruimte 

beschikbaar te stellen. Op deze manier wordt het 

mogelijk hippotherapie en paardencoaching te geven 

en Texel op de kaart te zetten. Hippotherapie kan 

een meerwaarde hebben voor mensen met bepaalde 

problemen en/of ziekten. Paardencoacing is een 

hulpmiddel om te helpen in het 

bewustwordingsproces. Het familiehuis heeft een 

oppervlakte van 190m², dit past binnen de 200m² 

zoals voor een 10 persoonsfamiliehuis in het 

bestemmingsplan is gesteld. 

(4) Indien geen bedden hiervoor beschikbaar worden 

gesteld, wordt verzocht in de toelichting op te 

nemen dat de bedden van een ondernemer met 

bedden op verschillende locaties deze naar eigen 

behoren op een van zijn eigen locaties mag 

onderbrengen. Indien hieraan medewerking wordt 

verleend, kunnen 10 slaapplaatsen worden 

verplaatst van de Mienterglop naar de Bosrandweg 

222. 

(5) In het bestemmingsplan staat voor Sport en 

Manege 1500m². Doordat de stallen en de binnenbak 

al ca. 1350m² is, zijn er geen 

ontwikkelingsmogelijkheden meer. Verzocht wordt 

de oppervlakte te verhogen naar 2000 of 2500m². Bij 

andere bestemmingen geldt dat de woongebouwen 

niet meetellen bij de te bouwen oppervlakte. Dit 

zou voor de bestemming sport en recreatie ook 

moeten gelden. 

(6) Verzocht wordt om het bouwvlak aan de 

noordzijde woning nummer 220 en centrale 

voorziening nummer 222 met 5 meter te wijzigen 

zodat een serre aan de woning kan worden 

geplaatst. De bedrijfswoning mag in het nieuwe 

bestemmingsplan 150m² zijn en er zou dan een serre 

van 5*5 aan het huis komen. Verzocht wordt het 

bouwvlak rondom nummer 220 en 222 te verruimen. 

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Hoe is de verdeling van de 3 bouwvlakken ten 

behoeve van de maneges tot stand gekomen? 

 

(5) Voor de reactie hiervoor verwijs ik u naar punt 2 van 

deze zienswijze. 

(6) Uitbreiding van het bouwvlak aan de voorzijde van de 

woning is niet gewenst en zal niet worden aangepast. Dit in 

verband met de afstand tussen de woning en de weg en 

stedenbouwkundige ligging ten opzichte van de naastgelegen 

bouwvlakken. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

5e aanvulling: 

Antwoord: In het vigerende bestemmingsplan is een 

bouwvlak opgenomen voor de toen bestaande 

paardenverhuurbedrijven aan de Bosrandweg. 

Mede door het ontbreken van goede informatie 

destijds (luchtfoto, kaartmateriaal met de opstallen 

van de verhuurverblijven e.d.) is dit bouwvlak niet op 

de juiste plaats in de plankaart getekend. Het 

bouwvlak was zoveel te ver naar het noorden 

ingetekend dat de bedrijven waarvoor het bedoeld 

was, buiten het bouwvlak lagen. Door deze omissie 

kon de huidige nieuwe manege aangevraagd worden 

en moest deze vervolgens worden vergund. De 

bouwplannen voor de “mega”manege veroorzaakten 

veel maatschappelijke onrust, met name door het 

grote bouwvolume.  

In het nieuwe bestemmingsplan is een bouwvlak 

getekend gebaseerd op de verleende vergunning. Bij 

de bouwaanvraag zijn de gebouwen in de grens van 

het bouwvlak van het vigerende plan geprojecteerd, 

zodat het bouwvlak in het nieuwe plan een 

vergelijkbare grootte moest krijgen. Aan de zuidzijde 

is het bouwvlak langs het zandpad dat in eigendom is 

bij SBB rechthoekig beëindigd en om de prominente 

positie van de stolp te borgen is er een hoekje uit het 

bouwvlak gehaald. Het bouwvlak in het nieuwe plan is 

niet gericht op meer uitbreiding, dit om verdere 

uitbouw van het bouwvolume te beperken. 

Uiteindelijk was het bouwvlak in het vigerende 
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bestemmingsplan bedoeld voor twee kleinschalige 

verhuurbedrijven en niet voor een (groot) 

manegebedrijf. 

 

In het nieuw plan zijn voor de verhuurbedrijven 

bouwvlakken ingetekend om deze bedrijven in de 

gelegenheid te stellen de huidige opstallen te 

vervangen. Hierbij is een geringe uitbreiding 

mogelijk. Meer volumineuze gebouwen zullen de 

openheid van de omgeving negatief beïnvloeden en 

een lint van gebouwen veroorzaken in dit stukje open 

landschap. De vorm van de bouwvlakken is gebaseerd 

op het huidige gebruik. 

 

Om toch tegemoet te komen aan de wens van de 

indiener van de zienswijze is een voorstel gemaakt 

waarin nog plaats is om een overkapte tredmolen (= 

een gebouw) te bouwen. 

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat 

paardrijdbakken niet in het bouwvlak hoeven te 

vallen, aangezien het hier geen gebouw betreft, maar 

een ander bouwwerk, dat binnen het gehele 

bestemmingsvlak mogelijk is. 

 

218 

 

Hoofdweg 35 

De Cocksdorp 

In de reactie op het gespreksverslag van 30 oktober 

2009 wordt aangegeven dat de gemeente bestaande 

rechten uit het geldende bestemmingsplan en de 

gelopen procedure heeft overgenomen. Dat recht is 

verworven voor een motorcrossterrein en door later 

het autosport gedeelte toe te voegen. Er is echter 

sprake van maar één club die het totale terrein 

bestuurt. Verzocht wordt het als één bestemming op 

te nemen. De reden is dat de milieuvergunning de 

grenzen stelt en deze in het bestemmingsplan dus 

dubbel zijn. Als bijvoorbeeld het gedeelte voor de 

autosport wegvalt, moet dat mogelijk blijven op het 

gedeelte van de motorsport. Dit zonder dat opnieuw 

een procedure moet worden gevoerd. Zeker gelet op 

het feit dat op het gebied van geluid veel 

vorderingen worden gemaakt. Motoren worden 

steeds stiller waardoor deze ook op de 

autosportbaan kunnen worden gebruikt. Het is niet 

wenselijk dat deze ontwikkeling wordt 

Het motorcrossterrein en het autocrossterrein zijn ontstaan 

als twee afzonderlijke terreinen. Het motorcrossterrein is 

als zodanig bestemd in het vigerende plan. Het 

autocrossterrein is later met een planologische procedure 

tot stand gekomen.  

De procedure is destijds niet gemakkelijk verlopen. Er was 

veel bezwaar vanuit omwonenden. Daarom zijn stringente 

voorwaarden opgenomen, om de belangen van omwonenden 

te waarborgen, die nu niet zomaar losgelaten kunnen 

worden. 

Dat beide terreinen behoren tot een club is planologisch niet 

relevant. 

De opgenomen bestemmingen doen recht aan de geldende 

bestemming en de doorlopen procedure. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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tegengehouden door het bestemmingsplan.  

269 

 

Postweg 187 

De Cocksdorp 

Reclamant is eigenaar van Postweg 187. Het perceel 

grenst direct (3,0 m afstand) aan de golfbaan. De 

bestemming was agrarisch en is in het ontwerp plan 

gewijzigd in sport. Er is mogelijkheid tot het bouwen 

van maximaal 6 schuilhutten  op de golfbaan, 

hetgeen ernstige schade kan toebrengen aan de 

belangen van cliënt. Reclamant heeft geen 

problemen met de schuilhutten, maar wel indien 

deze op een locatie komen te staan waarbij 

reclamant hinder of schade zou kunnen ondervinden. 

Mogelijk wordt locatie van reclamant in de toekomst 

verkocht aan de golfbaan, echter zo lang deze 

verkoop nog niet is gerealiseerd, wil reclamant zijn 

belangen beschermen. 

Voor de uitbreiding van het golfterrein is een procedure 

gevoerd en is een omgevingsvergunning verleend voor het 

uitbreiden van de golfbaan van 9 holes naar 18 holes, 

waardoor de bestemming in het bestemmingsplan van 

agrarisch is gewijzigd naar de bestemming sport. 

De 6 schuilhutten zijn mogelijk op de gehele golfbaan en 

zullen verspreid liggen in het bestemmingsvlak. Er zijn reeds 

enkele schuilhutten aanwezig op de 9 holes golfbaan. In dit 

bestemmingplan worden de exacte locaties niet geregeld. 

Voor het realiseren van een schuilhut wordt een 

omgevingsvergunning aangevraagd. Gedurende deze 

procedure is er mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. 

Op dat moment kunt u uw belangen beschermen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  
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Akenbuurt  18 

Den Burg 

(1) In het geldende bestemmingsplan is het mogelijk 

om inpandige en aangebouwde recreatieve opstallen 

uit te plaatsen. In het ontwerp bestemmingsplan is 

deze mogelijkheid vervallen. Echter de 

bebouwingsoppervlakte voor zowel de woning als de 

recreatieve opstal worden noemenswaardig 

vergroot. Doordat deze uitplaatsing niet meer 

mogelijk is, kunnen de verworven rechten moeilijk 

of zelfs helemaal niet benut worden. 

Verzoekt dat het bestemmingsplan zodanig wordt 

aangepast dat uitplaatsing van recreatieve opstallen 

weer mogelijk wordt, zodat bestaande rechten 

gehandhaafd blijven. Volgens verzoeker is er geen 

aantasting van het landschap in verband met het 

plaatsen binnen de boomsingel. 

(2) Het totale bebouwingsoppervlakte is al flink 

uitgebreid in het nieuwe bestemmingsplan, maar 

aangezien de SOMT plannen heeft om een nieuwe 

rijhal te plaatsen, wordt verzoeker beperkt in 

eventuele uitbreidingsmogelijkheden. 

Verzoekt het bebouwingsoppervlakte met enkele 

honderden meters uit te breiden. 

(3) Maakt bezwaar tegen de onmogelijkheid om het 

aantal dierverblijven uit te breiden. Verzoeker wil 

uitbreiden naar een grote paarden pensionstal, 

(1) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

(2) Tijdens de inspraak is door SOMT aangegeven dat zij de 

oppervlakte van de huidige manege willen verdubbelen. In 

het ontwerpbestemmingsplan is dit gevraagde 

bebouwingsoppervlakte toegekend. Voor de manege 

Akenbuurt is hierin één bouwvlak opgenomen met een 

maximale bouwmogelijkheid van 4800m² binnen de 

bestemming Sport – Manege. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt  

het bestemmingsplan aangepast.  

Voor zowel de manege als voor verzoeker wordt 

afzonderlijk een maximaal bebouwingsoppervlakte 

opgenomen. Zo wordt per belang een gepast 

bebouwingsoppervlak toegekend, 4100m² voor 

uitbreiding van de manege, 1000m² voor uitbreiding 

Locatie: Akenbuurt 18 

Splitsing van het bouwvlak in twee bouwvlakken, binnen het 

bestemmingsvlak, met bijbehorende maatvoeringen voor de 

maximaal te bebouwen oppervlakte. 

Conform bijgevoegde tekening. 

 

3e aanvulling: 

De regels van Artikel 42 ‘Sport-Manege’ worden 

aangepast:  

Artikel 42.2.1 sub c ‘de gezamenlijke oppervlakte aan 

gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal het op 

de verbeelding aangegeven m2’ wordt gewijzigd in: 

 

‘De gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en 

overkappingen, uitgezonderd de bedrijfswoning en de 

daarbij behorende bouwwerken, mag niet meer 

bedragen dan het op de verbeelding aangegeven m2’ 

 

Het bouwvlak zal worden aangepast op de verbeelding. 
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daarvoor is uitbreiding van het aantal stallen nodig. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

In de regel Sport-manege opnemen dat de 

maatvoering oppervlakte bebouwing ziet op de 

gebouwen en overkappingen voor sport (en dus 

niet voor de woning) 

 

Woning in oppervlakte bij de bestemming 

Sport uitzonderen en andere vorm van 

bouwvlak in verband met zicht op 

schapenboet. 

 

stallen en overige voorzieningen en 80m² voor de 

bestaande schapenboet.  

(3) Voor dit punt wordt verwezen naar de zienswijze van 

LTO Noord, nummer 152. 

 

Op basis van punt 2 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

De regels van Artikel 42 ‘Sport-Manege’ worden 

aangepast:  

Artikel 42.2.1 sub c ‘de gezamenlijke oppervlakte 

aan gebouwen en overkappingen bedraagt 

maximaal het op de verbeelding aangegeven m2’ 

wordt gewijzigd in: 

 

‘De gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en 

overkappingen, uitgezonderd de bedrijfswoning en 

de daarbij behorende bouwwerken, mag niet meer 

bedragen dan het op de verbeelding aangegeven 

m2’ 

 

Het bouwvlak zal worden aangepast op de 

verbeelding. 
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Akenbuurt 14 

Den Burg 

(1) Vanaf 1996 is grond bij gehuurd om de 

kartingbaan en het parkeerterrein te vergroten, de 

midgetgolf en speeltuin zijn hier geplaatst. Dit is in 

de bestaande milieuvergunning meegenomen. 

Verzoekt de grenzen zoals op de meegestuurde 

plattegrond te veranderen. 

De N-W grens is het hart van de sloot, dit was 

vroeger ook de grens van de bestemming karting, 

vandaar toen de uitbreiding. 

(2) Verzoekt de mogelijkheid om de bovenverdieping 

van de kantine beschikbaar te maken voor 

bedrijfswoning. 

(1) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingvlak aan de noodwestzijde aangepast. Dit 

recht is aanwezig vanuit het geldende bestemmingsplan. 

Bestaande rechten blijven gerespecteerd. 

Buiten het geldende bestemmingsvlak is aan de 

noordoostzijde een strook grond in gebruik genomen voor 

een midgetgolfbaan en voor een deel van de parkeerstrook. 

Deze grond is agrarisch bestemd. Omdat er geen procedure 

is gevoerd voor deze wijziging blijft de agrarische 

bestemming gehandhaafd. 

(2) Het is niet mogelijk om een woning te realiseren in de 

bestemming Sport – Kartbaan. Dit past niet in het beleid. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Locatie: Akenbuurt 14 

Het bestemmingsvlak wordt aan de noordwestzijde aangepast, 

conform de bijgevoegde tekening. 
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Woonbestemming  

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

6 Westerweg 74 

Den Hoorn 

Verzoekt in het bestemmingsplan de status tweede 

woning op te nemen voor het perceel Westerweg 74, 

zoals dit eerder schriftelijk is toegezegd. 

Dit betreft een bestaan recht. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de bestemming 

van het perceel Westerweg 74 gewijzigd van Wonen naar 

Wonen – Tweede woning. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Westerweg 74 

De bestemming ‘Wonen’ zal worden gewijzigd in de 

bestemming ‘Wonen – Tweede woning’. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

12 Rozendijk 21 

Den Burg 

In het ontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak te 

klein om de toekomstige bouwplannen te kunnen 

realiseren. 

Verzoekt om het bouwvlak te verplaatsen en te 

verruimen (richting Noord-Oost, kaart) zodat er ruimte 

ontstaat om een (veld)schuur van 6x12 te plaatsen. 

Vervolgens kunnen de oude schuurtjes aan de weg 

(Rozendijk, boskant) worden opgeruimd en wordt 

hierdoor verrommeling van het erf voorkomen. 

In het geldende bestemmingsplan zijn het bestemmings- en 

bouwvlak anders dan in het ontwerp bestemmingsplan.  

Het bouw- en bestemmingsvlak wordt aangepast zodat het 

meer overeenkomt met de rechten uit het geldende plan. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Rozendijk 21 

Het bestemmingsvlak en het bouwvlak worden aangepast 

zodat het meer overeenkomt met het vigerende plan. 

Conform de bijgevoegde tekening.  

 

17 Van der Sterrweg 

4 

Den Hoorn 

Het perceel Van der Sterrweg 4 heeft in het 

ontwerpplan de status wonen.  

Verzoekt om het bouwvlak te verplaatsen, zodat een 

bijgebouw naast de bestaande garage mogelijk wordt. 

Het nu ingetekende bouwvlak ligt voor een groot deel 

achter de woning. Dit is niet wenselijk: een eventueel 

bijgebouw belemmerd het vrije uitzicht van 

verzoeker. Te meer omdat binnenkort een verzoek 

ingediend wordt voor de aanbouw van een serre en 

een dakkapel aan de achterzijde van de woning. 

Ook een bijgebouw naast de woning richting Pontweg 

is niet wenselijk vanwege het uitzicht vanuit het 

woongedeelte. Verder zou een 2de toegangspad naar 

de Van der Sterrweg gecreëerd moeten worden. 

Het door u ingetekende bouwblok loopt verder dan de 

eigendomsgrens van verzoeker. Verzoeker heeft de 

grond zodanig aangekocht dat versnippering van 

agrarische grond wordt voorkomen. De grond naast de 

garage is voor de nieuwe eigenaar niet interessant, 

alleen een toegangspad naar het perceel is 

noodzakelijk. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast, aangezien het hier gaat om een recht uit het 

vigerende plan. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

Locatie: Van de Sterrweg 4 

Het bouwvlak wordt aangepast conform rechten uit het 

vigerende plan. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

26 Rozendijk 5 

Den Burg 

Het in het bestemmingsplan ingetekende bouwvlak is 

geplaatst over de vijver/waterloop.  

Deze vijver/waterloop heeft zijn oorsprong als 

“waeltie” na een dijkdoorbraak. De diepe put is in het 

verleden het centrale deel van een eendenkooi met 4 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

Locatie: Rozendijk 5 

Het bouwvlak wordt aangepast, waarmee gedeeltelijk 

tegemoet wordt gekomen  aan de zienswijze. 

De voormalige eendenkooi blijft buiten het bouwvlak. Aan de 

noordkant komt enige ruimte in het bouwvlak omdat er 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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pijpen geweest. Deze zijn niet gewijzigd en heeft 

cultuurhistorische waarden. 

Van het bouwvlak bij de vijver/waterloop kan nooit 

gebruik gemaakt worden omdat het karakter van het 

oude waeltje dan zal verdwijnen en omdat er een 

diepe put zit met een veenbodem. 

Verzoekt het bouwblok derhalve aan te passen ten 

opzichte van de waterloop: het centrale deel van de 

waterpartij uit het bouwvlak halen en het bouwblok 

verplaatsen naar Noordoost en eventueel Zuidwest (zie 

tekening).  

Er is grond aangekocht, waardoor het bouwblok 

verplaatst kan worden tot op de grens met de 

verkregen agrarische grond, zodat daar eventueel een 

schuilstal kan worden gerealiseerd. 

 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

Het bouwvlak wordt aangepast en komt gedeeltelijk 

tegemoet aan de zienswijze. 

De voormalige eendenkooi blijft buiten het bouwvlak. Aan 

de noordkant komt enige ruimte in het bouwvlak omdat er 

genoeg afstand is tot de weg. 

Aan de zuidzijde wordt het bouwvlak niet uitgebreid, omdat 

er anders geen sprake is van voldoende clustering van 

gebouwen.  

Het is niet mogelijk het bouwvlak gelijk te laten vallen met 

de bestemmingsgrens van het bestemmingsvlak wonen, 

ondanks dat u het naastgelegen perceel in eigendom heeft. 

Het is landschappelijk ongewenst dat bebouwing op de rand 

van het bestemmingsvlak staat tegen het naastgelegen open 

agrarische perceel. 

 

Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan, het bouwvlak wordt aangepast. 

genoeg afstand is tot de weg. 

Aan de zuidzijde wordt het bouwvlak niet uitgebreid, omdat 

er anders geen sprake is van voldoende clustering van 

gebouwen.  

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

33 Ruigendijk 4 

De Koog 

Tijdens een ambtelijk gesprek begin februari 2012 

kwam uitbreiding van het bestemmingsvlak en het 

bouwvlak aan de zuidzijde (aan de weilandkant) ter 

sprake en bleek het mogelijk de grens te verleggen tot 

aan de natuurlijke begrenzingen die daar loopt in de 

vorm van de bestaande heining. Daarvoor moest een 

verzoek ex artikel 3.6.1.a Wro worden ingediend. 

Later in februari is een dergelijk verzoek ingediend.  

In mei 2012 is telefonisch medegedeeld dat dit 

verzoek werd meegenomen in het totaal van 

verzoeken in het kader van het ontwerp 

bestemmingsplan Buitengebied. 

Aan de noordzijde (naar de weg toe) loopt het 

bouwvlak niet gelijk met de begrenzing van de 

naastgelegen percelen Ruigendijk 8, 10 en volgende 

richting Maaikeduinweg. De grens van naastgelegen 

percelen liggen dichter naar de weg toe. 

Verzoekt om de begrenzing van het perceel gelijk te 

trekken met de naastgelegen percelen. De 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter 

Het verzoek dat in februari 2012 is ingediend, is abusievelijk 

niet meegenomen als bijlage bij de beoordeling van de 

inspraakreactie. Het was echter wel meegewogen. In het 

ontwerp is het bestemmingsvlak daarom aan de zuidzijde 

Locatie: Rozendijk 4 3e aanvulling: moet zijn Ruigendijk 4. 

Het bouwvlak aan de noordzijde wordt aangepast aan de 

rooilijn van het naastgelegen perceel door deze te verlengen. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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verplaatsingsmogelijkheden van de woning worden 

hierdoor verruimd, zowel ten aanzien van de 

voorgevelrooilijn als ten aanzien van de zijwaartse 

afstand naar de erfscheiding met de buren van 

Ruigendijk 8. Het pand van verzoeker staat nu pal op 

de erfscheiding. Sloop en nieuwbouw zijn niet 

ondenkbaar, de woning dateert uit 1915. Het is prettig 

als dan extra procedures kunnen worden voorkomen.  

Verzoekt het bestemmingsvlak en het bouwvlak van 

het perceel Ruigendijk 4 aan te passen conform 

bijgaande verbeelding. 

aangepast aan het bestaande gebruik. 

Omdat het bouwrecht in het geldende bestemmingsplan al 

bestond, wordt het bouwvlak aan de noordzijde aangepast 

aan de rooilijn van het naastgelegen perceel door deze te 

verlengen. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

39 Doolhof 6 

Den Burg 

Verzoekt om het bouwvlak uit te breiden. 

Verzoeker is bezig met de aankoop van een stuk grond 

van circa 1300m2 naast Doolhof 6 (sectie O perceel 

143). De overdracht vindt binnenkort plaats bij de 

notaris te Texel. 

In het geldende bestemmingsplan was op deze locatie een 

bouwvlak van 40 x 40 meter opgenomen. In de systematiek 

van het ontwerp bestemmingsplan is gekeken naar het 

eigendom. Slechts een zeer gering deel van het bestaande 

vlak was in eigendom bij de eigenaar van de woning. 

Derhalve is in het ontwerpplan een veel kleiner vlak 

opgenomen. 

Inmiddels heeft verzoeker een stuk grond bijgekocht en kan 

het bestaande bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan 

deels terugkeren. Omdat de aankoop van het belendende 

perceel gepasseerd is binnen de inzage termijn van het 

ontwerpplan, wordt een groter bouwvlak opgenomen dan 

in het ontwerp. Bestaande rechten uit het geldende 

bestemmingsplan worden gerespecteerd. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Doolhof 6 

Er wordt een groter bouwvlak opgenomen dan in het ontwerp 

plan. 

Conform de bijgevoegde tekening 

43  Ruigendijk 20 

De Koog 

Verzoeker is blij met ontwerp aangezien de 

woonbestemming is verruimd en bijna alle bebouwing 

ligt binnen het bouwblok. 

Echter de in 1966 vergunde garage rechts van de 

woning ligt buiten het bouwblok. 

Verzoekt het bouwblok  te verruimen tot om de 

garage, aangezien de nu vergunde rechten van de 

garage anders verloren gaan. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast, omdat het gaat om een vergunde situatie. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

Locatie: Ruigendijk 20 

Het bouwvlak wordt aangepast conform de vergunde situatie. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

 

44  Redoute 29 

Oudeschild 

Verzoekt vergroting van het bouwblok conform 

plannen. Deze zienswijze is in grote lijn conform het 

op 3 januari jongstleden gedane verzoek. 

De reden is het plan om de woning uit te breiden tot 

150m2. Deze uitbreiding is voor een deel gepland in de 

aangebouwde schuur en voor een deel aan de 

westzijde van de woning. De rest van de aangebouwde 

schuur zou dan de status “vergunning vrij bouwwerk” 

kunnen krijgen. Enige aanpassing van het bouwwerk is 

wellicht noodzakelijk. Na de vaststelling van het plan 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 
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zou verzoeker een aanvraag willen doen voor een 

bijgebouw van 100m2. Een en ander binnen het 

voorgestelde bouwblok van 40x45 meter realiseren zou 

ernstige afbreuk doen aan uitzicht vanuit woning en 

aan het gebruik van de tuin en de rest van het erf. De 

nieuw te bouwen schuur wordt vanaf de wegzijde 

grotendeels aan het zicht onttrokken door een 

bestaande boomsingel. 

In de “nota van inlichtingen” wordt gesproken over 

verruiming van bouwblokken  naar 50x50 = 2500m2. 

Het beoogde bouwblok zal dit niet te boven gaan. 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

In de Nota van Uitgangspunten is niet opgenomen dat 

bouwvlakken voor wonen 50x50 meter worden. Vergroting 

van de woning dient plaats te vinden binnen het bouwvlak, 

dat gelijk is aan het bouwvlak uit het vigerende plan. 

In dit specifieke geval vraagt verzoeker om een gedeelte van 

een bestaand agrarisch perceel aan uw bestemmingsvlak 

wonen toe te voegen voor de bouw van een schuur. Dit is in 

strijd met de bovenstaande uitgangspunten. Een groter 

bouw/bestemmingsvlak kan alleen als dit reeds als erf voor 

wonen wordt gebruikt en volgens daarbij bestaande of 

natuurlijke grenzen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

45  Koningsweg 6 

Oosterend 

Verzoekt het bouwvlak te vergroten conform de 

rechten uit het vigerende plan. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast, aangezien dit een recht betreft uit het 

vigerende plan. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Koningsweg 6 

Het bouwvlak wordt aangepast conform het vigerende plan. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

52 Lageveld 7 

Oosterend 

Verzoekers zijn het niet eens met het college 

standpunt. 

De Raad van State heeft zich er in haar uitspraak niet 

over uitgesproken of het gebruik van het pand met de 

daarin aanwezige recreatieappartementen niet onder 

het overgangsrecht kan vallen. 

Bij de start van de aanschrijvingsprocedure begin 2004 

is vertrouwen in een mogelijke legalisatie gewekt. Als 

onderbouwing van het bestaand gebruik zijn in deze 

procedure diverse verklaringen overlegd, een WOZ 

taxatieverslag, een taxatieverslag van een makelaar, 

diverse foto’s, brieven en andere bescheiden. 

Met nieuwe bewijsstukken in de vorm van foto’s van 

de recreatieappartementen met datering van de 

afdrukcentrale januari 1995 tonen verzoekers aan dat 

het gebruik van de verblijven in de voormalige 

agrarische schuur wel voor de peildatum van het 

vigerende bestemmingsplan. Derhalve kan beroep 

gedaan worden op het overgangsrecht. 

De rechtbank Alkmaar acht het aannemelijk dat de 

appartementen voor 6 augustus 1997 in gebruik waren 

De weigering van een bouwvergunning voor – onder meer – 

de beide recreatie-appartementen is onderwerp geweest 

van een juridische procedure, die is geëindigd met de 

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van 3 november 2010, nr. 201003976/1/H1 . In 

deze uitspraak heeft de Afdeling vastgesteld dat een 

bouwvergunning nodig is voor – onder meer – de 

transformatie van de ooit met bouwvergunning 

gerealiseerde lesruimte en docentenverblijf op de eerste 

verdieping van het bedrijfsgebouw naar twee 

recreatieappartementen. Die vergunning is door ons 

geweigerd.  

Thans is een handhavingtraject gaande dat strekt tot 

aanpassing van – onder meer- de illegaal gebouwde 

appartementen aan de eerder verleende 

bouwvergunning(en). In de praktijk zal dit neerkomen op 

sloop c.q. ontmanteling van de appartementen.  

In het handhavingtraject zal moeten blijken of er 

bewijsmateriaal voorhanden is om de claim op het 

gebruiksovergangsrecht van het oude bestemmingsplan te 

staven. Tot nu toe zijn daarvoor geen overtuigende stukken 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Amendementen VVD op de 

Nota van Beantwoording BP Buitengebied/ Zienswijze 52, 

Lageveld 7) 
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als recreatieappartementen en aldus onder het 

overgangsrecht vallen. Dat betekent dat het gebruik 

van de recreatieve appartementen niet-

wederrechtelijk.  

Verzoekt dat in het nieuwe bestemmingsplan 

recreatieve slaapplaatsen worden opgenomen voor de 

2 recreatieappartementen. 

Verzoekt om een gemengde bestemming voor het 

perceel, zodat naast particuliere bewoning de 

mogelijkheid blijft bestaan om enige vorm van 

bedrijvigheid in het pand uit te oefenen. 

 

aangeleverd. Wij wijzen er volledigheidshalve op dat het 

overgangsrecht zoals opgenomen in het oude plan wellicht 

afwijkend gebruik kan legaliseren, maar geen titel kan 

vormen voor de verlening van een bouwvergunning in 

afwijking van het (oude of nieuwe) bestemmingsplan. Voorts 

wijzen wij erop dat de uitspraak van de rechtbank Alkmaar 

van 18 maart 2010, nr. 08 / 1185, waarnaar in de zienswijze 

wordt verwezen, door de Afdeling Bestuursrechtspraak is 

vernietigd.  

 

Het verzoek om een gemengde bestemming voor het perceel 

in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen komt niet voor 

inwilliging in aanmerking. De planvoorschriften voor de 

bestemming Wonen voorzien in de mogelijkheid om – binnen 

bepaalde grenzen – beroeps- of bedrijfsmatige 

werkzaamheden in de woning uit te oefenen.  

Wij menen voorts – gelet op het bovenstaande - dat er geen 

aanleiding is om recreatieve slaapplaatsen op te nemen op 

de locatie Lageveld 7. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

53 Oude Dijkje 40 

De Koog 

De paardrijbaan van 20X40 meter, die aansluit aan de 

schuur op het erf, is niet in het plan opgenomen. 

Er staat in het ontwerp geen visie voor 

paardenhouderij in het algemeen. Terwijl het toch 

een mooie invulling van het agrarisch landschap kan 

zijn in een tijd dat veel boeren ermee stoppen, met 

behoud van de landschappelijk zo gewenste waarden 

voor Texel. Paardenhouderij staat borg voor open 

landschap met veel weiland 

Een paardrijbaan is een stuk grond van 20 bij 40 of 20 

bij 60 meter dat een andere toplaag heeft dan gras, 

zodat de paarden niet uitglijden.  

In het geval van verzoeker staat er een omheining 

omheen van houten palen van een meter hoog, 

voorzien van groen rubberband, om zoveel mogelijk te 

laten wegvallen in de omgeving. 

Andere gemeenten (bv. Harenkarspel en Hollands 

Kroon) hanteren inrichtingsplannen met voorschriften 

voor paardrijdbakken. Dat betreft dan meestal het 

aantal meters dat zo’n rijbaan van de naaste buren en 

van de weg af moet zijn gelegen; dat het achter de 

bebouwing moet liggen; dat de omheining niet hoger 

mag zijn dan 1.50 en de verlichting alleen het object 

mag verlichten en de masten niet hoger dan 10 meter 

(1) De gemeente is momenteel niet bezig met een 

beleidsvisie op paardenhouderij. Dit overstijgt ook het 

bestemmingsplan. Het beleid ten aanzien van paarden is 

opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan Buitengebied. Dit is nu vertaald in het 

bestemmingsplan. 

(2) De aanleg of het hebben van paardrijdbakken op 

agrarische grond is niet toegestaan, niet onder het 

vigerende en niet onder het nieuwe plan. In verband met de 

landschappelijke impact, dat een paardrijdbak kan hebben, 

is ervoor gekozen deze alleen toe te staan na afwijking en 

alleen binnen het agrarische erf/bouwvlak of binnen een 

bestemmingsvlak anders dan agrarische gronden, zoals 

bijvoorbeeld wonen/tuin/recreatie etc.  

 

Het hebben en houden en berijden van een paard voor 

recreatief gebruik op agrarische gronden, kan begrepen 

worden onder het ondergeschikte recreatieve medegebruik, 

dat in de bestemmingsregeling van de agrarische 

bestemmingen is opgenomen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

A. Om een paardrijdbak mogelijk te maken in de 

bestemming ‘Tuin’ zal de volgende aanpassing in de 

regels worden opgenomen: 

 

Artikel 45 Tuin 

 

45.3 Specifieke gebruiksregels 

45.3.1 

Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

wordt in ieder geval gerekend: 

a. Het gebruik van gronden voor de aanleg van een 

paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken 

 
45.4 Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde 
afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 
van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in 
bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
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mogen zijn. Ook wordt vaak een maximum oppervlak 

van 1250m2 aangegeven. 

Door een regeling, bijvoorbeeld in de vorm van een 

inrichtingsplan speciaal voor paardrijbanen buiten het 

bouwblok op te nemen in het bestemmingsplan, biedt 

een gemeente ruimte aan paardenhouderij in het 

buitengebied, waarbij behoud van landschappelijke 

kwaliteiten wordt gegarandeerd. 

Toen verzoeker de woning in 2004 kocht, lag er al een 

paardrijbaan op deze plek. Er heeft vroeger een 

manegebedrijf gezeten. Op oude plankaarten is de 

rijbaan niet terug te vinden omdat daar in het 

verleden geen vergunning voor werd aangevraagd. 

Het gebruik van de rijbak is als hobbymatig en 

ondergeschikt aan de woonfunctie aan te duiden. De 

rijbaan ligt aansluitend aan de schuur van verzoeker, 

evenwijdig aan het fietspad in de hoek van het 

weiland en is gescheiden van het naastgelegen perceel 

door middel van een bomensingel. De rijbak is 

landschappelijk ingepast en is als zodanig geen 

storend element. 

(1) Wenst dat er in het bestemmingsplan buitengebied 

een visie over het (hobbymatig) houden en trainen van 

paarden, en de professionele paardenhouderij wordt 

opgenomen. 

(2) Verzoekt om de huidige paardrijdbak als zodanig te 

kunnen behouden. 

 

3e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Kan een paardenbak in de bestemmingen 

Agrarisch of Tuin mogelijk gemaakt worden? 

 

 

5e aanvulling: 

Vragen vanuit de raadscommissie: 

1. Verzoek aan wethouder: kunt u met beide 

families kikkert om tafel om te kijken of zij er 

samen uit kunnen komen voor wat betreft de 

locatie van het 2e groepsverblijf? 

 

2. Gedachtenwisseling over het begrip 

‘paardenbak’ en de (ruimtelijke) consequenties. 

3e aanvulling: 

De bestaande paardenbak nabij het Oude Dijke 40 is 

circa 1.000m2 

De bestemming ‘Tuin’ wordt opgenomen en 

aangepast in die zin dat er een 

afwijkingsmogelijkheid voor paardenbakken wordt 

opgenomen.  

Er zal een definitie van het begrip “paardrijdbak” 

worden opgenomen in artikel 1. 

Het bestemmingsvlak zal worden opgenomen in de 

verbeelding. 

 

5e aanvulling: 

1. Op 5, 6 en 10 juni zijn er gesprekken geweest met 

beide families, onder leiding van een gemeentelijke 

mediator. De kans is groot dat er overeenstemming is 

over de locatie van de nieuwe dienstwoning en het 

tweede groepenverblijf. De wethouder zal mondeling 

verslag uitbrengen in de raadsvergadering, en komt 

zo mogelijk met een voorstel tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

2. Toezegging: het college komt met een memo 

Zie memo bij de 5e aanvulling. 

 

 

 

Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 45 lid 3.1 sub a in die zin dat 
de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende 
bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de 
bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 
m2; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 
1,50 meter; 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk 
een ondergeschikt onderdeel van de 
woonfunctie; 
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 
van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de 
bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie 
van omliggende woningen niet beperken; 
7. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke 
belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 

 

 

B. Ter verduidelijking van het begrip paardrijdbak zal 

in Artikel 1 het begrip paardrijdbak worden 

gedefinieerd: 

 

Paardrijdbakken zijn buitenrijbanen ten behoeve van 
paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, 
hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te 
verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining. 
 
 
5e aanvulling: 

Er volgt waarschijnlijk nog een voorstel tot aanpassing 

van de verbeelding voor het perceel Oude Dijkje 38 
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61  Oorsprongweg 82 

De Cocksdorp 

Volgens verzoeker heeft Oorsprongweg 82 in het 

ontwerpplan een A-bestemming, terwijl dit W moet 

zijn. 

Verzoekt de bestemming te wijzigen. 

Het door verzoeker genoemde pand heeft in het 

ontwerpplan geen agrarische bestemming meer. In het 

ontwerpplan is de bestemming Wonen – Vab toegekend. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

64  Jan Ayeweg 11 

Den Hoorn 

(1) Op het perceel zijn op dit moment aanwezig: 

• een stolpboerderij van 144m² die op dit 

moment gerenoveerd wordt 

• een voormalige bollenschuur met een 

oppervlakte van circa 245m² 

• een recreatieve opstal van circa 40m² 

Op basis van de nota van uitgangspunten was voor een 

stolp een oppervlakte van 250m² toegestaan. 

Onduidelijk is waarom de gemeente van dit 

uitgangspunt is afgeweken. 

Verzoekt een stolp toe te staan met een oppervlakte 

van in ieder geval 200m². Dit temeer omdat het 

ontwerpplan de mogelijkheid biedt om een nieuwe 

stolp te bouwen met een maximale oppervlakte van 

250m². 

(2) In het ontwerpplan is het bouwvlak dusdanig strak 

langs de woning getrokken dat alleen het in het 

achtererf gelegen deel van de woning nog kan worden 

uitgebreid. Hiermee worden de bouwmogelijkheden 

aanzienlijk beperkt, temeer omdat in het geldende 

plan het bouwvlak nog tot aan de Rommelpot is 

gelegen.  

De recreatieve opstal lijkt in het ontwerp aan de zijde 

van de Rommelpot voor een klein gedeelte buiten het 

bouwvlak te vallen. 

Verzoekt het bouwvlak te wijzigen volgens 

bijgevoegde tekening 

(3) Recent is een omgevingsvergunningaanvraag 

ingediend om de schuur gedeeltelijk te mogen 

vernieuwen, waarbij alle asbest verwijderd zou 

worden. Aanvankelijk is deze geweigerd omdat de 

schuur buiten het bouwvlak lag en daarmee onder het 

overgangsrecht viel. Inmiddels heeft het college 

echter besloten om alsnog medewerking te willen 

verlenen aan het plan, waarbij wel het nieuwe 

bestemmingsplan zal moeten worden afgewacht. In dit 

plan zou de schuur namelijk positief bestemd worden. 

Tot die tijd zal een actieve gedoogbeschikking worden 

verleend. 

Verzoekt een aanduiding op de plankaart op te nemen 

(1) Voor nieuwe stolpen wordt in het bestemmingsplan een 

uitzondering gemaakt op de bouwregels en kunnen deze 

gebouwd worden met een oppervlakte van maximaal 250m².  

In dit geval betreft het een bestaande (stolp)woning en kan 

deze niet boven de 150m² worden uitgebreid. Van oudsher 

komen stolpen in verschillende maten voor, dat heeft te 

maken met de afmetingen van het houten vierkant, dat de 

dragende constructie vormt. Het is niet de bedoeling dat 

stolpen met een wat kleiner vierkant, door middel van aan- 

en uitbouwen, vergroot kunnen worden tot deze maximale 

oppervlakte voor nieuwe stolpen. 

 

 

 

 

(2) De uitgangspunten bij het opnemen van bouwvlakken 

zijn: 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op 

uitgangspunten uit het bestemmingsplan 1996. Deze 

uitgangspunten zijn niet in de regels van het nieuwe plan 

opgenomen maar zijn vertaald in de ligging van 

bouwvlakken. Dit zal worden toegevoegd in de toelichting 

van het plan. 

In dit specifieke geval wil verzoeker de stolp aan 2 zijden 

uitbreiden, te weten aan de zuid- en aan de oostzijde. 

Daarom wil verzoeker op deze plekken meer ruimte in uw 

bouwvlak. 

De uitbreiding van het bouwvlak in de richting van de 

Rommelpot is niet mogelijk, omdat deze afstand nu al 

relatief gering is, te weten circa 13 uit de as van de weg.  

Het bouwvlak wordt aangepast zodat de bestaande 

recreatieve opstal binnen het vlak valt. 

(3) De schuur valt binnen het bouwvlak en in artikel 50.2.2 

sub f staat aangegeven dat indien de oppervlakte groter is, 

het maximaal de bestaande oppervlakte mag bedragen. 

 

 

 

 

 

Locatie: Jan Ayeweg 11 

(1) In de Toelichting van het bestemmingsplan zullen de 

uitgangspunten worden opgenomen ten aanzien van de 

minimale afstand tot de weg: 

Sinds 1977 wordt door de gemeente Texel binnen haar 

ruimtelijke beleid een systeem gehanteerd voor de afstand 

van bebouwing tot aan wegen. Deze maatvoering werd in de 

bestemmingsplannen uit 1977 en 1996 geregeld via de 

voorschriften van het plan. Dit wegens het ontbreken van 

bouwvlakken in de plankaart bij het merendeel van de 

bestemmingen. De toetertijd gebruikte kaartschaal was 

technisch gezien niet mogelijk deze in te tekenen. 

 

De afstanden zijn mede afgestemd op de eiland gangbare 

praktijk en zijn gekoppeld aan de volgende wegclassificaties: 

 

Aanduiding Functie van de weg Klasse Afstand 

Rijksweg Nationaal/ 

internationaal 

a (komt hier 

niet voor) 

100 

Secundaire weg Regionaal (provinciaal) b 50 

Tertiaire weg Interlokaal c 40 

Quartaire weg Lokaal d 30 

Overige wegen (agrarische) ontsluiting e 15 

 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt bovengenoemde 

maatvoering nog steeds gebuikt. De maatvoering is echter niet 

langer beschreven in de regels van het plan maar direct in de 

verbeelding opgenomen in de vorm van een bouwvlak.  

Op Texel is één secundaire weg: de Pontweg. 

(2) Het bouwvlak wordt aangepast, zodat de bestaande 

recreatieve opstal binnen het vlak valt.  

Conform de bijgevoegde tekening. 

(3) De zin ‘of maximaal de bestaande goothoogte, bouwhoogte 

of oppervlakte, als deze hoger of groter is’ in artikel 50.2.2 

sub f zal worden gewijzigd in ‘‘of maximaal de bestaande 

goothoogte, bouwhoogte, dakhelling of oppervlakte, als deze 

hoger, minder, meer of groter is’. 
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waaruit blijkt dat de bestaande schuur voor wat 

betreft zijn oppervlakte positief wordt bestemd. 

(4) De bestaande schuur heeft een dakhelling van 15 

graden, wat eraan bijdraagt dat de schuur een 

ondergeschikte positie inneemt ten aanzien van de 

stolp. Ook bij herbouw wil verzoeker deze dakhelling 

hanteren. Het ontwerpplan bevat echter de 

voorwaarde dat de dakhelling minimaal 30 graden 

moet zijn. 

Verzoekt de bestaande dakhelling van de schuur van 

15 graden alsnog positief te bestemmen, door een 

bepaling op te nemen in de trant van: “de dakhelling 

moet tussen de 30 en 60 graden zijn, tenzij de 

bestaande dakhelling kleiner of groter is”. 

(5) Op basis van artikel 50.1 onder c van het 

ontwerpplan is de uitoefening van een aan huis 

gebonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteit toegestaan. Verzoeker zou graag zien dat 

het gebruik van de schuur ten behoeve van de 

kantoorfunctie uitdrukkelijk wordt toegestaan. 

Verzoekt  te bevestigen dan wel positief te 

bestemmen dat de schuur mag worden gebruikt ten 

behoeve van een kantoorfunctie. 

(6) Indien de gemeente niet bereid is om zonder meer 

medewerking te verlenen aan de gevraagde 

uitbreiding van de stolp tot in ieder geval 200m² is 

verzoeker bereid om de recreatieve opstal te slopen. 

Hiermee kan de toename van de bebouwde 

oppervlakte ten gevolge van de uitbreiding van de 

stolp eventueel gecompenseerd worden. Wanneer 

deze recreatieve opstal wordt gesloopt, gaat 

verzoeker ervan uit dat dit tevens inhoudt dat de 

aanwezige schuur ook ten behoeve van 

verblijfsrecreatie mag worden gebruikt, aangezien op 

het perceel blijkens de aanduiding op de plankaart 

één recreatieve opstal aanwezig mag zijn. 

Verzoekt te bevestigen dat de schuur gebruikt mag 

worden ten behoeve van verblijfsrecreatie wanneer de 

bestaande recreatieve opstal wordt gesloopt. 

 

 

(4) De regels worden aangepast, zodat de bestaande 

dakhelling niet onder het overgangsrecht valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Er is in de woonbestemming een regeling opgenomen 

voor aan huis gebonden beroepen. Hierin is het uitoefenen 

van een beroep/bedrijf aan huis ook mogelijk in een 

bijbehorend bouwwerk (tot max. 80m²). 

 

 

 

 

 

(6) De recreatieve opstal mag binnen het bouwvlak, op de 

door u gewenste locatie, gebouwd worden. Dit kan echter 

niet leiden tot een toevoeging van deze vierkante meters 

aan de woonstolp. 

 

Het bestemmingsplan zal worden aangepast op basis van 

de punten 2 en 4 van de zienswijze. De overige punten 

geven geen aanleiding tot aanpassingen van het 

bestemmingsplan. 

 

75 Gerritslanderdijk

je 41 

Den Burg 

Verzoekt het bouwvlak Gerritslanderdijkje 41, 43, 45 

te wijzigen. 

Aan de westzijde biedt het bouwvlak in geldende plan 

meer mogelijkheden. Daar is in de voorbereidingen tot 

nu toe al rekening mee gehouden. 

Verder loopt het ontwerp bouwvlak aan de oostgrens 

dwars door een verplicht aan te leggen groensingel. 

Door de ontwikkeling van het nieuwe terrein met 

zomerhuizen rond het perceel Gerritslanderdijkje 41 is de 

situatie zodanig gewijzigd dat het bouwvlak kan worden 

aanpast. Het verzoek is mede gebaseerd op bestaande 

bouwrechten vanuit het geldende bestemmingsplan. 

Het bouwvlak wordt zodanig gevormd dat de recreatieve 

opstallen beter gepositioneerd kunnen worden en er een 

Locatie: Gerritslanderdijkje 41 

Het bouwvlak wordt zodanig gevormd dat de recreatieve 

opstallen beter gepositioneerd kunnen worden en er een 

goede aansluiting gevonden wordt met het achterliggende 

terrein. 

Conform de bijgevoegde tekening. 
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Aan de westzijde is een permanent en blijvende, zeer 

brede groensingel ten behoeve van de afscherming van 

bebouwing.  

Verzoeker wil graag de oostgrens van het ontwerp 

bouwvlak 6 meter westelijk verplaatsen, de westzijde 

van het bouwvlak gelijk laten lopen met de westgrens 

van het huidige bouwvlak en het ontwerp bouwvlak 

aan de zuidzijde 2,20 meter noordelijk verplaatsen. 

Zo wordt volgens verzoeker een ideale positionering 

van de nieuw te bouwen recreatieve opstallen 

mogelijk. Het gewenste bouwvlak blijft hiermee gelijk 

aan het oppervlak van het ontwerp bouwvlak, te 

weten 2000m².  

goede aansluiting gevonden met het achterliggende 

terrein. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast.  

78 Waalderweg 119 

Den Burg 

Voor het perceel aan de Waalderweg, kadastraal 

bekent onder nr. 515, is de bestemming wonen niet 

ingetekend zoals beschreven in de nota van 

uitgangspunten voor wonen in het buitengebied. De 

gewenste rooilijn is aangegeven. 

Verzoekt de bestemming van het perceel aan te 

passen conform de nota van uitgangspunten. 

In het geldende bestemmingsplan Buitengebied was het niet 

mogelijk om de bestemmingsvlakken voor wonen nauwkeurig 

in te tekenen door de gehanteerde kaartschaal. Om dit te 

ondervangen zijn toen standaard bestemmingsvlakken van 

40 x 40 meter ingetekend. In het voorschrift voor wonen is 

een wijzigingsmogelijkheid opgenomen om dit standaard 

bestemmingsvlak te wijzigen naar de werkelijke grootte van 

het erf. Dit is verwoord als: “te vergroten tot een maximum 

van 5000m², mits hiermee de bestaande natuurlijk 

begrenzing van het erf word gevolgd”.  

Dit instrument is overgenomen in de Nota van 

uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

In het ontwerpbestemmingsplan is voor de locatie 

Waalderweg 119 een bestemmingvlak opgenomen van 

2815m²,  conform het huidige gebruik. 

Verzoeker wil dit bestemmingsvlak vergroten naar circa 

5700m². Een dergelijk verzoek is eerder al afgewezen door 

de gemeente. 
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Deze vergroting voldoet niet aan de uitgangspunten 

hiervoor. Het gaat niet om het bestemmen van het 

werkelijke erf, er is geen sprake van bestaande natuurlijke 

begrenzingen die worden gevolgd en de vergroting gaat ten 

kosten van agrarische grond. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

plan. 

79 Mienterglop 31 

De Koog 

Verzoekt het bouwvlak te vergroten. 

Eind 2012 is een principeverzoek ingediend voor een 

geheel nieuw te bouwen, met de zon meedraaiende 

strobalenwoning. In een later stadium zal de daarvoor 

benodigde omgevingsvergunning worden ingediend. De 

nieuwbouw is gepland in de nabijheid van de 

bestaande woning. Het is de bedoeling om het 

bestaande woonhuis om te bouwen tot garage-berging. 

In het ontwerpplan is een bouwvlak van ongeveer 

28x30 meter aangegeven. In de “nota van 

inlichtingen” wordt gesproken over verruiming van de 

bouwblokken naar 50x50 meter. Het valt op dat 

belendende percelen ook ruimer zijn. Van deze 

verruiming wil verzoeker ook gebruik maken. Voor een 

optimaal gebruik van de woning is de situering c.q. 

bezonning van essentieel belang. 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

In de Nota van Uitgangspunten is niet opgenomen dat 

bouwvlakken voor wonen 50x50 meter worden. Vergroting 

van de woning dient plaats te vinden binnen het bouwvlak, 

dat gelijk is aan het bouwvlak uit het vigerende plan. 

In dit specifieke geval vraagt verzoeker om een gedeelte van 

een bestaand agrarisch perceel aan uw bestemmingsvlak 

wonen toe te voegen. Dit is in strijd met de bovenstaande 

uitgangspunten. Een groter bouw/bestemmingsvlak kan 

alleen als dit reeds als erf voor wonen wordt gebruikt en 

volgens daarbij bestaande of natuurlijke grenzen. 

 

Het bestemmingvlak wonen wordt in het bestemmingsplan 

verruimd naar 40x40 meter, een en ander in 

overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Mienterglop 31 

Het bestemmingvlak met de bestemming ‘Wonen – Tweede 

woning’ wordt in het bestemmingsplan verruimd naar 40x40 

meter, een en ander in overeenstemming met het geldende 

bestemmingsplan. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

81 Fonteinsweg 9 

Den Hoorn 

(1) In 2004/2005 heeft een bestemmingsplanwijziging 

plaatsgevonden waarbij het bouwblok is vergroot tot 

5000m². In het ontwerp is dit niet terug te vinden. 

Verzoekt om het bouwvlak te vergroten conform de 

eerder gevoerde procedure. 

(2) Op het aangrenzend perceel (R696) met agrarische 

(1) Op basis van artikel 14 lid 7 van het geldende 

bestemmingsplan is voor het perceel Fonteinsweg 9 een 

procedure gevoerd voor het vergroten van het 

bestemmingsvlak wonen tot een maximale oppervlakte van 

5000m². (besluit 2 mei 2005) 

In het nieuwe bestemmingplan wordt een bestemmingsvlak 
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bestemming, in eigendom van Staatsbosbeheer, is een 

bebouwingsvlak ingetekend. Dit is volstrekt 

onwenselijk. 

Bebouwing ter plekke zou de landschappelijke en 

natuurlijke waarde van de overgang van duin naar 

cultuurland, zoals die nu bestaat, ook op het perceel 

van verzoeker met agrarische bestemming, ernstig 

schade doen. Zeker ook omdat verzoeker zijn 

agrarisch bestemd gebied zeer extensief beheert, 

waardoor de oude cultuurhistorische en biologische 

waarden van grasland zijn hersteld. 

Dat er op perceel R696 ooit een schaftkeer en 

(bloembollen)kistenloods van zeer bescheiden 

afmetingen en hoogte hebben gestaan, rechtvaardigt 

niet dat nu een bebouwingsvlak van 1 hectare is 

gepland, terwijl de oppervlakte van het hele gebied 

circa 2 hectare bedraagt. 

opgenomen van 6590m²  

gebaseerd op het huidige gebruik.  

Binnen deze bestemming is een bouwvlak opgenomen van 

2000m² rond de bestaande bebouwing. Hiermee wordt 

ruimschoots recht gedaan aan de gevoerde procedure. 

(2) In het geldende bestemmingsplan is op deze locatie een 

agrarisch bouwvlak opgenomen. In de planperiode is het 

gebruik een aantal jaren gestopt. Nu wordt er een nieuw 

bedrijf opgestart. Daarom is het bouwvlak opgenomen in het 

nieuwe plan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

82 Veenselangweg 

10 

Den Burg 

Verzoekt de wijziging van het bouwvlak, zodat de 

geplande uitbreiding van de woonbebouwing met 

4x3,5 m² voor een werkplek mogelijk is. Een en ander 

binnen de regeling ”werken aan huis”.  

Het te bebouwen oppervlak kan elders worden 

aangepast, zodat het totale oppervlak hetzelfde blijft. 

De voorgestelde wijziging is van zo ondergeschikt 

planologisch belang dat er geen bezwaar is het bouwvlak 

aan het bouwvoornemen aan te passen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 

Locatie: Veenselangweg 10 

Het bouwvlak zal worden aangepast aan het bouwvoornemen. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

85 

& 

100 

& 

363 

Rozendijk 16-16a 

Den Burg 

(1) De indieners geven aan dat de aan de stolp 

Rozendijk 16/16a toegekende woonbestemming voor 

één woning niet overeenstemt met het door hen 

gewenste en beoogde gebruik van de stolp ten 

behoeve van het aanbieden van logies met ontbijt 

(bed & breakfast) in combinatie met het geven van 

creatieve workshops en kookworkshops. Daarvoor is 

een principeverzoek ingediend.  

(2) In de zienswijze wordt “primair” gevraagd om de 

bestemming van het perceel te veranderen in “cultuur 

en ontspanning” (als bedoeld in artikel 23 van de 

planvoorschriften) met de mogelijkheid van 14 

slaapplaatsen en een dienstwoning, zoals dit naar de 

mening van de indieners impliciet vergund zou zijn op 

27 november 2008 bij bouwvergunning BV 197R-08. 

“Subsidiair” wordt gevraagd om de bestemming te 

veranderen in “recreatie – verblijfsrecreatieve 

gebouwen” (als bedoeld in artikel 36 van de 

planvoorschriften). 

(3) In de zienswijze wordt “meer subsidiair” gevraagd 

om de bestemming aan te passen in die zin dat op het 

(1) Het in de zienswijze bedoelde principeverzoek is 

afgewezen.  

(2) Voor de gevraagde veranderingen is – mede gelet op de 

afwijzing van het principeverzoek - geen beleidsmatige basis 

voorhanden. Zij worden ook niet gerechtvaardigd door een 

inmiddels gevoerde planologische procedure. Van een 

“impliciete vergunning” voor bestemmingswijziging of voor 

het exploiteren van veertien recreatieve- of 

zorgslaapplaatsen is geen sprake. Het bestemmingsplan is 

constaterend van aard. Voor de gevraagde veranderingen 

dient eerst een planologische procedure te worden gevoerd.  

(3) Splitsing van monumentale stolpen is mogelijk indien dit 

voor het behoud daarvan nodig is. Afgezien van het feit dat 

het gebouw Rozendijk 16 geen stolp is, laat staan een 

monumentale stolp, speelt hier de omstandigheid dat de 

splitsing gemotiveerd wordt door de wens om in het gebouw 

12 slaapplaatsen voor logies met ontbijt te faciliteren. 

Daarvoor is de splitsingsmogelijkheid niet in het leven 

geroepen.  

Overigens wordt, naar aanleiding van een andere zienswijze, 

de mogelijkheid tot splitsing ook opengesteld voor andere 

Locatie: Rozendijk 16-16a 

(1) De maatvoering ‘maximum aantal wooneenheden’ zal 

worden gewijzigd in de maatvoering ‘maximum aantal 

woonhuizen’ 

Conform de bijgevoegde tekening; benaming maatvoering 

aanpassen. 

 

(2) Artikel 1.76 monumentaal gebouw wordt geschrapt. 

 

 

 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Isloa Bella, zienwijze 85 – 

100 – 363) 
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perceel twee woningen (dus niet twee 

wooneenheden!) mogelijk worden gemaakt, zodat 2 x 

6 slaapplaatsen ten behoeve van logies met ontbijt 

kunnen worden geëxploiteerd, alsmede klein 

ambachtelijke bedrijvigheid aan huis in de vorm van 

creatieve- en kookworkshops.  

(4) De indieners stellen dat de planregels innerlijk 

tegenstrijdig zijn c.q. tot verwarring leiden. De 

begripsbepaling in artikel 1.130 (wooneenheid) stemt 

niet overeen met de regeling in artikel 50.2.2 sub c, 

waar de begrippen woonhuis en wooneenheid door 

elkaar worden gebruikt.  

(5) De indieners wijzen erop dat het begrip “stolp” in 

artikel 1.105 niet overeenstemt met de wijze waarop 

deze is omschreven in de beleidsnota natuur en 

landschap op Texel 2003. 

(6) De indieners wijzen erop dat het begrip 

“monumentaal gebouw” in artikel 1.76 van de 

begripsbepalingen niet lijkt aan te sluiten bij het 

bepaalde in artikel 50.5, sub a.1.  

(7) De indieners menen dat er tijdens de 

tervisielegging wijzingen op de plankaart zijn 

aangebracht. Zo zou op hun perceel sprake zijn van 

een wijziging in de huisnummeraanduiding (16 en 

16a). Ook zou voor het perceel Rozendijk 1 sprake zijn 

een wijziging van de recreatieve bestemming naar een 

bedrijfsbestemming.  

(8) De indieners van de zienswijze beroepen zich op 

het gelijkheidsbeginsel. Zij verwijzen daartoe - zonder 

aanvullende toelichting - naar de adressen Westerweg 

50, Vuurtorenweg 21, Slufterweg 201-207 (De 

Heerlijkheid), Stuifweg 22 (Avanti) , De Kaai 1 

Oosterend, Zevenhuizen 11, Nesweg 21, Pontweg 38-

40 (het Vlierhuis) en Hoornderweg 10. 

 

3e aanvulling: 

Vraag naar aanleiding van de raadscommissie: 

Rozendijk 16 en Rozendijk 1:  

De bestemmingen waren in de digitale 

verbeelding eerst anders dan nu. Zou veranderd 

zijn van ‘recreatief bedrijf’ in ‘bedrijf’. 

 

(voormalige) boerderijpanden met een monumentale status. 

(4) Er is inderdaad sprake van een verwarrend gebruik 

van het woord “wooneenheid” in artikel 50. De 

planregels zullen op dit punt worden aangepast.  

(5) De omschrijving in artikel 1.105 is adequaat voor de in 

het plan opgenomen regels.  

(6) Het begrip “monumentaal gebouw” komt überhaupt 

niet voor in de planregels en zal daarom worden 

geschrapt uit artikel 1.  

(7) De wijziging van de huisnummeraanduiding heeft geen 

betrekking op de vastlegging van bestemmingen op de 

plankaart. De wijziging van de bestemming van Rozendijk 1 

heeft – voor zover wij kunnen nagaan – niet plaatsgevonden 

tijdens de periode van tervisielegging.  

(8) Het gaat hier niet om vergelijkbare gevallen. De 

opgegeven adressen betreffen reeds lang bestaande situaties 

waarin verblijfsrecreatieve eenheden in- en uitpandig legaal 

aanwezig zijn. Voor Isola Bella geldt dat niet.  

 

Op basis van de punten 4 en 6 van de zienswijze wordt 

het bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven 

geen aanleiding tot aanpassingen. 

 

3e aanvulling: 

De “rode punaise” die in het begin verscheen bij de 

viewer Texel in kaart, is na een aantal dagen 

verwijderd, aangezien dit het beeld van het 

bestemmingsplan teveel vertroebelde (wat je wilde 

zien verdween als het ware onder de punaise). 

Huisnummers maken geen onderdeel uit van het 

bestemmingsplan. 

De digitale bestanden van het ontwerpplan zijn 

gewaarmerkt via de techniek van de landelijke 

voorziening. Het is dus met 100% zekerheid te zeggen 

dat het plan niet tussentijds gewijzigd is. BIJLAGE 13 

van de 3e aanvulling. 

 

Het aangeleverde voorbeeld betreft een gedeelte 

plankaart van het voorontwerp (concept). Een 

voorontwerp heeft geen juridische status. De formele 

bestemmingsplanprocedure start met het ter visie 

leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 
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89  Oorsprongweg 

10-12 

De Cocksdorp 

In het ontwerpplan staat op deze locatie 1 recreatieve 

opstal opgenomen. Volgens een gemeentelijke 

overeenkomt moeten dit 2 recreatieve opstallen zijn. 

Verzoekt om 2 recreatieve opstallen op te nemen voor 

de locatie Oorsprongweg 10-12 

Op het perceel zijn 2 stacaravans aanwezig op basis van het 

overgangsrecht. 

De eigenaar van het perceel heeft een overeenkomst 

afgesloten met de gemeente waarin wordt verklaard dat 

deze verwijderd zullen worden. Als tegenprestatie mag op 

het perceel een extra recreatieve opstal worden 

gerealiseerd. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de maatvoering 

“maximaal aantal recreatieve opstallen” aangepast van 1 

naar 2. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Oorsprongweg 10-12 

De maatvoering “maximaal aantal recreatieve opstallen” 

wordt aangepast van 1 naar 2. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

90  Schilderweg 202 

Oudeschild 

Het gebouw staat met het huis van verzoeker in een 

rijtje van 5 woningen. In 1996 is de bestemming 

industrie niet meer opgenomen. Dit betekent dat 

bestemming wonen is geworden, maar er staan al 5 

woningen. 

Het is een groot gebouw waar niet in gewoond noch in 

gewerkt mag worden. 

Verzoekt een woonbestemming met eventueel de 

mogelijkheid van een klein bedrijf. 

 

Zowel in het geldende als in het nieuwe bestemmingsplan is 

het pand Schilderweg 202 een bijbehorend bouwwerk bij 

nummer 200. Het pand mag gebruikt worden ten dienste van 

de woonfunctie of voor een aan huis gebonden beroep.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijzing van het 

bestemmingsplan. 

 

92  Meyertebos 3 

Den Burg 

(1) Verzoeker maakt bezwaar tegen artikel 50 Wonen, 

onderdeel 50.2.2 Gebouwen en overkappingen lid m: 

“bestaande recreatieve opstallen die zich inpandig in, 

of aangebouwd aan, een gebouw bevinden, mogen niet 

als losstaand bouwwerk worden herbouwd”.  

Hierdoor verliest verzoeker het bestaande recht om in 

de toekomst het betreffende opstal te verplaatsen 

binnen de perceelgrenzen. Dit lijdt tot schade aan de 

toekomstige huurverwachtingen: immers een 

vrijstaand recreatief opstal zal meer aan 

verhuuropbrengsten opleveren dan een aangebouwd 

recreatief opstal. 

Verzoekt dringend de desbetreffende bepaling te 

schrappen of aan te passen zodat er in ieder geval 1 

aangebouwd of inpandig recreatief opstal vrijstaand 

herbouwd kan worden. De  huidige rechten van 

verzoeker worden aangetast en verzoeker zal 

hiertegen op alle mogelijke manieren bezwaar maken. 

Het leidt tot grote schade aan de kleine particuliere 

verhuurder van recreatieve opstallen en weerhoudt tot 

het oprichten van een kwalitatief hoogwaardig 

recreatief opstal. 

(2) Verzoekt op de plankaart aan te passen dat 1 van 

(1) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

(2+3) De BAG-panden en de ondergrond zijn geen onderdeel 

van het bestemmingsplan. Deze worden ter oriëntatie in de 

verbeelding getoond. Derhalve hebben  huisnummering en 

de ondergrond geen juridische status in de zin van het 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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de recreatieve opstallen huisnummer 5 heeft. 

(3) Verzoekt om de oude glazen kas van de plankaart 

af te halen. 

93  Hemmerkooi 2 

Den Burg 

Sinds 1994 is op deze locatie met 1,25 hectare een 

kleinschalige paardenhouderij, waar sportpaarden 

worden gefokt, opgefokt en getraind. Omdat er 

beperkt eigen weiland is wordt samengewerkt met 

andere grondeigenaren. 

Voor de hooi- en stro-opslag wordt al jaren een schuur 

gehuurd bij een buurman. 

Door het perceel te bestemman als wonen vab geven, 

wordt het voor verzoeker beperkend voor de 

paardenhouderij. 

Verzoekt een agrarische bestemming, zoals in het 

geldende plan waardoor de mogelijkheid blijft om 

eventueel een hooi-stro opslag en voorzieningenschuur 

te realiseren. 

Naar aanleiding van de zienswijze krijgt dit perceel de 

bestemming Agrarisch – Oude Land met een bouwvlak en 

een functieaanduiding erf. Omdat het om een specifieke 

paardenhouderij gaat, wordt de functieaanduiding 

paardenhouderij opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan gewijzigd. 

Locatie: Hemmerkooi 2 

Dit perceel krijgt de bestemming Agrarisch – Oude Land met 

een bouwvlak en een functieaanduiding erf. Omdat het om 

een specifieke paardenhouderij gaat, wordt de 

functieaanduiding ‘Paardenhouderij’ opgenomen. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

94  Oosterenderweg 

36 

Oosterend 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen, zodat in de 

toekomst de woning kan worden uitgebreid. Indien 

nodig kan het bouwvlak aan de achterkant worden 

gecompenseerd. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. 

In het geldende plan is het voorgenomen bouwplan mogelijk. 

Deze rechten worden overgenomen. Het betreft een zeer 

geringe en ruimtelijk gezien ondergeschikte aanpassing. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Oosterenderweg 36 

Het bouwvlak wordt aangepast, waarbij het gaat om een 

geringe en ondergeschikte aanpassing. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

95  Krimweg 16 

De Cocksdorp 

Verzoekt het bouwvlak te vergroten.   

Verzoeker heeft nog recht op een recreatieve opstal 

en wil deze in de toekomst achter op het perceel 

plaatsen. Landschappelijk is het geen probleem omdat 

het perceel tegen het Krimbos aanligt. 

De recreatieve opstal is aangeduid in het bestemmingsplan. 

In de afgelopen planperiode is de woning naar achteren 

geplaatst. Daardoor kan het totale bouwvlak in de 

gewenste richting worden verplaatst, binnen de 

gehanteerde uitgangspunten van een bouwvlak.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

Locatie: Krimweg 16 

Het totale bouwvlak wordt verplaatst. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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het bestemmingsplan aangepast. 

109  Gerritslanderdijk

je 8 

Den Burg 

(1) Verzoeker is blij met het grotere bestemmingsvlak 

voor de woning en de recreatieve opstallen. 

Verzoekt dat de recreatieve opstallen in een apart 

bestemmingsvlak geplaatst worden, zoals door de 

gemeente is toegezegd. 

(2) Verzoekt het bouwvlak te vergroten. Het huidige 

bouwvlak is niet groot genoeg voor de plannen. 

Recreatieve opstal nummer 10 is oud en veel te klein, 

waardoor die op dit moment niet te verhuren is. Deze 

zou samen met de nog te verkrijgen 25% uitbreiding 

recreatieve opstal naar het noordwesten geplaatst 

moeten worden. 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

In januari 2013 nav inspraak begrepen dat er een 

veel groter bouwvlak zou worden opgenomen 

dan nu het geval is, nu valt een deel van de 

bebouwing buiten het bouwvlak. 

 

 

(3) In het geldende plan is het mogelijk om een 

recreatieve opstal die aan de woning vast gebouwd is, 

te verplaatsen tot vrijstaande recreatieve opstal. In 

het ontwerpplan is dit niet meer mogelijk. Een 

aangebouwde recreatieve opstal geeft het logies met 

ontbijt gevoel dat overal op Texel mogelijk is. 

Verzoeker had al plannen om de in onbruik geraakte 

aangebouwde recreatie opstal te verplaatsen, dat is 

met nummer 12 al gebeurd. Dit zou nu niet meer 

mogelijk zijn. 

Verzoekt dat uitplaatsing van recreatieve opstallen 

alsnog mogelijk wordt gemaakt. 

(4) Verzoeker wil graag gebruik maken van de 25% 

uitbreidingsregel. De kwaliteitsverbetering is het 

plaatsen van een energie-0, MIVA woning, de eerste 

zelfvoorzienende recreatieve opstal van Texel. 

Verzoekt de extra recreatieve opstal (25%-uitbreiding) 

op te nemen. 

 

 

(1) Tijdens de inspraak is een overweging geweest om voor 

het perceel een recreatieve bestemming op te nemen. 

Uiteindelijk is daar niet voor gekozen.   

Het gaat om een locatie waar recreatieve opstallen zijn 

ontstaan bij een normale woning. Het opnemen van een 

recreatieve bestemming zou verdere recreatieve 

ontwikkeling kunnen stimuleren. 

(2) Aan het verzoek om het bouwvlak te vergroten wordt 

niet tegemoet gekomen. Het bouwvlak is al duidelijk groter 

dan de woonbestemming in het geldende plan. Uitgangspunt 

is concentratie van gebouwen en geen uitplaatsing van in- of 

aangebouwde bebouwing. 

3e aanvulling: 

Inderdaad valt een deel van de bebouwing (een 

tweetal bijgebouwtjes) nu niet in het bouwvlak. Bij 

nader inzien bouwvlak vergroten. Dit vergrote 

bouwvlak blijft vallen binnen het bestemmingsvlak 

zoals dat al opgenomen was in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

(3) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

(4) Het bestemmingsplan kent de 25%-regeling voor 

uitbreiding van slaapplaatsen. Omdat er voor deze locatie in 

het verleden nog geen gebruik is gemaakt van deze regel, 

kan de verzoeker hier gebruik van maken. 

Er wordt niet vooruit gelopen op binnenplanse wijzigingen 

omdat hier een zorgvuldige toetsing gedaan moet worden, 

waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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122  Schilderweg 167 

Den Burg 

Het perceel heeft in het ontwerp een 

woonbestemming. Er staan geen Ro’s vermeld. 

De aanwezige recreatieve opstallen huisnummer 163 

en 165 waren al in gebruik voordat verzoeker alle 

gronden in eigendom kreeg om en nabij 1970. Hierdoor 

valt het onder het overgangsrecht van het geldende 

bestemmingsplan. Hierin staat dat het met het plan 

strijdig gebruik van gronden en opstallen dat bestaat 

op het moment van het rechtskracht krijgen van het 

bestemmingsplan, mag geheel of gedeeltelijk worden 

voortgezet, met dien verstanden dat de afwijking van 

het plan niet wordt vergroot. Hiermee zijn de 

recreatieve opstallen onder het overgangsrecht komen 

te vallen. Dit kan eenmalig en zou met dit 

bestemmingsplan gelegaliseerd dienen te worden. 

Verzoekt de recreatieve opstal met bijbehorende 

slaapplaatsen op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

3
e
 aanvulling: 

Verzoek vanuit de raadscommissie: 

Nagaan of er in 1996 een inventarisatie heeft 

plaatsgevonden van o.a. recreatieve opstallen. 

In het geldende bestemmingsplan heeft de locatie 

Schilderweg 167 de bestemming wonen. Er zijn geen 

recreatieve opstallen toegekend. 

Volgens de zienswijze zijn er 2 recreatieve opstallen die al 

in gebruik zijn sinds 1970. 

Voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied in 

1996 heeft in 1986 een inventarisatie plaatsgevonden. 

Tijdens deze inventarisatie zijn geen recreatieve verblijven 

aangetroffen. 

Verder blijkt uit onze informatie dat pas sinds 2001 

toeristenbelasting wordt afgedragen. Dus niet al voor de 

inwerkingtreding van het vigerende plan. 

Op basis van deze constateringen kan geen sprake zijn van 

legalisatie van het recreatieve gebruik.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

3
e
 aanvulling: 

Op 13 oktober 1986 is een inventarisatie gedaan. Op 

de inventarisatiekaart staat dat er op het terrein is 

gekeken en dat er geen recreatief(ve) opstal(len) 

is(zijn) aangetroffen. 

 

131 Molwerk 7 

Den Hoorn 

 

(1) Wanneer geklikt wordt op de woonbestemming 

Molwerk 7 te Den Hoorn laat het kader “details op 

Positie”een goothoogte zien van 9 meter en een 

maximum bouwhoogte van 3,5 meter. Dit dient te 

worden omgedraaid. 

(2) Verzoekt de voorgevelrooilijn van het bouwblok 

wonen ter plaatse van de woning met 2 meter in de 

richting van de weg te verschuiven, zodat het mogelijk 

wordt een erker aan de woning te bouwen. 

(1) In het ontwerp bestemmingsplan zijn in de maatvoering 

voor wonen een aantal getallen voor bouwhoogte en 

goothoogte verwisseld. Dit wordt aangepast. 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. Dit recht bestaat ook in het geldende 

bestemmingsplan. 

 

Naar aanleiding van de punten 1 en 2 van de zienswijze 

wordt het bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Molwerk 7 

(1) De maatvoering voor wonen een aantal getallen voor 

bouwhoogte en goothoogte verwisseld. Dit wordt aangepast. 

Conform de bijgevoegde tekening 

(2) Het bouwvlak aangepast conform het recht in het geldende 

bestemmingsplan. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

134  Pontweg 99 

Den Burg 

De scheidingslijn van het bouwblok ligt pal tegen de 

gevel van het woonhuis. Als verzoeker in de toekomst 

bijvoorbeeld een serre aan die kant van het woonhuis 

willen bouwen is dat niet mogelijk.  

Verzoekt de scheidingslijn enkele meters vanaf het 

huis in te tekenen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

verschoven om een aanbouw aan de voorkant mogelijk te 

maken. Met deze verschuiving wordt nog steeds voldaan aan 

de uitgangspunten voor het intekenen van een bouwvlak, de 

afstand tot de weg (Pontweg) is hier ruim voldoende. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot het aanpassen van het 

bestemmingsplan 

Locatie: Pontweg 99 

Het bouwvlak wordt verschoven om een aanbouw aan de 

voorkant mogelijk te maken. 

Conform de bijgevoegde tekening 
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141 

& 

391 

 

Kogerweg 149 

Den Burg 

Verzoeker wil het bestaande bijgebouw bij hun 

woonstolp slopen en herbouwen.  

Het nieuw ontworpen bijgebouw is aanzienlijk kleiner 

qua volume en oppervlakte dan het bestaande 

bijgebouw. Het is de wens om het binnen de 

gebruiksbestemming van het ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied te situeren waarbij de bebouwingsgrens 

aan de straatzijde met enige meters wordt 

overschreden. Hierdoor wordt het vrijwel aan het oog 

onttrokken, gezien vanaf de Pontweg en Rozendijk, en 

krijgt de bestaande woonstolp als hoofdgebouw zijn 

functie in het open landschap weer terug. 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

verschoven om de paardenstal met bergruimte mogelijk 

te maken. Met deze verschuiving wordt nog steeds voldaan 

aan de uitgangspunten voor het intekenen van een 

bouwvlak. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast. 

Locatie: Kogerweg 149 

Het bouwvlak wordt verschoven om de paardenstal met 

bergruimte mogelijk te maken. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

149  Zuid Haffel 40 

Den Burg 

In de bestemmingsomschrijving wordt het gebouw als 

“wonen” bestemd en in het collegestandpunt wordt 

genoemd dat het “Bedrijf VAB” wordt. 

Verzoekt om de bestemming te wijzigen in bedrijf 

Vab. 

Dit betreft een vergissing. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de bestemming 

aangepast naar de bestemming ‘Bedrijf – Vab’, conform 

het eerdere collegestandpunt uit de inspraak. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie Zuid Haffel 40 

De bestemming wordt gewijzigd van ‘Wonen – Vab’ naar 

‘Bedrijf – Vab’ 

153 

 

Hoofdweg 55  en 

andere 

Eierland 

Verzoekt aanpassing maatvoering 

In het plan staat bij maatvoering : 

Maximum bouwhoogte (m): 4,5 

Maximum goothoogte (m): 10 

Dit zal een vergissing zijn. In ieder geval staat dit bij 

enkele percelen gelegen aan de Hoofdweg in Eierland. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn in de maatvoering voor 

wonen een aantal getallen voor bouwhoogte en goothoogte 

verwisseld.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de maatvoering 

in het bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Hoofdweg 55 en andere percelen aan Hoofdweg in 

Eierland. 

Bij de maatvoering ‘Maximale goot- en bouwhoogte’ zullen de 

getallen worden verwisseld. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

174 

 

Vuurtorenweg 

101 

De Cocksdorp 

Verzoekt om het bouwvlak aan te passen door de 

noordelijke uitstulping van het bouwvlak, geheel in 

lijn met het bestaande vlakje van de huidige schuur, 

te verlengen met 6 meter aan de noordzijde en 6 

meter aan de noordzijde, gedeeltelijk naast het huis. 

Verzoeker wil de huidige schuur vergroten, zodanig 

dat er enerzijds een inpandige verbinding met de 

huidige garage kan plaatsvinden en anderzijds het 

vrije uitzicht van de woning aan de achterzijde zo 

optimaal mogelijk blijft. 

Voor de woonbestemming is in het geldende 

bestemmingsplan geregeld dat de afstand van een 

hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens niet kleiner 

mag zijn dan 3 meter. In het ontwerp bestemmingsplan 

worden de bouwvlakken minimaal op 3 meter vanuit een 

perceelgrens geprojecteerd. Bebouwing die op een kleinere 

afstand tot een perceelgrens staat, wordt in principe binnen 

het bouwvlak getrokken om niet onder het overgangsrecht 

te vallen.  

In deze specifieke situatie is er bestaande bebouwing op een 

kleinere afstand dan 3 meter uit de perceelsgrens. Door het 

bouwvlak om deze bebouwing te leggen is een uitstulping 

ontstaan. Indien deze uitstulping wordt verlengd, zoals 

wordt voorgesteld in de zienswijze, dan wordt de afstand 

tot de perceelsgrens kleiner dan 3 meter. Dit is niet in 

overeenstemming met een goede landschappelijke 

inpassing. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

Klik hier voor nr.149 in
de categorie bedrijf
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189 

 

Hoofdweg 132 

De Cocksdorp 

(1) De woonbestemming rond en achter Hoofdweg 132 

is vele malen groter dan in het geldende 

bestemmingsplan. Dit gaat ten koste van de agrarische 

bestemming die het nu heeft. Van het eigen gebied 

van 5000m² is 4000m² in gebruik bij een agrarisch 

bedrijf. Dit wil verzoeker zo houden, mede vanwege 

de cultuurhistorische waarde van de woning dat een 

rijksmonument is. Als het zicht daarop wordt 

aangepast, beschadigt dat de betekenis van het 

monument. Verzoeker erkent hierbij dat een 

agrarische bestemming geen 100% zekerheid tot 

behoud van de culturele betekenis van het monument 

voor het Texels landschap, maar de woonbestemming 

nog minder. 

De historische waarden van de voormalige arbeiderswoning 

Hoofdweg 132 wordt onderschreven.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsvlak van de woning Hoofdweg 132 aangepast 

overeenkomstig het huidige gebruik. Verder wordt het 

deel van het bestemmingsvlak wonen van Hoofdweg 130, 

dat achter de woning Hoofdweg 132 ligt, gewijzigd in 

Agrarisch – Strandpolders. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast 

Locatie: Hoofdweg 132 en achter 132 

Het bestemmingsvlak van de woning Hoofdweg 132, ‘Wonen – 

Tweede woning’ zal worden aangepast overeenkomstig het 

huidige gebruik. Verder wordt het deel van het 

bestemmingsvlak ‘Wonen – Vab’ van Hoofdweg 130, dat achter 

de woning Hoofdweg 132 ligt, worden gewijzigd in de 

bestemming Agrarisch – Strandpolders. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

202 

 

Oosterenderweg 

47 

Oosterend 

Op het perceel is een woning aanwezig die is 

verouderd en al enige tijd leeg staat. De woning is ver 

in het land gesitueerd. De naastgelegen grond tussen 

de twee woonbestemmingen wordt nu agrarisch 

gebruikt. Deze wordt geruild tegen de gronden waar 

de woning met de schuur op staat. Het is de bedoeling 

dat de woning en de schuren worden gesloopt en op de 

geruilde grond dichter bij de weg wordt 

teruggebouwd. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten 

stuk agrarische grond met een vorm die beter is te 

gebruiken. De woonbestemming kan hierdoor meer 

richting de naastgelegen stolp en de weg toe worden 

gesitueerd. Op de bijlage is dit aangegeven. Het 

bouwvlak van de nieuw te bouwen stolp moet 30*50 

meter worden parallel aan de Oosterenderweg op 50 

meter tot de as van de weg op het smalste gedeelte 

en 10 meter uit de westelijke erfgrens op het smalste 

gedeelte. Verzocht wordt de bestemmingen zoals 

aangegeven in de bijlage op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

Verzoeker is bereid een privaatrechtelijke 

overeenkomst te sluiten waarin wordt bepaald dat de 

bestaande woning met schuur binnen een maand na 

oplevering van de nieuwe stolp wordt gesloopt. 

In 2006 is een verzoek om de bestemming wonen van het 

perceel Oosterenderweg 47 te vergroten positief 

beoordeeld. Uitgangspunt was een vergroting van het 

perceel richting Oosterenderweg. De wijzigingsprocedure is 

hiervoor niet gevoerd omdat deze niet is aangevraagd. De nu 

voorgestelde locatie van de woonbestemming past niet in de 

bebouwingslijn van de Oosterenderweg en tast de open 

zichtlijn tussen de percelen Oosterenderweg 47 en 51 aan. 

Verplaatsen van het bestemmingsvlak wonen kan in beginsel 

positief worden beoordeeld, maar de door verzoeker 

voorgestelde locatie past niet in het omgevingsbeeld.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

203 

 

Postweg 193 

De Cocksdorp 

Bij de nummers 197 tot en met 209 van de Postweg 

staan er gebouwen tot achter in de tuin. Deze vallen 

in de situatie zoals het nu bestemd is allemaal onder 

het overgangsrecht. 

Het bouwblok is 50 meter diep, terwijl de 

woonbestemming meer dan 100 meter diep is. 

Het is de bedoeling om het recreatieve opstal zo ver 

mogelijk in de tuin te plaatsen waardoor zowel de 

Postweg 193 maakt onderdeel uit van een cluster van 11 

woningen. De zienswijze beschrijft dat in het ontwerp 

bestemmingplan bij 6 kavels bijbehorende bouwwerken 

buiten het bouwvlak van de woonbestemming staan. In het 

geldende bestemmingsplan liggen deze gebouwen allemaal 

in de agrarische bestemming. De woonbestemming heeft in 

het geldende plan een diepte van 50 meter.  

In het ontwerp bestemmingsplan is deze circa 105 meter 
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recreatieve opstal als de woning een eigen 

tuingedeelte hebben. 

Verzoekt dat alsnog een bouwvlak tot verder achterin 

de tuin wordt opgenomen. 

 

diep. Voor een goede ruimtelijke ordening, en in het 

bijzonder voor de landschappelijke inpassing van de cluster 

woningen, is het niet gewenst om voor de woningen een 

bouwstrook op te nemen met een diepte van 95 meter. Er is 

daarom een beperkte bouwstrook opgenomen van 50  meter 

diep. 

Mede gezien de ontstaansgeschiedenis van de bijbehorende 

bouwwerken die buiten het bouwvlak vallen kunnen deze 

beoordeeld worden als vergunningsvrij.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

210 

 

Nesweg 27 

Oosterend 

De stolp Isodorushoeve is uit 1728. Van origine is het 

een agrarisch bedrijf. Dit is echter jaren geleden al 

beëindigd en in gebruik genomen voor bewoning.  

(1) Verzocht wordt om te bevestigen dat in de 

monumentale stolp Isodorushoeve 4 recreatieve 

appartementen mogen worden gerealiseerd. 

(2) Verzocht wordt om de stolp een bedrijven VAB 

bestemming te geven, zodat ter plaatse trainingen 

kunnen worden gegeven. Isodorushoeve zou 

buitengewoon geschikt zijn als woning met 

bijbehorend kennisinstituut, conferentiecentrum en 

trainingsfaciliteit. Deelnemers die van ver komen, 

kunnen in de appartementen blijven slapen. 

(3) In het ontwerpbestemmingsplan is het badhuis op 

nummer 27a deels buiten het bouwvlak is gesitueerd. 

Hierdoor valt dit gedeelte onder het overgangsrecht. 

Verzocht wordt om het bouwvlak om de reeds 

aanwezige bebouwing heen te trekken. 

(4) Van origine zijn er 2 recreatieve opstallen. Ze zijn 

al lange tijd in gebruik, er wordt toeristenbelasting 

afgedragen en ze worden meegenomen in de WOZ-

waarde. Voor het ter inzage leggen van het vigerend 

plan waren ze al als recreatieve opstal in gebruik. Het 

gebruik is onder hiermee het overgangsrecht komen te 

vallen. Dit kan eenmalig en zou met bestemmingplan 

gelegaliseerd moeten worden nu gebleken is dat dit 

gebruik niet binnen 10 jaar is beëindigd. 

Verzoekt om de recreatieve opstallen alsnog op te 

nemen in het bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Naar aanleiding van de raadscommissie: 

2 recreatieve opstallen missen. In koopakte 1986 

benoemd. Ook was er al sprake van betaling 

(1) De mogelijkheid voor het realiseren van 

recreatieappartementen in een stolp is alleen opgenomen 

binnen de agrarische bestemming. Er moet onder andere 

sprake zijn van een stolp met een monumentale status 

binnen een agrarische bestemming waarop minimaal een 

reëel agrarisch bedrijf is gevestigd. Aan deze criteria wordt 

niet voldaan en op basis daarvan zijn hier geen 

recreatieappartementen mogelijk.  

(2) Er is geen mogelijkheid om deze stolp een bestemming 

VAB-bedrijven te geven omdat het hier niet gaat om een 

voormalig agrarisch bedrijf. Deze stolp is al minimaal 35 jaar 

niet meer agrarisch in gebruik. In het bestemmingsplan 

Buitengebied 1977 had deze stolp de bestemming 

recreatieappartementen en daarna de woonbestemming.  

(3) Het bouwvlak wordt aangepast en geheel om het pand 

Nesweg 27a gelegd.  

(4) Het gebruik van het perceel Nesweg 27 is gewijzigd met 

een vrijstellingsprocedure artikel 19 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. Met deze gebruikswijziging zijn alle 

recreatieve mogelijkheden van het perceel komen te 

vervallen. In het bestemmingsplan buitengebied Texel 1996 

is de wijziging van het gebruik opgenomen in de vorm van 

een woonbestemming zonder recreatieve opstallen. 

Daarmee is er nu geen sprake van overgangsrecht en 

aanpassing van het bestemmingsplan.   

 

Op basis van punt 3 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Het wordt niet voldoende aannemelijk gemaakt dat 

deze recreatieve opstallen er waren en in gebruik 

Locatie: Nesweg 27a 

(1) Het bouwvlak wordt aangepast en ook geheel om het pand 

Nesweg 27a gelegd 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

4e aanvulling: 
De maatvoering in de verbeelding wordt aangepast: er worden 

twee recreatieve opstallen in het naastgelegen gebouw 

opgenomen. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  292 

toeristenbelasting, voor 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e aanvulling: 

tav Zienswijze 201, Nesweg 29 – 31  en perceel 

Nesweg 27. Toegezegd is dat het college komt 

met een nieuw voorstel. 

Er is opnieuw archiefonderzoek gedaan. De crux 

is gevonden. Er is een artikel 19 procedure 

gevoerd (in 1982) om de bestemming van de 

stolp om te zetten in een woonbestemming. Op 

verzoek van de toenmalige eigenaar. En daar is 

de spraakverwarring begonnen. Er was in de 

aanvraag sprake van het geheel om te zetten 

van een recreatieve bestemming met 4 

eenheden, naar een woonbestemming. In de 

bouwaanvragen was echter het naastgelegen 

gebouw waarin 2 recreatieve eenheden zaten, 

buiten beschouwing gelaten, en werd enkel de 

Stolp, waarin eveneens 2 eenheden zaten, 

veranderd. Waarschijnlijk was dat ook altijd de 

waren voor de inwerkingtreding van het vigerende 

bestemmingsplan. 

De stolp heeft in het verleden met een artikel 19 

vrijstelling een woonbestemming gekregen (in plaats 

van recreatief) die in het bestemmingsplan 

Buitengebied 1996 is opgenomen. Daarbij zijn alle 

recreatieve mogelijkheden van het perceel 

verwijderd. Op de plankaart heeft dit perceel dan 

ook alleen een woonfunctie zonder aanduidingen van 

recreatieve opstallen. In het bestemmingsplan 

Buitengebied 1977 had deze stolp de bestemming 

'recreatieappartementen'.  BIJLAGE 14 van de 3e 

aanvulling. 

Door de eigenaar zijn aanvullende gegevens overlegd: 

- een, naar het lijkt, authentiek kopie van de 

koopakte van 10 maart 1986 waarin staat "de twee 

woonappartementen, met onder- en bijgelegen 

grond, staande en gelegen aan de Nesweg 29 en 31, 

…" Er is dus geen sprake van recreatieappartementen. 

Ook is er in de periode voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van het vigerende plan, 

toeristenbelasting betaald, maar dat kan bij elke 

woning het geval zijn, bijvoorbeeld als er sprake is 

van logies met ontbijt. Dat betekent nog geen bewijs 

van het aanwezig zijn van recreatieve opstallen. 

 

4e aanvulling: 

Tweemaal overgangsrecht is eigenlijk niet de 

bedoeling. Daarom wordt nu toch geadviseerd om de 

twee recreatieve opstallen in het naastgelegen 

gebouw op te nemen in een maatvoering op de 

verbeelding. 

Overigens heeft dit niets te maken met de bouw van 

dakkapellen, die hoeven er dus ook niet af ofzo. 
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bedoeling, dat dat naastgelegen gebouw, zou 

blijven zoals het was. Maar in het daarop 

volgende bestemmingsplan, dat vastgesteld is in 

1996, heeft het gehele perceel een 

woonbestemming gekregen. De twee recreatieve 

eenheden in het naastgelegen gebouw kwamen 

daarmee onder het overgangsrecht te vallen. 

Daar is toen niet op gereageerd door de 

eigenaar, en de gehele planperiode heeft het 

gehele perceel alleen een woonbestemming 

gehad. 

 

216 

 

Skillepaadje 8 

Den Burg 

(1) Op 17-11-2009 is een verzoek gedaan om het 

bouwvlak te wijzigen t.b.v. de herindeling van het 

perceel en de nieuwbouw van een woonstolp met 

boet. Dit verzoek is verwerkt in een bestemmingsvlak 

van 5000m². Het bouwvlak is echter niet conform 

gewijzigd. Verzocht wordt om het bouwvlak 50 meter 

breed te maken en de lengte van ca. 60 meter te 

verlengen naar de voorkant van het perceel met 15 

meter. Op deze manier kan het geprojecteerde plan 

worden gerealiseerd en daarna de woning en 

overbodige agrarische opstallen worden gesloopt. 

(2) In het bestemmingsplan is niet aangegeven hoe om 

te gaan met de bestaande agrarische opstallen bij 

wonen. Zoals het nu staat aangegeven, kun je geen 

kwaliteitslag maken door de bebouwing te slopen en 

nieuwe opstellen realiseren met een grotere 

oppervlakte als 150m² totaal of 80% van de woning. Er 

is steeds gesproken over herbouw tot 150m² 

vermeerderd met de helft van de overmaat boven 

deze 150 meter. Maximaal aantal bijgebouwen twee 

stuks. 

(3) Bij sloop en herindeling van de aanwezige 

agrarische bebouwing van 412m² is de verwachting dat 

de overmaat 412-150=262 waarvan 50% is 131m² dus 

maximaal 150+131=281m² is.  

(4) Indien het vorenstaande niet kan worden 

gehonoreerd binnen de bestemming wonen wordt 

(1) Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken 

“wonen” worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter 

Het bestemmingsvlak wonen zoals dat is opgenomen in het 

ontwerp bestemmingsplan heeft een oppervlakte van 

5000m². Het bouwvlak heeft een oppervlakte van 2000m². 

Bij het projecteren van het bouwvlak wordt in elk geval de 

bestaande bebouwing binnen het vlak opgenomen. Daarmee 

is de lengte van het bouwvlak bepaald. Verder is het 

bouwvlak met een oppervlakte van 2000m² voldoende groot 

om hier een stolp te realiseren. Een bouwvlak van 75 x 50 = 

3750. Deze oppervlakte past niet binnen de uitgangspunten.  

(2+3+4) De opstallen die nu bij de woning staan worden 

aangemerkt als bijbehorende bouwwerken. In de regels 

behorende bij de bestemming ‘wonen’ is aangegeven dat de 
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verzocht de bestemming om te zetten naar wonen-Vab 

zodat geen onnodige kapitaalvernietiging van het 

bouwoppervlak plaatsvindt. 

bestaande oppervlakte wordt gerespecteerd. Dit betekent 

dat de bestaande oppervlakte aan bijbehorende 

bouwwerken mag worden gesloopt en teruggebouwd. 

Daarbij moet voldaan worden aan de bebouwingsregels.  

 

De zienswijze vormt geen aanleiding tot het aanpassen van 

het plan.  

220 

 

Pontweg 226 

De Koog 

(1) In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel 

een H(h) 650 bestemming met 65 slaapplaatsen. In het 

nieuwe bestemmingsplan heeft het perceel een 

woonbestemming gekregen. Dit is zonder overleg 

gebeurd en tevens in strijd met de Nota van 

uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied. 

(2) Het college of raad kunnen niet zomaar 

slaapplaatsen afnemen. Ondernemers hebben 

geïnvesteerd in ondernemingen met slaapplaatsen en 

investeren naar hun mogelijkheden. Veel mensen 

wachten al lange tijd op het nieuwe bestemmingsplan 

alvorens investeringen worden gedaan. Beter is het om 

beleid te maken voor het verplaatsen van 

slaapplaatsen. Dit levert zowel op het ontvangende 

perceel als het leverende perceel een 

kwaliteitsverbetering op.  

 

 

3
e
 aanvulling: 

Pepperflow-vragen: 

 

Geacht college, 

D66 zou graag willen weten of het college kan 

inschatten hoe een rechter zal/zou kunnen 

oordelen als de indiener van zienswijze 220 dit 

aanhangig zou maken? 

 

(1+2) Op deze locatie heeft lange tijd een recreatieve 

bestemming gerust, in het vigerende plan heeft het 

inderdaad de Hotelbestemming, met 65 slaapplaatsen 

geregistreerd in de slaapplaatsentelling en een maximum 

bebouwingsoppervlak van 650m². Door de eigenaar is de 

bestemming echter al zeer lange tijd niet gerealiseerd 

(meer dan 40 jaar) en het ligt ook niet in de lijn der 

verwachtingen dat dit op korte termijn zal gebeuren. 

Daarom is gekeken naar het feitelijke gebruik van de 

gronden en de bebouwing, en is het perceel voorzien van 

een woonbestemming. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Aangezien de gronden al lange tijd (meer dan 30 jaar na de 

brand van 1978 is er geen exploitatie meer geweest van een 

recreatief bedrijf) niet in overeenstemming met de 

bestemming gebruikt, is te verwachten dat een bestemming 

overeenkomstig het huidige gebruik de toets bij de afdeling 

kan doorstaan. 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Pontweg 226. Onterecht 

van 65 bedden naar wonen) 

221 

 

Postweg 191 

De Cocksdorp 

Door de aanleg uitbreiding golfbaan is een stuk sloot 

gedempt. Deze sloot bevindt zich tussen uitbreiding 

golfbaan en perceel Postweg 191.  

Verzoekt de grens van het bouwvlak aan de 

zuidwestkant te verleggen. 

In het ontwerpplan worden de bouwvlakken in de 

bestemming wonen op 3 meter uit de bestemmings-

/perceelsgrens geprojecteerd. 

Aan de zuidzijde van het perceel Postweg 191 ligt de 

perceelsgrens in het hart van de sloot. Het dempen van de 

sloot heeft geen gevolg voor de perceelsgrens. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 
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222 

 

Pontweg 34 

Den Hoorn 

Voor de locatie Pontweg 34 is de bouwhoogte en de 

goothoogte omgekeerd. 

Graag wijzigingen in: 

Maximum bouwhoogte: 10 meter 

Maximum goothoogte: 4,5 meter 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn in de maatvoering voor 

wonen een aantal getallen voor bouwhoogte en goothoogte 

verwisseld.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Pontweg 34 

In de maatvoering ‘Maximale goot- en bouwhoogte ‘ worden 

de getallen voor bouwhoogte en goothoogte verwisseld.  

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

230 

 

Californiëweg 

313 en 315 

De Koog 

(1) Naast Californiëweg 313 is nog een woning 

aanwezig te weten nummer 315. Tevens staat een 

reeds aanwezige schuur naast het woonhuis deels 

buiten het bestemmingvlak. 

Verzoekt om de woning op nummer 315 op te nemen 

in het bestemmingsplan 

(2) Verzoekt dat alle aanwezige bebouwing binnen bet 

bestemmingsvlak en waar nodig in het bouwvlak 

komen te liggen 

(1) Het pand Californiëweg 315 heeft volgens ons 

bouwvergunningarchief de status zomerwoning. Derhalve 

wordt het pand en het terreindeel dat voor dit pand in 

gebruik is toegevoegd aan het aangrenzende 

bestemmingsvlak van het recreatieterrein “Vredelust”. 

Ook de bijbehorende capaciteit wordt hieraan gekoppeld.  

Het pand Californiëweg 315 krijgt op deze manier de 

bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen. 

(2) In het bouwvergunningarchief is niets te vinden van de 

kleine gebouwtjes op het perceel van de Calforniëweg 313.  

De zonder vergunning gebouwde bouwwerken kunnen niet 

leidend zijn voor de positionering van de grens van het 

bouwvlak. Het bouwvlak hierop aan aanpassen zou afbreuk 

doen aan een goede ruimtelijke ordening. 

 

Op basis van punt 1 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. Voor de rest geeft de 

zienswijze geen aanleiding tot aanpassingen van het 

bestemmingsplan.  

Locatie: Californiëweg 315 

Het pand en het terreindeel dat voor dit pand in gebruik is, 

wordt toegevoegd aan het aangrenzende bestemmingsvlak van 

het recreatieterrein “Vredelust”. Ook de bijbehorende 

capaciteit wordt hieraan gekoppeld. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

232 

 

Zevenhuizen 3 en 

5 

Oosterend 

De woningen “tussen de weg en het agrarisch bedrijf”, 

Zevenhuizen 3 en 5, hebben de bestemming Wonen 

gekregen. Beide percelen zijn voorzien van een 

bouwvlak dat op een afstand van ca. 6 meter is 

gelegen. Volgens de milieunormen moet de afstand 

tussen graskuilen en woningen ten minste 25 m 

bedragen, tussen woningen en agrarische 

bedrijfsgebouwen dient een afstand van 50 m in acht 

te worden genomen.  

Door het “geheel bewonen” van de stolp Zevenhuizen 

5 en de mogelijkheid tot uitbreiding naar achteren van 

de woning Zevenhuizen 3 zal deze afstand snel niet 

meer gewaarborgd zijn.  

Gevraagd wordt de woningen Zevenhuizen 3 en 5 aan 

te merken als plattelandswoningen of de 

woonmogelijkheden in deze gebouwen zodanig te 

beperken dat aan de milieueisen wordt voldaan. 

Eventueel dient de stolp Zevenhuizen 5 te worden 

aangemerkt als Wonen Vab.  

 

De aanduiding “plattelandswoning” of de bestemming 

“Wonen Vab” kan niet zonder toestemming van de eigenaar 

worden toegekend. De bestemming Wonen Vab zou in de 

feitelijke situatie ook geen relevante wijziging brengen. De 

milieueisen veranderen daardoor niet.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

Klik hier voor nr.232 in
de categorie agrarisch

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  296 

234 

 

Witteweg 15 

Den Hoorn 

(1) Op de Witteweg 15 zitten 2 recreatieve opstallen 

(Ro’s)  inpandig. De wens bestaat om deze uit te 

plaatsen. Hierover is in 2010 een positieve uitspraak 

gedaan. Het huidige college heeft aangegeven niet te 

willen meewerken aan het plan van uitplaatsing.  

(2) Nu is een plan ingediend voor een restaurant met 

bijbehorend parkeren op deze locatie. Eigenaar wil dit 

liever niet, maar de zoons willen dit wel exploiteren. 

In het vigerende plan heeft het de bestemming H(r) en 

mag 500 m² bebouwd worden binnen het huidige 

bouwvlak. In het ontwerp plan heeft het een 

woonbestemming met twee aangebouwde Ro’s en een 

klein bouwvlak. Dit wil de eigenaar in eerste instantie 

wel, maar wel met de mogelijkheid tot het uitplaatsen 

van de Ro’s en uitbreiding van het bouwvlak naar 

oostelijke richting.  

Anders zou eigenaar de huidige bestemming H(r) uit 

het vigerende plan behouden. Hij wil dan maximaal 

gebruik maken van de mogelijkheden en ook de 

mogelijkheid hebben om de Ro’s uit te plaatsen.  

In het vigerende plan is het mogelijk inpandige en 

aangebouwde Ro’s uit te plaatsen. Deze mogelijkheid 

komt nu te vervallen. Eigenaar wil dat bestaande 

recht behouden. 

 

3e aanvulling: 

In de mondelinge toelichting op de zienswijze is 

door spreker aangegeven dat bij realisatie van 

een restaurant het wel mogelijk is de 2 

aanwezige recreatieve opstallen uit te plaatsen? 

Dus waarom wordt er niet meteen meegewerkt 

aan het uitplaatsen van de recreatieve 

opstallen. 

Klopt dit? 

(1) In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied kunnen 

inpandige of aangebouwde recreatieve opstallen niet 

uitgeplaatst worden. Deze regel is opgenomen omdat dit in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. Het behoud van deze kernwaarde is van 

groot belang voor Texel, reden waarom niet wordt 

afgeweken van deze regel. Ontwikkelingsmogelijkheden 

kunnen gezocht worden binnen deze beperkingen, een 

redelijke kwaliteitsverbetering is zeker mogelijk met 

behoud van de clustering van de bebouwing. 

(2) Verzoeker geeft aan primair een woonbestemming te 

willen en dat hij binnen deze bestemming de recreatieve 

opstallen uit wil plaatsen. Subsidiair wil hij een bestemming 

restaurant omdat hij veronderstelt dat de recreatieve 

opstallen binnen deze bestemming wel uitgeplaatst kunnen 

worden.  

De veronderstelling dat recreatieve opstallen binnen de ene 

bestemming wel uitgeplaatst kunnen worden en bij de 

andere niet is niet correct. De regel dat recreatieve 

opstallen niet uitgeplaatst kunnen worden geldt voor het 

gehele plangebied en voor iedere bestemming met één of 

meerdere recreatieve opstallen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van 

het bestemmingsplan. 

 

3e aanvulling: 

Witteweg 15 heeft in het vigerende plan de 

bestemming H(r ); horeca klasse r (restaurant), met 

een totaal bouwoppervlak van 500 m2. Er zijn op de 

plankaart geen recreatieve opstallen opgenomen. 

De ruimten zijn ontstaan als personeelsverblijven 

(1978) bij het horecabedrijf. In 1999 is een 

bouwvergunning afgegeven waarbij door de eigenaar 

als bestemming na voltooiing is opgegeven “woonhuis 

in zijn geheel” op de bijbehorende tekening zijn 2 

(inpandige) appartementen aangegeven (apt). De 

horecafunctie is vanaf toen niet langer gerealiseerd 

geweest. Er is geen procedure gevolgd voor het 

wijzigen van de bestemming. 

Indien uitgegaan wordt van de horecabestemming, is 

er geen sprake van een woonhuis met 

appartementen, het “uitplaatsen” van recreatieve 

opstallen is alsdan ook niet aan de orde. Overigens is 
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het uitplaatsen of verplaatsen van recreatieve 

opstallen geen recht , er is altijd een binnenplanse 

ontheffing voor nodig waarbij criteria getoetst 

worden (gebruiksmogelijkheden aangrenzende 

gronden en geen onevenredige afbreuk aan de 

bestaande stedenbouwkundige structuur) artikel 7 

bestemmingsplan “partiële herziening van diverse 

bestemmingsplannen op ondergeschikte 

onderwerpen” (in de wandelgangen “parapluregeling” 

genoemd). 

235 

 

Zuid Haffel 5 

Den Burg 

In het ontwerpplan heeft het perceel de bestemming 

wonen Vab. Het terrein naast en achter de woning zijn 

ook in eigendom van verzoeker. Op het achterste deel 

wordt al sinds de vorige eigenaar de caravan voor 

gasten geplaatst en er is een trampoline ingegraven. 

Deze gronden worden dus al enige tijd als tuin 

gebruikt. De naastgelegen grond is recentelijk 

aangekocht met de bedoeling deze grond ook bij de 

tuin te betrekken. 

Verzoekt voor de bedoelde gronden de bestemming 

tuin op te nemen 

In het geldende bestemmingsplan is het perceel Zuid Haffel 

5 agrarisch bestemd met een bouwvlak. Uit informatie 

vanuit luchtfoto’s blijkt dat het erf na 2006 uitgebreid is 

binnen het agrarische bouwvlak. Gezien de beperkte 

oppervlakte van de woonbestemming in het ontwerpplan is 

het redelijk om de uitbreiding van het erf die ontstaan is 

binnen het agrarische bouwvlak in het bestemmingsvlak 

wonen te trekken. De oppervlakte van het gewijzigde 

bestemmingsvlak wonen voor Zuid Haffel 5 is met 2900m² 

vergelijkbaar met andere bestemmingsvlakken voor wonen. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Zuid Haffel5 

Het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Wonen - Vab’ zal 

worden aangepast naar de situatie van het erf met een 

oppervlakte van circa 2900m². 

240 

 

Postweg 101 

De Cocksdorp 

(1) In het vigerende plan heeft het perceel aan de 

Postweg (10 of 101) de bestemming wonen met twee 

recreatieve opstallen (Ro’s). In het ontwerp plan heet 

het ook de bestemming wonen met twee RO’s, echter 

is het bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden 

beperkend ten opzichte van het vigerende plan. Graag 

bestaande rechten respecteren. 

3e aanvulling: 

Toezegging 2 recreatieve opstallen. Wel 

aannemelijk dat er 3 zijn. Gegevens nogmaals 

beschouwen. In 1992 woning met 3 recreatieve 

opstallen in verkoopdossier (ook op oude 

plankaart 4 huizen zichtbaar) 

 

(2) Voor het ter inzage leggen van het vigerende plan 

werd de aanwezige vergunde bebouwing gebruikt voor 

de verhuur van 3 Ro’s (zie document NVM). Het 

gebruik ten behoeve van Ro’s komt door de bepalingen 

in het vigerende plan hiermee onder het 

overgangsrecht te vallen. Graag 3 Ro’s positief 

bestemmen. 

Bij de beantwoording van deze zienswijze wordt ervan 

uitgegaan dat deze betrekking heeft op Postweg 101. 

 

(1) In het geldende bestemmingsplan is sprake van een 

Geluidszone wegverkeer ter plaatse van de woning Postweg 

101.   

De 50 dB(A) contour ligt op een afstand van 52 meter uit de 

as van de weg. De voorgevel van de woning ligt vóór deze 

geluidscontour, op 43 meter uit de as van de weg. Het 

bouwvlak heeft in het geldende plan een oppervlakte van 

860m² achter de voorgevel 

Het is niet mogelijk om in de richting van de weg uit te 

breiden zonder ontheffing in verband met de geluidszone. In 

verband met de afstand tot de weg is het niet gewenst om 

dichter naar de weg te bouwen. In het 

ontwerpbestemmingsplan is dan ook de voorgevel van de 

woning als bouwvlakgrens aangehouden. Achter de voorgevel 

van de woning ligt een bouwvlak met een oppervlakte van 

2370m².  

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het gewenst om 

woningen buiten de geluidscontour te houden.  Voor de 

woning Postweg 101 is een functioneel bouwvlak opgenomen 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Amendementen VVD op de 

Nota van Beantwoording BP Buitengebied/ Zienswijze 240, 

Postweg 101) 
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(3) In het vigerende plan mogen inpandige en 

aangebouwde Ro’s uitgeplaatst worden, In het 

ontwerp bestemmingsplan is deze mogelijkheid komen 

te vervallen. Graag bestaande rechten handhaven en 

uitplaatsing van RO’s mogelijk maken. 

 

 

dat landschappelijk zorgvuldig is ingepast. 

3e aanvulling: 

Ook de nu overlegde bewijsstukken kunnen niet 

worden aangemerkt als overtuigend bewijs:  

ze zijn niet ondertekend, ze zijn niet gedateerd, er 

staan allerlei handgeschreven wijzigingen en 

aanvulling op waarvan niet duidelijk is wanneer ze 

zijn toegevoegd.  

Op de plankaart van het geldende bestemmingsplan 

staan 2 bolletjes; dus 2 recreatieve opstallen. De 

opmerking van '4' huizen zegt niets over de status of 

functie van de waarschijnlijk aanwezige gebouwen. 

Ook in het vigerende plan maakt de ondergrond geen 

deel uit van de juridische regeling van het plan. De 

regels geven aan wat er maximaal gebouwd en 

gebruikt mag worden. 

 

(2) In het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 recreatieve 

opstallen bestemd, terwijl er volgens de zienswijze 3 

recreatieve opstallen in gebruik zijn. 

Voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied in 

1996 heeft in 1986 een inventarisatie plaatsgevonden. 

Tijdens deze inventarisatie zijn twee recreatieve verblijven 

aangetroffen bij de woning Postweg 101. Daarna zijn voor 

dit perceel geen bouwvergunningen verleend. 

De bijlage bij de zienswijze kan niet worden aangemerkt als 

overtuigend bewijs. De geschreven datering hoeft geen 

authentiek onderdeel te zijn van het stuk. 

Deze constateringen geven geen aanleiding om een extra 

recreatieve opstal op te nemen in het bestemmingsplan. 

(3) Deze regel is opgenomen omdat het uitplaatsen van tot 

nog toe inpandige, of aangebouwde recreatieve opstallen, in 

de praktijk leidt tot aantasting en verdere verstening van 

het open landschap. 

Het behoud van deze kernwaarde is van groot belang voor 

Texel, reden waarom niet wordt afgeweken van deze regel. 

Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gezocht worden binnen 

deze beperkingen, een redelijke kwaliteitsverbetering is 

zeker mogelijk met behoud van de clustering van de 

bebouwing. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 
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241 

 

Rozendijk 26 

Den Burg 

De schuurtjes achter in de tuin zijn niet bestemd, 

terwijl deze al op de oude kaart van het 

bestemmingsplan staan. De afmeting van de twee 

schuurtjes  is 3,55X2,60 en 3,20x4,20. 

De mogelijkheid moet bestaan om 22,5m² terug 

kunnen bouwen c.q. renoveren  en gebruiken als 

bijgebouw. 

Op een recente luchtfoto en uit de gegevens van de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) blijken er geen 

gebouwen buiten het bouwvlak die voldoen aan de 

afmetingen uit de zienswijze.  

Overigens kunnen bouwwerken van een dergelijke afmeting 

tot een gezamenlijke oppervlakte van 30m² als 

vergunningsvrij bouwwerk worden aangemerkt. Deze hoeven 

niet binnen het bouwvlak te liggen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

257 

 

Rozendijk 14 

Den Burg 

(1) Verzoekt de dubbelbestemming archeologische 

waarden binnen de woonbestemming of in ieder geval 

binnen de bebouwingsgrenzen te schrappen als zijnde 

een ondoelmatige regel. De scheiding archeologie 2 en 

4 loopt dwars door het aanwezige bouwblok en de 

bebouwing. De voorschriften staan een goede 

vorstvrije funderingsdiepte in de weg evenals het 

leggen van waterleidingen. Dit kan alleen na het doen 

van onderzoek en het aanvragen van een 

aanlegvergunning. In feite staat dit dwars op de 

doelstelling van een bouwblok. Daarbij komt dat in het 

verleden de grond onder de bebouwing en naaste 

omgeving reeds geroerd is. De kans om iets te vinden 

is derhalve praktisch nihil binnen het bouwvlak. 

(2) Mocht het niet mogelijk zijn om de archeologische 

waarden binnen het bouwvlak te schrappen dan wordt 

verzocht om het bouwblok totaal binnen categorie 4 te 

brengen zodat gebouwen dan kleiner dan 500 meter 

zonder extra procedures, onderzoeken en kosten 

gebouwd kunnen worden. 

(3) Verzoekt de voorgevelrooilijn van het bouwblok 

wonen ter plaatse van de woning met 2 meter in de 

richting van de weg te schuiven zodat de bouw van 

een erker mogelijk wordt 

(1+2) Door het in werking treden van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg en de wet ruimtelijke 

ordening zijn gemeenten verplicht om bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met het behoud 

van belangrijke archeologische waarden en dit te integreren 

in de besluitvorming over de ruimtelijke ordening.  De 

monumenten wet gaat uit van een algemene 

vrijstellingsgrens van 100m². Voor alle bodemingrepen 

daarboven zou de gemeente in het kader van 

vergunningverlening aanvullend archeologisch onderzoek 

kunnen c.q. moeten eisen en nadere voorwaarden te 

stellen. Om dit in de praktijk te vereenvoudigen heeft de 

gemeente in 2007 gevraagd aan Buro Vestigia om een 

archeologische beleidsadvieskaart samen te stellen. Het 

Texelse bodemarchief is verdeeld in 6 categorieën.  

De door reclamant ingebrachte informatie maakt het 

mogelijk en misschien zelfs wel aannemelijk dat sprake is 

van aanzienlijke verstoring van de bovengrond op beide 

percelen. Of daarmee ook alle eventuele archeologie 

definitief verdwenen is, staat echter niet op voorhand vast, 

dit zou eerst, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

grondboringen door een gekwalificeerd bureau moeten 

worden geverifieerd. Indien de reclamant door onafhankelijk 

onderzoek kan aantonen dat de bodemverstoring inderdaad 

zo aanzienlijk is als door hem aangegeven, kan de 

verwachting c.q. waarde eventueel als nog naar beneden 

worden bijgesteld. 

3) In het ontwerp bestemmingsplan worden dezelfde 

afstanden gehanteerd voor bebouwing vanuit de as van de 

weg als in het geldende bestemmingsplan. In geval van 

bestaande rechten wordt hier wel vanaf geweken.  

Voor het perceel Rozendijk 14 wordt voor bebouwing tot de 

as van de weg een minimale maat van 30 meter 

aangehouden in het geldende plan. 

De woning Rozendijk 14 ligt op een afstand van circa 23 
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meter uit de as van de weg.  

Het verder uitbreiden van het bouwvlak in de richting van de 

weg is in strijd met de uitgangspunten voor het intekenen 

van een bouwvlak binnen de bestemming “Wonen”. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

264  Nieuweschild 13 

Oosterend 

Voor de locatie Nieuweschild 13 wordt verzocht om 

uitbreiding van het bouwblok binnen de reeds 

bestaande bestemming Wonen. Dit om in de toekomst 

plannen te realiseren, die nu nog niet uitgewerkt zijn. 

Deze liggen op het gebied van zorg en wonen en 

sluiten aan bij de gemeentelijke ideeën van behoud en 

ontwikkelen van vitaliteit en leefbaarheid van dorpen 

en buurtschappen met behoud van de historische 

waarde, de rust en ruimte van het gebied. 

Het bestemmingsvlak wonen en het bouwvlak hierbinnen is 

uitgebreid zodat de bestaande bebouwing binnen de 

bestemming past. De plannen voor de toekomst zijn niet 

concreet en passen mogelijk ook niet binnen de 

woonbestemming en de bebouwingsmogelijkheden 

daarbinnen. Het bouwvlak wordt hiervoor nu niet 

uitgebreid.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

265 

 

Hoofdweg 76 

De Cocksdorp 

De goot- en de nokhoogte zijn verwisseld, de 

goothoogte is 10 meter en de bouwhoogte is 4,5 

meter. 

In het ontwerp bestemmingsplan zijn in de maatvoering voor 

wonen een aantal getallen voor bouwhoogte en goothoogte 

verwisseld.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt de maatvoering 

in het bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Hoofdweg 76 

Bij de maatvoering ‘Maximale goot- en bouwhoogte’ zullen de 

getallen worden verwisseld. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

275 

 

Middellandseweg 

2 

Oudeschild 

(1) Verzoekt de agrarische bestemmingen van de 

percelen N1657 en N1658 omzetten in 

tuinbestemming. Sinds 2010 wordt bij de WOZ-

beschikking/waterschapsbelasting uitgegaan van een 

woonbestemming voor het gehele kavel. 

(2) Verzoekt een vergroting van het bouwvlak in 

zuidwestelijke richting. 

(1) De beschikkingen voor de WOZ en voor de 

waterschapsbelasting zijn niet leidend voor de planologische 

invulling.  

Feitelijk wordt de woning Middelandseweg 2 met erf en 

aanliggende percelen ingeklemd tussen de Schilderweg, de 

Middellandseweg en het agrarische bedrijf Middellandseweg 

4 met kassen voor de aardbeienteelt.  

In het geldende bestemmingsplan zijn de aanliggende 

percelen bij de woning Middellandseweg 2 agrarisch 

bestemd en hebben een gezamenlijke oppervlakte van 4400 

meter. Na aftrek van de aanwezige boomsingel resteert een 

open ruimte van circa 3300m². Vanwege de ligging en het 

geringe oppervlakte zijn deze percelen niet geschikt voor 

agrarisch gebruik.  

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

bestemmingsplan gewijzigd. Voor de aanliggende percelen 

bij Middellandseweg 2 wordt de bestemming tuin 

opgenomen.  

(2) Op de locatie waar verzoeker om uitbreiding van zijn 

bouwvlak vraagt, ligt in het geldende bestemmingsplan ook 

bouwvlak. Deze rechten worden gerespecteerd. Naar 

aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

zuidelijke richting uitgebreid tot 3 meter uit de 

Locatie: Middellandseweg 2 

(1) Voor de aanliggende percelen bij Middellandseweg 2 wordt 

de bestemming ‘Tuin’ in plaats van de bestemming ‘Agrarisch 

– Oude land’ opgenomen.  

Conform de bijgevoegde tekening 

(2) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

zuidelijke richting uitgebreid tot 3 meter uit de 

bestemmingsgrens van het bestemmingsvlak met de 

bestemming ‘Wonen’. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

 

Klik hier voor nr.
265 in de categorie

recreatie
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bestemmingsgrens van het bestemmingsvlak wonen.  

 

De punten 1 en 2 van de zienswijze geven aanleiding tot 

aanpassing van het  bestemmingsplan. 

281 

 

Oosterenderweg 

39 

Oosterend 

De kavel bij het huis op nummer 39 is onjuist 

weergegeven. Ten onrechte is Harkenbuurt 41 daarbij 

getrokken.  Dit pand en de bijbehorende kavel 

behoren niet bij de door verzoeker aangekochte stolp 

en grond 

In het geldende plan is de recreatieve opstal Harkenbuurt 41 

aangeduid binnen dezelfde woonbestemming als 

Oosterenderweg 39. Binnen het nieuwe bestemmingsplan 

blijven deze daarom gekoppeld. Ruimtelijk gezien en 

planologisch blijft het een eenheid. Het eigendom van 

gronden en opstallen is planologisch minder relevant en kan 

in verschillende handen zijn. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

287  Krimweg 44 

De Cocksdorp 

(1) De verleende vrijstelling/bouwvergunning voor 

wijziging van het gebruik van het perceel Krimweg 44 

en het daarop realiseren van een nieuwe bedrijfsloods 

met op de verdieping een twintigtal 

personeelsverblijven is thans onderwerp van hoger 

beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State.  

In de zienswijze wordt bezwaar aangetekend tegen 

het deels wegbestemmen van de bestaande schuur.  

(2) Door Boom wordt thans voorzien in de tijdelijke 

huisvesting van seizoenpersoneel door de plaatsing van 

een tiental stacaravans. Daarvoor is een 

gedoogbeschikking afgegeven die in november 2014 

expireert. Gevraagd wordt om continuering van deze 

situatie mogelijk te maken door opname van deze 

mogelijkheid in de regels.  

(3) Ingestemd kan worden met de toekenning van de 

bestemming Bedrijven – Opslag. Gevraagd wordt de 

bestaande schuur als zodanig te bestemmen. De regels 

geven aan dat ter plaatse alleen gebouwd kan worden 

door een ter plaatse gevestigd bedrijf. Gevraagd 

wordt expliciet te regelen dat huisvesting voor 

seizoenpersoneel van Paal 28 ter plaatse mogelijk is 

en dat van bedrijfsvestiging ter plaatse sprake is.  

(4) Gevraagd wordt een regeling op te nemen voor de 

tijdelijke huisvesting van personeel in 

kampeermiddelen. 

(5) Ten aanzien van de woning Krimweg 44 kan worden 

ingestemd met de wijze van bestemmen. Wel wordt 

opgemerkt dat een klein deel van de woning buiten 

het ingetekende bebouwingsvlak komt te liggen. 

Gevraagd wordt om dit aan te passen. 

(1) Op het perceel staat nog een oude betonnen loods, een 

voormalige agrarische opstal. Deze betonnen schuur wordt 

thans in hoofdzaak gebruikt voor opslag ten behoeve van het 

strandpaviljoen ‘Paal 28’.  

De nieuwe ontwikkeling c.q. herinrichting, waarvoor door de 

gemeenteraad vrijstelling is verleend op 17 oktober 2012, 

houdt in dat deze loods – een voormalige bollenschuur – 

wordt verwijderd. Dit is vastgelegd in de aanvraag om 

bouwvergunning, in de ruimtelijke onderbouwing en in de 

bouwtekening. Bovendien is de verplichting daartoe 

opgenomen bij wege van voorschrift in het besluit tot 

verlening van de vrijstelling.  

De verleende vrijstelling, zoals deze is geïncorporeerd in het 

ontwerpplan, maakt het mogelijk om een nieuwe schuur te 

realiseren ten behoeve van inpandige personeelsverblijven 

voor maximaal 20 personeelsleden. Verder is de indeling van 

het perceel aan de Krimweg gewijzigd in een deel tuin/open 

erf, een deel wonen en een deel bedrijfsdoeleinden. Dit is 

conform de wens van de aanvraagster.  

(2) In de regels van het ontwerpplan is het beleid vertaald 

dat is neergelegd in de door de raad vastgestelde notitie 

“Bedrijfswoningen en personeelsverblijven”. Het beleid 

voorziet voor de onderhavige situatie niet in de 

mogelijkheid om huisvesting te realiseren in 

kampeermiddelen. Vanuit landschappelijke overwegingen 

zijn wij ook niet bereid om dit mogelijk te maken.  

(3) De vrijstellingsprocedure voorziet daarin. Expliciete 

regeling in het ontwerpplan is niet nodig.  

(4) In de regels van het ontwerpplan is het beleid vertaald 

dat is neergelegd in de door de raad vastgestelde notitie 

“Bedrijfswoningen en personeelsverblijven”. Het beleid 

voorziet voor de onderhavige situatie niet in de 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  302 

(6) Gevraagd wordt om een flexibele invulling van de 

bestemming en de gebruiksmogelijkheden van (de 

bebouwing op) het perceel, zodat na 

bedrijfsbeëindiging de bestemming van het gehele 

perceel gewijzigd kan worden in recreatie. Daartoe 

wordt een inrichtingsvoorstel bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

mogelijkheid om huisvesting te realiseren in 

kampeermiddelen. Vanuit landschappelijke overwegingen 

zijn wij ook niet bereid om dit mogelijk te maken.  

(5) De verbeelding op www.ruimtelijkeplannen.nl. is 

voorzien van een ondergrond die niet overal correct is. 

Bepalend voor de bouwmogelijkheden is de verbeelding, 

niet de ondergrond. In de praktijk is de verbeelding wel 

correct ingetekend. Een aanpassing is niet noodzakelijk.  

(6) Gestreefd wordt naar het constaterend bestemmen van 

de in het ontwerpplan begrepen gronden. Voor wijziging van 

de bestemming en de gebruiksmogelijkheden kan in de 

toekomst een buitenplanse wijzigingsmogelijkheid worden 

gebruikt. Het op voorhand kunne omzetten naar recreatieve 

bestemmingen komt in strijd met het beleid van de 

gemeente Texel.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

302 

 

Rozendijk 31 

Den Burg 

(1) Verzoekt om het bouwvlak zodanig uit te breiden 

dat het gelijk aan het huidige bestemmingvlak wonen 

valt. 

Op het perceel van verzoeker is de 25% regeling nog 

niet toegepast. Er is geen mogelijkheid om dit in het 

huidige ingetekende bouwvlak te realiseren. 

Achter op het perceel staan een verouderde schuur en 

een paardenhokje. Deze vallen nu buiten het 

bouwvlak, waardoor deze niet vernieuwd kunnen 

worden. 

Met de aanvraag van een bouwvergunning 1e fase is 

gelijk een artikel 19 lid 2 WRO gevoerd ten behoeve 

van het verplaatsen van de recreatieve opstallen. 

Hierbij is tevens de saneringsregeling bijgebouwen 

opgenomen, waardoor verzoeker in totaal nog 

109,23m² mag terugbouwen. Het bouwvlak zoals dat 

nu is ingetekend biedt daar geen ruimte voor. 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aangepast conform de gevolgde procedure. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Rozendijk 31 

Het bouwvlak wordt aangepast conform de gevolgde 

procedure. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

305 

 

Californiëweg 1 

De Koog 

(1) De voormalige agrarische bestemming is in 

1992/1993 omgezet naar een woonbestemming. De 

schuren zijn in het vigerende plan onder het 

overgangsrecht geplaatst, doordat de oppervlakte bij 

een woonbestemming niet mogelijk is. 

Verzoekt om de bestemming om te zetten naar wonen-

vab zodat de bestaande schuren/bijgebouwen positief 

bestemd worden. 

In artikel 50.4.1 staat geschreven dat het niet is 

toegestaan een caravan op het perceel te plaatsen 

wanneer er al een recreatief opstal aanwezig is. De 

(1) Er is geen sprake van vrijkomende agrarische bebouwing 

op basis waarvan een omzetting van de bestemming 

mogelijk zou zijn. De oppervlakte bijgebouwen die aanwezig 

is op het perceel is geaccepteerd als bestaande bebouwing 

binnen de woonbestemming (artikel 50.2.2 onder i). (“tenzij 

bestaande oppervlakte groter is…”) 

(2) Er is geen mogelijkheid voor het plaatsen van een 

caravan (of tent) indien er op het perceel al een recreatieve 

eenheid aanwezig is. Deze regeling is overeenkomstig de 

ontheffingsmogelijkheid in het huidige bestemmingsplan 

Buitengebied. De regeling biedt een mogelijkheid aan 
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reden is niet duidelijk: het zijn 2 totaal verschillende 

recreatieve eenheden. 

(2) Verzoekt om dit artikel aan te passen en het 

plaatsen van een caravan mogelijk te maken. 

(3) Verzoekt het bouwblok en  het bestemmingsvlak te 

verruimen en hetzelfde te verlengen als bij 

naastgelegen perceel is gedaan.  

Verzoeker wil de recreatieve opstal verplaatsen 

binnen het uit te breiden bouwblok richting het 

westen. Hierdoor komt het opstal binnen een aparte 

boomsingel te staan en krijgt daardoor zijn eigen 

plaats binnen het perceel. Op het vigerende 

bestemmingsplan staat nog een veldschuur 

weergegeven. Deze wil verzoeker graag herbouwen 

voor het houden van schapen op het landje tussen 

boomsingel en de gewenste tuinbestemming. 

(4) Wil de reeds jaren in gebruik zijnde tuin ook 

bestemd hebben als tuin.  

 

eigenaren van woningen / agrarische bedrijven in het 

buitengebied gedurende de periode 15 maart - 31 oktober 

een tent of caravan te plaatsen als men geen beschikking 

heeft over andere recreatieve slaapplaatsen.  

(3) Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken 

“wonen” worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m²; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft bij voorkeur een oppervlakte tussen de 

1600m² en 2000m².  

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

Het bouwvlak voor uw woning is ruimer dan in het vigerende 

bestemmingsplan. Het bouwvlak is ruim 2400m² en daarmee 

ook groter dan de reguliere bouwvlakken voor woningen. 

Het verder verruimen van dit bouwvlak en daarmee ruimtere 

mogelijkheden voor het plaatsen van bebouwing, is in strijd 

met het uitgangspunt om de bebouwing zoveel mogelijk te 

clusteren.  

(4) Het bestemmingsvlak wonen is al verruimd tot ongeveer 

7300m². Er is hier sprake van een zeer ruime bestemming en 

al ruimer dan het gehanteerde uitgangspunt voor 

bestemmingsvlakke van 5000m² voor wonen. Een verdere 

verruiming is niet gewenst. 

  

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan 

aan te passen.  

326 

 

Ruigendijk 33 

De Koog 

Verzoekt om de status 2e woning toe te voegen. Dit 

pand stond eerder bekend als Postweg 3 

Het adres Postweg 3 staat vermeld in de Bijlage bij de 

Huisvestingsverordening Texel1994. Uit archiefonderzoek 

blijft dat dit adres is omgenummerd naar Ruigendijk 33.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt 

de bestemming op Ruigendijk 33 gewijzigd naar Wonen – 

Tweede woning. 

 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Locatie: Ruigendijk 33 

De bestemming ‘Wonen’ zal worden gewijzigd in de 

bestemming ‘Wonen – Tweede woning’. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

340 

 

Vuurtorenweg 79 

De Cocksdorp 

(1) Verzoekt om de ontbrekende stal berging op de 

situatietekening van het bestemmingsplan te 

corrigeren. 

(1) De ondergrond, die getoond wordt bij het raadplegen 

van het bestemmingsplan, is geen onderdeel van het 

bestemmingsplan. Deze wordt uitsluitend getoond ter 

Locatie: Vuurtorenweg 79 

Het bouwvlak aan de noordzijde wordt verruimd met 3 meter 

om zo de aanwezige recreatieve opstal meer ruimte te geven. 
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(2) Op de internetversie zijn de bouwlijn en de 

gebouwen niet met elkaar in overeenstemming. 

(3) Verzoekt om de bouwlijn langs de RO (noordzijde) 

bijvoorbeeld 3 meter in noordelijke richting te 

verplaatsen, zodat de RO naar het noorden kan 

worden uitgebreid. Anders komen de gebouwen op 

dichter naar elkaar toe bij uitbreiding. 

oriëntatie. Het wel of niet voorkomen van gebouwen of 

anderszins heeft dan ook geen juridische gevolgen.  

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de paardenstal 

wel binnen het bouwvlak van de bestemming wonen is 

opgenomen. 

(2) De site van ruimtelijkeplannen.nl maakt standaard 

gebruik van de Top10-vector kaart. Deze kaart dient meer 

voor een globale indicatie dan een exacte oriëntatie.  

Voor het bepalen van de bouwgrens worden de BAG-

objecten gebruikt, die een nauwkeuriger beeld geven van 

gebouwen. 

(3) Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak 

aan de noordzijde verruimd met 3 meter om zo de 

aanwezige recreatieve opstal meer ruimte te geven. Deze 

wijziging past binnen de uitgangspunten die voor het 

intekenen van een bouwvlak gelden. 

 

Op basis van punt 3 van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. De overige punten geven geen 

aanleiding tot aanpassingen. 

Conform de bijgevoegde tekening. 

 

344 

 

Westerweg 44 

Den Hoorn 

Verzoekt een wijziging van het bouwvlak, die bestaat 

uit een kleine uitbreiding in de NO richting tot op de 

perceelsgrens, ten kosten van een gelijkwaardig 

oppervlakte aan de ZW zijde van het bouwvlak. 

Verzoeker is eigenaar van het aangrenzende perceel 

agrarische grond. 

Voor een goede landschappelijke inpassing worden 

bouwvlakken van woningen 3 meter uit de perceelsgrens 

geprojecteerd. Deze maatvoering zit in het geldende 

bestemmingsplan en wordt in het ontwerpplan vertaald in 

de ligging van de bouwvlakken. 

Verzoeker wil aan de noordoostzijde van zijn bouwvlak 3 

meter meer ruimte. Hij geeft aan dat hij zelf eigenaar is van 

het aangrenzende agrarische perceel. 

Dit vormt geen reden om af te wijken van eerdergenoemde 

maatvoering ten opzichte van de perceelsgrens. Aangezien 

het hier gaat om een open, agrarisch perceel. 

In verband met de goede landschappelijke inpassing wordt 

het bouwvlak niet gewijzigd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan.  

 

345 

 

Genteweg 4 

Oosterend 

Verzoekt om een recreatief opstal dan wel 

zomerwoning op te nemen, gezien de in 1986 

afgegeven bouwvergunning en bijgevoegde 

correspondentie uit 2009. 

De recreatieve opstal op het perceel Genteweg 4 is ons 

bekend uit het bouwvergunningenarchief. 

Het recht voor de recreatieve opstal wordt in het 

bestemmingsplan opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast.  

Locatie: Genteweg 4 

Het recht voor een recreatieve opstal wordt in het 

bestemmingsplan opgenomen door middel van de maatvoering 

‘Maximum aantal recreatieve opstallen’. 

Conform de bijgevoegde tekening 
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351 

 

Pontweg 137 

De Koog 

Verzoekt het bestemmingsvlak uit te breiden tot 

4800m² zoals eerder is toegezegd. 

Verzoekt dat het bestemmingsvlak gelijk wordt 

getrokken met de natuurlijke erfgrens met de buren 

aan de noordzijde waardoor het bestemmingsvlak het 

oppervlakte heeft van de in de brief van de gemeente 

Texel genoemde verleende uitbreiding. 

 

Verzoeker vraagt om het bestemmingsvlak wonen op te 

nemen in overeenstemming met de gevoerde procedure. 

Op 25 juli 2007 heeft F.C. van Duyl - van der Veer een 

verzoek gedaan voor de uitbreiding van het bestemmingsvlak 

Pontweg 137 te De Koog. In dit verzoek wordt gevraagd om 

de woonbestemming uit te breiden tot 4800m², daarbij de 

natuurlijke begrenzing van het erf volgend. 

Bij het verzoek is een tekening gevoegd, waarop de 

gewenste uitbreiding is aangegeven.  

Op basis van dit verzoek, met bijlage, is de 

wijzigingsprocedure met goed gevolg afgesloten. In het 

ontwerp bestemmingsplan is daarom het bestemmingsvlak 

opgenomen conform de tekening bij het verzoek. 

Verzoeker beroept zich in de zienswijze op de oppervlakte 

van 4800m² zoals vermeld is in het collegebesluit van 13 juni 

2008. 

Na bestudering van het verzoek uit 2007 blijkt echter dat de 

door verzoeker genoemde oppervlakte niet in 

overeenstemming is met de bijgevoegde tekening waarop de 

gewenste uitbreiding is aangegeven. Bij de behandeling van 

het verzoek is het verkeerde oppervlakte getal ook in het 

collegebesluit terecht gekomen. In de verbeelding bij dit 

besluit is het correcte terreindeel aangeduid en deze is ook 

door de provincie Noord-Holland goedgekeurd. 

Verzoeker kan geen aanspraak maken op de foutief 

genoemde oppervlakte, te meer omdat dan de natuurlijke 

begrenzing van het erf niet wordt gevolgd. Dit zou ten koste 

gaan van een perceel open agrarische grond. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

369  Schilderweg 160 

Den Burg 

(1) Op de in 2005 geraadpleegde plattegronden van de 

gemeente Texel waren de percelen O1053 en O1054 

aangemerkt als percelen om te kunnen bouwen. Beide 

percelen zijn aangemerkt met de toenmalige 

aanduiding ‘G” van gebouw(d). Ook de percelen met 

de gebouwen in de buurt hadden deze aanduiding. In 

het ontwerpbestemmingsplan is de mogelijkheid om te 

bouwen op perceel O1054 verwijderd. Verzocht wordt 

dit weer aan te passen. Het perceel is juist 

aangekocht voor nieuwbouw en/of verbouw. Hierbij 

gaat het om bebouwing passend onderaan de Hoge 

Berg. 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied Texel en de daarbij 

behorende plankaarten wordt niet gewerkt met een 

aanduiding ‘G’ als er sprake is van bouwmogelijkheden. De 

bouwmogelijkheden op een perceel worden aangegeven op 

de bestemmingsplankaart. In het huidige bestemmingsplan 

Buitengebied heeft het perceel sectie O, nummer 1054 een 

agrarische bestemming zonder een bouwblok. Hier zijn nooit 

bouwmogelijkheden aanwezig geweest voor het plaatsen van 

een woning. In het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 

zijn er opnieuw geen bouwmogelijkheden voor dit perceel 

opgenomen. De bestemming is agrarisch gebleven. Het past 

niet binnen de uitgangspunten van het nieuwe 

bestemmingsplan om agrarische bestemde percelen om te 

zetten naar een bestemming wonen.  
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De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

373 

 

Hoornderweg 10 

Den Burg 

Verzoekt het bouwvlak aan te passen met minimaal de 

mogelijkheden zoals aangegeven in het vigerende 

bestemmingsplan Buitengebied, waardoor er 

uitbreiding op de zijgevel mogelijk is. 

Bij het intekenen van bestemmings/bouwvlakken “wonen” 

worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig 

het bestaande gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 

5000m² ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van 

de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600m² en 

2000m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een 

goede landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter. 

Het bouwrecht uit het geldende bestemmingsplan wordt 

gerespecteerd. Daarnaast wordt het bouwvlak iets 

vervormd om ruimte te bieden voor een uitbreiding op de 

zijgevel. Om de maximale lengte van het bouwvlak niet te 

overschrijden is het bouwvlak aan de noordzijde met 8,85 

meter verkleind. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het bouwvlak in 

het bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Hoornderweg 10 

Het bouwvlak wordt aangepast conform het bouwrecht uit het 

geldende bestemmingsplan. Daarnaast wordt het bouwvlak 

iets vervormd om ruimte te bieden voor een uitbreiding op de 

zijgevel. Om de maximale lengte van het bouwvlak niet te 

overschrijden is het bouwvlak aan de noordzijde met 8,85 

meter verkleind. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

 

387  Krimweg 44 

De Cocksdorp 

Reclamant is het niet eens met het toekennen van de 

gedeeltelijke tuin bestemming, gedeeltelijke 

woonbestemming en gedeeltelijke bedrijfsbestemming 

op het perceel Krimweg 44, welke ik het vigerende 

plan een agrarische bestemming heeft. Overwegende 

dat: 

* Op 17 oktober 2012 opnieuw vrijstelling is verleend 

voor de bouw van een loods met inpandige 

personeelsverblijven en verandering van gebruik; 

* Reclamant het niet eens is met de vrijstelling en er 

een hogere beroepsprocedure loopt tegen het 

vrijstellingsbesluit; 

* Alle stukken hieromtrent reeds in het bezit van de 

gemeente zijn; 

* De vrijstelling nog niet onherroepelijk is en derhalve 

in het kader van het nieuwe bestemmingsplan als een 

nieuwe ontwikkeling moet worden gezien; 

De verleende vrijstelling/bouwvergunning voor wijziging van 

het gebruik van het perceel Krimweg 44 en het daarop 

realiseren van een nieuwe bedrijfsloods met op de 

verdieping een twintigtal personeelsverblijven is thans 

onderwerp van hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Voor wat betreft de concrete in de zienswijze genoemde 

bezwaren verwijzen wij hier naar de weerlegging daarvan, 

zoals die is neergelegd in de door de gemeente in de loop 

van de afgelopen jaren geproduceerde stukken, met name 

de beslissing op bezwaar van 18 februari 2011, kenmerk 

11.UP949.  

 

In algemene zin kan over het project het volgende worden 

opgemerkt.  

De eigenares van het perceel Krimweg 44 is tevens de 

eigenares/exploitante van het strandpaviljoen ‘Paal 28’. Het 

Locatie: Krimweg 44 

De bestemming van het bedrijfsgedeelte van het perceel 

wordt gewijzigd van de bestemming ‘Bedrijf’ met de 

functieaanduiding ‘Opslag’ naar de bestemming ‘Bedrijf – 

Opslag’ als bedoeld in artikel 17 van de planvoorschriften. 

Conform de bijgevoegde tekening 

 

Omdat artikel 17 geen mogelijkheid omvat voor de huisvesting 

van tijdelijk personeel zal het artikel 17 op dit punt worden 

aangevuld. 

Artikel 17.4 zal worden aangevuld met de volgende regels: 

b. met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van 

het bepaalde in artikel 17.3.1 in die zin dat inpandige 

verblijven gerealiseerd worden voor huisvesting van het ter 

plaatse gevestigde bedrijf; 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel 
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* Er is geenszins aangetoond dat de betreffende 

gronden niet meer agrarisch gebruikt kunnen worden; 

* Paal 28 een jaarrond paviljoen is en daarom geen 

behoefte heeft aan opslag elders; 

* Paal 28 op het perceel Krimweg 660 voldoende 

vergunde opslagmogelijkheden heeft. 

* Uit controle is gebleken dat op de Krimweg 44 geen 

noodzakelijke opslag voor Paal 28 plaatsvindt; 

* Er geen ruimtelijke relatie is tussen Krimweg 44, de 

burgerwoning en het bedrijfsgebouw, dat mogelijk is 

gemaakt in de vrijstelling. 

* De bestemming Bedrijf in strijd is met artikel 14 van 

de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRVS), daar 

het grotendeels is gelegen buiten Bestaand Bebouwd 

Gebied; 

* De nieuwe functie aan Krimweg 44 wordt gegeven, 

terwijl dit niet is onderbouwd.  

* Volgens artikel 15 van de PRVS bij nieuwe 

verstedelijking rekening gehouden moet worden met 

verschillende kwaliteiten en dit niet in de toelichting 

op het bestemmingsplan is opgenomen; 

* In dit bestemmingsplan wordt gesteld dat geen 

nieuwe bedrijventerreinen mogelijk gemaakt; 

* Het deel met de bestemming Bedrijf grenst direct 

aan gronden die behoren tot de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Van de ruimtelijke 

kwaliteitseisen conform artikel 19 en artikel 15 van de 

PRVS niets is opgenomen in de toelichting van het 

bestemmingsplan; 

* GS in eerste instantie voornemens waren geen 

verklaring van geen bezwaar af te geven. In de 

verleende verklaring van geen bezwaar zijn 

onderhavige gronden aangewezen als 

‘Uitsluitingsgebied’; 

* Het toekennen van de bestemming Bedrijf is in strijd 

met de Nota van Uitgangspunten, welke is gericht op 

ontstening van het buitengebied en erop is gericht 

geen bouwmogelijkheden op te nemen voor nieuwe 

bedrijven; 

* Het niet inzichtelijk is gemaakt in welke mate de 

nieuwe bedrijfsbestemming effecten hebben op de 

agrarische functie, de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de schaal van het landschap en de 

overige kernkwaliteiten van Texel; 

* De bestemming Bedrijf in het nieuwe 

bestemmingsplan meer gebruiksmogelijkheden biedt 

strandpaviljoen bevindt zich in de noordpunt van Texel in de 

omgeving van het grote zomerhuizenterrein ‘De Krim’. 

Het paviljoen wordt het hele jaar door gebruikt en is een 

van de drukst bezochte strandpaviljoens op het eiland 

Texel.  

Voor de exploitatie in het drukke zomerseizoen is het bedrijf 

afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die woonachtig 

zijn buiten Texel.  

De huidige exploitante heeft het bedrijf Paal 28 in 1999 

overgenomen. Haar rechtsvoorganger was eveneens eigenaar 

van het perceel aan de Krimweg 44 en voorzag daar 

eveneens in huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten van 

buiten het eiland. Deze arbeidskrachten werden gehuisvest 

in een voormalige agrarische opstal. De exploitante 

continueerde deze handelwijze, totdat de gemeente in 2002 

aangaf dat de huisvesting in de voormalige agrarische 

schuur, zoals op dat moment ingevuld met portocabins, niet 

aanvaardbaar was vanwege brandveiligheidsaspecten. De 

exploitante heeft vervolgens in overleg met de gemeente 

een plan van aanpak gemaakt waarbij in de acute behoefte 

om seizoenpersoneel te huisvesten zou worden voorzien 

door middel van de plaatsing van caravans. Een definitieve 

oplossing zou worden gecreëerd middels een artikel 19 WRO-

procedure.  

De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing zou daartoe 

worden aangepast dan wel vervangen door bebouwing 

geschikt voor de huisvesting van seizoenpersoneel.  

Op 31 december 2004 is door de exploitante een verzoek om 

vrijstelling bij de gemeente ingediend met een daarbij 

behorend concept van een ruimtelijke onderbouwing. De 

gemeente heeft de behandeling van dit vrijstellingsverzoek 

vervolgens aangehouden in verband met de noodzaak tot 

verdere clausulering van het gemeentelijke beleid inzake 

personeelsverblijven. Het vrijstellingsverzoek is door de 

gemeente verder in procedure gebracht in 2009.  

 

Het perceel Krimweg 44 ligt in de nabijheid van het 

strandpaviljoen, net buiten het bosgebied. Huisvesting van 

seizoenpersoneel op het strand in of bij het paviljoen Paal 

28 is niet toegestaan.  

 

In de zienswijze wordt gesteld dat “geenszins is aangetoond 

dat de betreffende gronden niet meer agrarisch gebruikt 

kunnen worden”.  

Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt dat in de 

praktijk al gedurende langere tijd (meer dan tien jaren) 

dat over een arbeidscontract voor een periode korter 

dan een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel 

heeft; 

2. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en 

uiterlijk ondergeschikt onderdeel van de 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse 

relatie met de bedrijfsactiviteiten; 

3. de verblijfseenheden moeten voldoen aan 

onderstaande bouwvoorschriften: 

• er moet sprake zijn van een centrale entree en 

keukenvoorziening. Als dat vanwege de 

bouwkundige bestaande situatie onmogelijk is, 

dienen in elk geval zodanig voorzieningen 

getroffen te worden dat qua uiterlijk sprake is 

van bij elkaar horende verblijfseenheden. 

• De capaciteit in de verblijven mag niet meer 

bedragen dan 20 personen; 

• De gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor 

huisvesting van seizoenspersoneel mag niet meer 

zijn dan 260 m2, ofwel maximaal 13 m2 per 

persoon; 

4. er zijn voldoende parkeervoorzieningen op eigen 

terrein; 

5. er moet een bedrijfswoning aanwezig zijn, tenzij 

voldoende toezicht op andere wijze geregeld is; 

6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van 

de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en de huisvesting mag de 

bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie 

van omliggende woningen niet beperken; 

7. de huisvesting mag geen onoverkomelijke 

belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 
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dan in de vrijstelling is bedoeld; 

* Volgens de verleende vrijstelling mag het enkel 

gebruikt worden voor onderhoud en opslag van het 

strandpaviljoen Paal 28. In het nieuwe 

bestemmingsplan geen relatie is gelegd met het 

paviljoen; 

* Er geen beperkingen in het bestemmingsplan zijn 

opgenomen en derhalve een ruime en algemene 

bedrijfsbestemming geldt; 

* Er geen regels zijn opgenomen voor de 

functieaanduiding ‘opslag’; 

* Er geen ruimtelijke relatie is gelegd met de woning 

Krimweg 44; 

* Binnen de bestemming ‘Tuin’ vergunningsvrije 

bouwmogelijkheden zijn volgens het Bor; 

* Bedrijven tot en met milieucategorie 3 conform 

artikel 8 zijn toegestaan, waardoor de woon- en 

leefomgeving van omwonenden niet zonder meer is 

gegarandeerd; 

* Het bedrijventerrein is gelegen in een rustige 

woonomgeving, grenzend aan het Krimbosje, de EHS, 

en nationaal park Duinen van Texel, waardoor en 

woon- en leefklimaat, de natuurlijke-, 

landschappelijke-, en cultuurhistorische waarden  

worden aangetast alsmede het rustige recreatieve 

genot van de aanwezige recreatieve opstallen; 

* Er onvoldoende rekening is gehouden met de 

belangen van reclamant; 

* De in de vrijstelling opgenomen beperkingen 

opgenomen zouden worden in het nieuwe 

bestemmingsplan; 

* Indien een bedrijfsbestemming noodzakelijk zou zijn, 

zou de woning op de locatie Krimweg 44 planologisch 

bestemd te worden als bedrijfswoning, waardoor 

permanent toezicht op de bedrijfsbestemming 

gegarandeerd is; 

* reclamant acht het ontwerp bestemmingsplan in 

strijd met een goede ruimtelijke ordening en kan het 

geheel vervangen van de agrarische bestemming op 

het perceel Krimweg 44 door een vergrote 

woonbestemming, een bedrijfsbestemming als mede 

een tuinbestemming. Verzicht wordt het ontwerp 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, zodat 

voornoemde bestemmingen op de gronden komen te 

vervallen en weer een agrarische bestemming wordt 

toegekend. 

geen agrarisch gebruik meer plaatsvindt van de in het 

project begrepen gronden.  

Het perceel Krimweg 44 is net buiten de duinstrook gelegen 

en is door zijn situering bijzonder aangewezen om in de 

bestaande behoefte aan opslagruimte en 

personeelshuisvesting te voorzien.  

Het perceel ligt dicht bij een bosstrook en in de uitlopers 

van het duingebied waardoor de gronden niet de vereiste 

agrarische productiecapaciteit hebben. Door de 

aanwezigheid van barrières als de weg en de bosrand is 

samenvoeging met nabij gelegen agrarische percelen niet 

goed mogelijk. De bestaande bebouwing is verouderd. Zij is 

zonder forse investeringen niet bruikbaar voor agrarische 

doeleinden en levert daarnaast geen bijdrage aan de 

ruimtelijke kwaliteit.  

Gelet op de grootte van het perceel Krimweg 44 en de 

ongeschiktheid ervan om het te benutten voor 

grondgebonden agrarisch gebruik menen wij dat voldoende 

helder is dat agrarisch gebruik niet meer goed mogelijk is. 

De woning Krimweg 44 had al in het vorige bestemmingsplan 

Buitengebied de bestemming Wonen.  

 

Op het perceel staat nog een oude betonnen loods, een 

voormalige agrarische opstal. Deze betonnen schuur wordt 

thans in hoofdzaak gebruikt voor opslag ten behoeve van het 

strandpaviljoen ‘Paal 28’. Het perceel Krimweg 44 meet in 

totaal 17.769m².  

 

De nieuwe ontwikkeling c.q. herinrichting houdt in dat de op 

het perceel Krimweg 44 aanwezige oude betonnen loods – 

een voormalige bollenschuur – wordt verwijderd. Dit is 

vastgelegd in de aanvraag om bouwvergunning, in de 

ruimtelijke onderbouwing en in de bouwtekening. Bovendien 

is de verplichting daartoe opgenomen bij wege van 

voorschrift in het besluit tot verlening van de vrijstelling.  

De verleende vrijstelling, zoals deze is geïncorporeerd in het 

ontwerpplan, maakt het mogelijk om een nieuwe schuur te 

realiseren ten behoeve van inpandige personeelsverblijven 

voor maximaal 20 personeelsleden. Verder zal de indeling 

van het perceel aan de Krimweg worden gewijzigd in een 

deel tuin/open erf van ca. 7.000m², een deel wonen (ca. 

5.000m²) en een deel bedrijfsdoeleinden (ca. 5.700m²).  

 

De nieuw te bouwen loods zal in hoofdzaak worden gebruikt 

voor de opslag van materiaal en materieel ten behoeve van 

het paviljoen. Deels ook zal hij worden gebruikt voor de 
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opslag van materiaal en materieel ten behoeve van het 

onderhoud van het perceel Krimweg 44, zoals 

tuingereedschap en grasmaaier.  

 

De uitbreiding van het bestemmingsvlak Wonen in het 

ontwerpplan is in overeenstemming met geldend 

gemeentelijk beleid. Dat beleid was al vertaald in het 

“oude” bestemmingsplan Buitengebied via een binnenplanse 

wijzigingsmogelijkheid. Deze maakte het mogelijk om met 

inachtneming van aanwezige natuurlijke begrenzingen 

woonbestemmingsvlakken te vergroten tot ten hoogste 

5.000m². 

Deze binnenplanse wijzigingsmogelijkheid was in het plan 

opgenomen omdat op de plankaart de solitaire 

woonbestemmingen – mede op grond van destijds bestaande 

grafische beperkingen - werden voorzien van min of meer 

fictieve “standaard” bestemmingsvlakken van 40 x 40m².  

De praktijk leerde dat vaak al een groter stuk grond in 

gebruik was voor woondoeleinden. Dat was ook bekend bij 

de vaststelling van het bestemmingsplan. Met de 

binnenplanse wijzigingsmogelijkheid kon de juridische 

plansituatie in overeenstemming worden gebracht met de 

werkelijke situatie.  

 

In de zienswijze wordt gesteld dat het paviljoen Paal 28 een 

jaarrond paviljoen is en “om die reden” reeds geen 

behoefte heeft aan opslag elders. Gelet op de aldaar 

verleende vergunningen en gerealiseerde bebouwing heeft 

Paal 28 “meer dan voldoende” opslagmogelijkheden op het 

perceel Krimweg 660. De noodzaak voor opslag elders is 

nooit aangetoond of onderzocht. Controles in de bestaande 

betonnen loods maken duidelijk dat “daarin geen 

noodzakelijke opslag” voor Paal 28 plaatsvindt.  

 

Wij menen dat deze zienswijze ongegrond is. Niet valt in te 

zien dat een permanent paviljoen geen behoefte aan een 

externe opslagmogelijkheid zou hebben. Gedurende de 

drukste zomerperiode is er materiaal nodig dat tijdens de 

minder drukke perioden in herfst en winter voornamelijk in 

de weg staat. Opslag elders is daarvoor een goede oplossing. 

Controles hebben juist uitgewezen dat de schuur in 

hoofdzaak wordt gebruikt voor de opslag van materiaal en 

materieel ten behoeve van het paviljoen.  

 

De vrijstelling, zoals deze is neergelegd in het 

bestemmingsplan, voorziet in een nieuwe loods ten behoeve 
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van de inpandige opslag van materiaal en materieel ten 

behoeve van het strandpaviljoen, alsmede ten behoeve van 

de huisvesting van seizoenpersoneel. Van deze activiteiten 

gaan geen nadelige milieuhygiënische consequenties uit. De 

functie als zodanig brengt geen geluidhinder met zich mee. 

Voorts is de situering ten opzichte van de bestaande 

woningen in de omgeving zodanig dat bij deze woningen 

geen overlast behoeft te worden verwacht.  

De functie als zodanig brengt ook geen parkeerbehoefte met 

zich mee. De seizoenmedewerkers zijn in het algemeen 

jonge medewerkers die veelal niet beschikken over auto´s 

of rijbewijs. Zij komen in de regel met openbaar vervoer, 

fiets of bromfiets naar het eiland en verplaatsen zich met 

fiets of bromfiets. 

 

In de zienswijze wordt gesteld dat de ontwikkeling in strijd 

is met het gestelde in de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie (PRVS). De gronden zijn gelegen 

in het zogenaamde “Uitsluitingsgebied”.  

Ten aanzien van dit bezwaar vermelden wij dat door het 

college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij 

besluit van 13 januari 2010, kenmerk 2009-79677, een 

verklaring van geen bezwaar is afgegeven.  

Van strijd met de PRVS is overigens in het geheel geen 

sprake. Blijkens de bij het project gevoegde ruimtelijke 

onderbouwing wordt voldaan aan de voorwaarden die in de 

PRVS worden gesteld voor ontwikkelingen als de 

onderhavige. Er is sprake van vervangende bouw, niet van 

“verstedelijking”.  

Het perceel is inderdaad gesitueerd in het 

uitsluitingsgebied. Er is dan ook een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld ten behoeve van de ingreep. Verder heeft een 

specifieke afweging van belangen plaatsgevonden waarna de 

gemeente heeft gekozen voor medewerking aan de 

herinrichting. De provincie heeft dit geaccordeerd.  

 

In de zienswijze wordt gezegd dat de ontwikkeling in strijd 

is met eigen gemeentelijk beleid, zoals de Nota van 

Uitgangspunten, waarin staat dat het beleid er niet op is 

gericht om in het buitengebied verdere verstening toe te 

staan of daarin bouwmogelijkheden op te nemen voor 

nieuwe bedrijven.  

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de activiteiten 

van paviljoen Paal 28 bezwaarlijk kunnen worden 

gekarakteriseerd als nieuwe bedrijvigheid. De ontwikkeling 

voorziet bovendien niet in nieuwe, maar in vervangende 
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bebouwing, en leidt derhalve niet tot meer verstening.  

Daarnaast is het zo dat het project wel degelijk past in het 

gemeentelijke beleid.  

In de ruimtelijke onderbouwing die bij het 

vrijstellingsbesluit behoort wordt de vraag als volgt 

beantwoord.  

 

“Toetsing van het project aan de Structuurvisie 2020 levert 

op zichzelf geen problemen op. Wel dient te worden bezien 

of het project past in de beleidsnotitie voor 

seizoenhuisvesting. 

(…) 

De gemeenteraad heeft in april 2003 de voorloper van deze 

beleidsnotitie vastgesteld. Op basis van dit document zijn in 

bestemmingsplannen voor de kernen 

vrijstellingsmogelijkheden opgenomen voor (inpandige) 

personeelsverblijven. 

Naar aanleiding van het opnemen van deze 

vrijstellingsmogelijkheid in het bestemmingsplan Den Burg 

2004 reageerde de provincie met een onthouding van 

goedkeuring.  

GS lieten weten dat zij zich in beginsel konden verenigen 

met het creëren van binnenplanse vrijstellings-

mogelijkheden, maar dat deze voldoende geclausuleerd 

dienden te zijn, om te voorkomen dat via een simpele 

binnenplanse wijziging een definitieve wijziging van de 

bestemming zou kunnen worden verwezenlijkt. 

Het overleg binnen de gemeenteraad over deze kwestie 

verliep niet met de gewenste snelheid, omdat allerlei 

details tot discussie leidden.  

Pas in december 2006 kon door de raad de definitieve versie 

van deze beleidsnotitie worden vastgesteld.  

In de notitie wordt gesteld dat inpandige 

huisvestingsmogelijkheden mogen worden gecreëerd voor 

ten hoogste 20 personeelsleden in verblijfsunits met een 

maximale grootte van 13m² per stuk, derhalve in totaal 

260m². 

Het project voldoet aan de uitgangspunten die in de 

beleidsnotitie zijn geformuleerd. De afmetingen van de te 

creëren verblijfsruimten voldoen aan de ter zake gestelde 

eisen.” 

 

In de zienswijze wordt gesteld dat het 

ontwerpbestemmingsplan aanzienlijk meer 

gebruiksmogelijkheden geeft dan met de vrijstelling is 

bedoeld. Er is geen relatie gelegd met paviljoen Paal 28 en 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen

 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |     Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze
 Nr.  |   Locatie              |     Samenvatting van de zienswijze                              |   Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel                                   |    



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  312 

er gelden geen beperkingen voor de functie-aanduiding 

opslag. De bestemming Tuin maakt de bouw van 

vergunningvrije bouwwerken mogelijk. Als de 

bedrijfsbestemming nodig zou zijn, dan dient (“subsidiair”) 

de woning Krimweg 44 te worden bestemd als dienstwoning, 

behorend bij het bedrijf, zodat permanent toezicht wordt 

gegarandeerd.  

 

Wij menen dat deze zienswijze gedeeltelijk gegrond is. Wij 

willen daaraan tegemoet komen door de bestemming van 

het bedrijfsgedeelte van het perceel te wijzigen naar 

Bedrijf - Opslag als bedoeld in artikel 17 van de 

planvoorschriften. Daarmee wordt gewaarborgd dat de 

bedrijfsloods alleen voor opslagdoeleinden kan worden 

gebruikt. Omdat artikel 17 geen mogelijkheid omvat voor 

de huisvesting van tijdelijk personeel zal het artikel op 

dit punt worden aangevuld.  

Voor wijziging van de bestemming Tuin zien wij geen 

aanleiding. De beperkte extra bouwmogelijkheden die 

geboden worden door het Besluit Omgevingsrecht leiden 

naar ons oordeel niet tot een substantiële belasting voor 

omwonenden. Aanwijzing van de woning Krimweg 44 als 

bedrijfswoning is naar ons oordeel niet nodig. De 

betreffende woning had in het vorige bestemmingsplan al 

een gewone woonbestemming. 
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Overige bestemmingen 

Nr. Locatie Samenvatting van de zienswijze Collegestandpunt/wijzigingsvoorstel Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze 

30 Pontweg 141 

De Koog 

Op de locatie Pontweg 141, 143 is Stichting 

Juttersmuseum Texel (Flora) gevestigd.   

Ten onrechte hebben in het ontwerp gronden bij 

dit perceel de bestemming agrarisch gekregen. In 

2003 is een planologische procedure gevoerd. Toen 

zijn deze bestemd als maatschappelijk. 

Verzoekt de bestemming te wijzigen naar een voor 

het museum passende bestemming, zodat de 

uitbreidingsplannen en exploitatie van het museum 

niet worden belemmerd. Het totale perceel is circa 

4,5 hectare. 

 

Naar aanleiding van de eerder gevoerde procedure wordt 

het bestemmingsvlak aangepast aan de gevoerde procedure 

en wordt de maximaal te bouwen oppervlakte 3500m². 

Volgens de nieuwe systematiek van bestemmingsplannen hoort 

bij deze museale functie de bestemming cultuur en 

ontspanning. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Juttersmuseum Texel, Pontweg 141-143 

Het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Cultuur en 

ontspanning’ wordt aangepast conform de gevoerde procedure 

en de maatvoering maximaal bebouwd oppervlak wijzigt van 

2000m² naar 3500m². 

 

Conform de bijgevoegde tekening 

49 Vereniging van 

strandexploitanten 

In het ontwerpplan is een oppervlakte bebouwing 

opgenomen van 400m2 per strandpaviljoen met een 

bijbehorend onoverdekt terras van 350m2. Per 

strandslag mogen conform het geldende 

bestemmingsplan en de Strandnota 2 

strandpaviljoens. 

Gezien de ontwikkelingen op Texel en de 

toenemende vraag naar jaargebonden 

strandexploitatie, in combinatie met een 

kwaliteitsslag, is verzoeker van mening dat er een 

alternatief zou moeten komen voor de 2 

strandpaviljoens per strandslag. Ondernemers 

hebben baat bij een renderende faciliteit. 

Stelt voor gewijzigde tekst op te nemen voor 

artikel 32.2.1. (Gebouwen en overkappingen) als 

alternatief voor de 2 strandpaviljoens per 

strandslag:Toevoegen tekstregel ”Ter plaatse van 

ieder strandslag, kunnen maximaal 2 

strandpaviljoens ter grootte van 400m2 geplaatst 

worden inclusief een bijbehorend terras van 350m2. 

Als alternatief kan gekozen worden voor een 

strandpaviljoen ter grootte van maximaal 800m2 

met een bijbehorend terras van 700m2”. 

Dit is een alternatief voor 2 aparte 

strandpaviljoens en de bijbehorende separate 

investeringen in onderhoud en personeel. De 

genoemde grootte is aanwezig in diverse grote 

kustplaatsen elders in Nederland en zal bijdragen 

aan een betere ruimtelijke invulling van de 

beschikbare kuststrook. 

De huidige strandnota is in goed overleg met diverse 

betrokkenen van het strand tot stand gekomen. Hieraan ligt 

een zorgvuldige afweging van belangen ten grondslag en is nog 

actueel.  

Deze strandnota wordt nu verwerkt in het nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied. 

Ook landschappelijk gezien is het realiseren van een dergelijk 

grote bouwmassa op het strand niet wenselijk. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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Voortschrijdend inzicht in combinatie met de 

huidige economische ontwikkelingen zijn 

belangrijke grondslagen voor deze zienswijze. 

50 Paal 9 en Paal 12 In het ontwerpplan is een oppervlakte bebouwing 

opgenomen van 400m2 per strandpaviljoen met een 

bijbehorend onoverdekt terras van 350m2. Per 

strandslag mogen conform het geldende 

bestemmingsplan en de Strandnota 2 

strandpaviljoens. 

Gezien de ontwikkelingen op Texel en de 

toenemende vraag naar jaargebonden 

strandexploitatie, in combinatie met een 

kwaliteitsslag, is verzoeker van mening dat er een 

alternatief zou moeten komen voor de 2 

strandpaviljoens per strandslag. Ondernemers 

hebben baat bij een renderende faciliteit. 

Stelt voor gewijzigde tekst op te nemen voor 

artikel 32.2.1. (Gebouwen en overkappingen) als 

alternatief voor de 2 strandpaviljoens per 

strandslag: 

Toevoegen tekstregel ”Ter plaatse van ieder 

strandslag, kunnen maximaal 2 strandpaviljoens ter 

grootte van 400m2 geplaatst worden inclusief een 

bijbehorend terras van 350m2. Als alternatief kan 

gekozen worden voor een strandpaviljoen ter 

grootte van maximaal 800m2 met een bijbehorend 

terras van 700m2”. Dit is een alternatief voor 2 

aparte strandpaviljoens en de bijbehorende 

separate investeringen in onderhoud en personeel. 

De genoemde grootte is aanwezig in diverse grote 

kustplaatsen elders in Nederland en zal bijdragen 

aan een betere ruimtelijke invulling van de 

beschikbare kuststrook. 

Voortschrijdend inzicht in combinatie met de 

huidige economische ontwikkelingen zijn 

belangrijke grondslagen voor deze zienswijze. 

 

De huidige strandnota is in goed overleg met diverse 

betrokkenen van het strand tot stand gekomen. Hieraan ligt 

een zorgvuldige afweging van belangen ten grondslag en is nog 

actueel. Deze strandnota wordt nu verwerkt in het nieuwe 

bestemmingsplan buitengebied. Het voorgestelde (een groot 

paviljoen in plaats van twee kleinere) past niet in het beleid 

van de strandnota. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan 

 

51 Paal 12 Op de plankaart en in de bijlagen van het ter visie 

liggende ontwerp zijn de belangen van verzoeker 

niet correct weergegeven. 

Conform het huidige plan en zoals vermeld in de 

Strandnota heeft strandslag 12 recht op de 

plaatsing van 2 strandpaviljoens. Op dit moment is 

er 1 strandpaviljoen aan de noordzijde en 1 kiosk 

Conform de vastgestelde strandnota (pagina 22) is uitbreiding 

van het aantal paviljoens en kiosken niet gewenst. In de 

nulmeting is voor paal 12 een paviljoen en een kiosk 

opgenomen. Dit is ook conform de lopende overeenkomst 

tussen u en de gemeente. Er is dus geen sprake van bestaande 

rechten. 
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aan de zuidzijde van het strandslag in gebruik. 

De bestaande rechten voor een 2de paviljoen zijn 

niet in het ontwerp weergegeven. Dit is 

onacceptabel en zal leiden tot waardedaling van 

het bedrijf van verzoeker. Verzoekt in de plankaart 

en/of in artikel 32 Natuur – Kuststrook een bepaling 

op te nemen over de bestaande rechten van het 2de 

strandpaviljoen op strandslag 12. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

139 

 

Westerboersweg/

Waalenburg 

De percelen Westerboersweg/Waalenburg sectie S 

nrs. 203, 204 en 584 worden in het 

ontwerpbestemmingsplan gewijzigd naar de 

bestemming “natuur”. 

Aan dit voornemen ligt de veronderstelling ter 

grondslag dat deze gronden ten behoeve van een 

groot aaneengesloten natuurgebied bij de provincie 

Noord-Holland in eigendom zullen komen. In geval 

van verzoekers door een uitruil met agrarische 

gronden buiten dit natuurgebied. 

Het beginsel van rechtszekerheid eist dat de nieuw 

beoogde bestemming binnen de planperiode van 10 

jaar wordt gerealiseerd. Tot die tijd zal de 

agrarische exploitatie op deze percelen dan 

slechts, met al zijn beperkingen, op grond van het 

overgangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan 

toegelaten zijn. 

Onder deze omstandigheden zijn verzoekers van 

mening dat het daadwerkelijk kunnen effectueren 

van de “natuur”op onze gronden in Waal en Burg 

binnen de looptijd van het bestemmingsplan aan 

gerede twijfel onderhevig is.  

Verzoekt om aan eerdergenoemde percelen alsnog 

de bestemming “Agrarisch - Zeepolders” te geven, 

zoals in vergelijkbare situaties ook lijkt te 

gebeuren. 

Mocht anders worden besloten dan worden 

verzoekers geconfronteerd met agrarische gronden 

die bestemmingsplanmatig naar een 

natuurbestemming zijn afgewaardeerd. 

Verzoeker rest dan nog de mogelijkheid om via een 

planschadeverzoek de waardevermindering bij de 

gemeente gecompenseerd te krijgen. 

 

5e aanvulling:  

Opmerking vanuit de raadscommissie: 

Gronden waren eerst Natuur en zijn nu weer 

Uit de zienswijze blijkt dat het gebruik van de genoemde 

percelen niet is gewijzigd in natuur.  

De bestemming natuur op deze percelen wordt gewijzigd 

naar Agrarisch –Zeepolders.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

 

 

 

5e aanvulling:  

Dat klopt. Dit is gedaan naar aanleiding van de 

zienswijze van de eigenaar, aangezien de gronden (nog) 

niet verkocht bleken te zijn. 

Locatie: Westerboersweg /Waalenburg , kadastraal bekend als 

gemeente Texel sectie S nummers 203,204 en 584. 

De bestemming wordt aangepast van ‘Natuur’ naar ‘Agrarisch – 

Zeepolders’.  

Conform bijgevoegde tekening. 
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teruggezet naar Agrarisch. 

168 

 

Schilderweg 208 

Oudeschild 

Maakt bezwaar tegen het wijzigen van de 

bestemming “ambachtelijke en verzorgende 

bedrijven” naar de bestemming “maatschappelijk” 

omdat er op deze locatie in de toekomst minder 

gewenste activiteiten kunnen plaatsvinden zoals 

bijvoorbeeld het ter plekke vestigen van een 

zorghotel. 

Een gedeelte van het bestemmingsvlak Bedrijf, is gewijzigd in 

een bestemmingsvlak “maatschappelijk”. In 2004 is voor dit 

gedeelte van het perceel een planologische procedure gevoerd 

ex artikel 19 WRO (oud). Een dergelijke procedure betreft het 

vooruitlopen op een volgend bestemmingsplan. De vrijstelling 

zal dus verwerkt worden in dit plan, zoals ook destijds is 

aangegeven in de beschikking van 16 april 2004. Een hotel past 

niet binnen deze bestemming, en is nu ook niet aan de orde. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

169 

 

Nieuwlanderweg, 

nabij nummer 72 

De Waal 

Verzoekt om de bestemming “agrarisch” te 

handhaven.  Het perceel zandgrond is lange tijd in 

gebruik geweest voor bollen. Tijdelijk worden er 

schapen en koeien geweid om het land rust te 

geven. Na beëindiging van de pacht kan het land 

weer gebruikt worden voor bollenteelt. 

Verzoeker meldt dat hij direct schade lijkt dat 

door de bestemming te wijzigen naar “natuur” met 

de daarbij behorende beperkingen van de 

gebruiksmogelijkheden. Verzoeker is bereidt om in 

gesprek te gaan over een financieel voorstel. 

Uit de zienswijze blijkt dat het gebruik van de genoemde 

percelen inderdaad niet is gewijzigd in natuur.  

De bestemming natuur op deze percelen wordt gewijzigd 

naar Agrarisch –Zeepolders.  

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: nabij Nieuwlanderweg 72, kadastraal bekend als 

gemeente Texel, sectie G nummer 529 

De bestemming ‘Natuur’ wordt gewijzigd in de bestemming 

‘Agrarisch – Zeepolders’.  conform bijgevoegde tekening. 

172 

 

Noorderbad/ 

Zuiderbad 

Paal 20 

De koog 

Verzoekt om de mogelijkheid van slaapstrandhuisje 

op te nemen het bestemmingsplan. 

Verzoekers willen graag als pilot bij Paal 20 Noord- 

en Zuidzijde 5 slaapstrandhuisjes aan elke zijde. 

Slaagt het pilotproject niet of voldoet het niet aan 

de verwachting dan zijn verzoekers bereid ze weer 

te verwijderen. Verzoekt om in het 

bestemmingsplan de tekst op te nemen: 5 

slaapstrandhuisjes te mogen plaatsen (vorm en 

afmeting in overleg en onder voorwaarden) als 

pilot bij Paal 20 Noord- en Zuidzijde. 

Het beleid over slaapstrandhuisjes is duidelijk: dit is niet 

wenselijk op Texel. Daarom is deze mogelijkheid ook niet 

opgenomen in de strandnota en ook niet in het 

bestemmingsplan. Recent, naar aanleiding van het in de 

zienswijze genoemde verzoek, is door de raad nog aangegeven 

het beleid niet te willen wijzigen in de door u bedoelde zin. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

186   Het agrarische blok van verzoeker is veranderd in 

natuur. Het blok is niet verkocht aan de provincie 

en valt niet in het plan Waal en Burg. 

Verzoekt de agrarische bestemming weer op te 

nemen voor het betreffende perceel. 

Uit de zienswijze blijkt dat het gebruik van de genoemde 

percelen niet is gewijzigd in natuur.  

De bestemming natuur op deze percelen wordt gewijzigd 

naar Agrarisch –Zeepolders.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast 

Locatie: achter Nieuwlanderweg, kadastraal bekend als 

gemeente Texel, sectie G nummer 323 

De bestemming wordt aangepast van ‘Natuur’ naar ‘Agrarisch – 

Zeepolders’  

Conform bijgevoegde tekening. 
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188 

 

Klimbos en 

uitgiftepunt bij 

Paal 21 

(1) Op de kaart ruimtelijkeplannen.nl staat het 

klimbos niet op de kaart vermeld. Bij toeval kwam 

verzoeker erachter dat hier het klimbos met 

uitgiftepunt is vermeld na het aanklikken van het 

punt op de hoek van het parkeerterrein. Opvallend 

is het dat klimbos inmiddels duidelijk omkaderd op 

de kaart is aangegeven. De wijze van 

tervisielegging acht verzoeker onrechtmatig. De 

bestemmingen dienen voor een ieder toegankelijk 

en duidelijk herkenbaar te zijn weergegeven. 

Daarnaast is geconstateerd dat de verbeelding 

gedurende de terinzagelegging is gewijzigd en 

enige malen niet bereikbaar was. 

(2) Het gebied Natuur-Kuststrook moet niet worden 

beperkt tot de huidige begrenzing van het 

ontwerpbestemmingsplan. De begrenzing van het 

plangebied dient de gehele noordelijke duin- en 

bosrand van De Koog te omvatten, dus doorlopend 

tot aan de openbare weg naar Paal 21. Pas dan 

wordt recht gedaan aan de strekking van het plan 

m.b.t. de Natuur- en kuststrook. Hiermee wordt 

tevens tegemoet gekomen aan wens van de 

gemeente en Staatsbosbeheer in de Nota 

Vooroverleg en inspraak, nl: de verdere verstening 

van de duinen en bos dient te worden 

tegengegaan. 

(3) De bestemming Klimbos in het 

ontwerpbestemmingsplan is tegenspraak met het 

eerdere standpunt van B&W. Een klimbos vormt 

absoluut geen bijdrage aan de natuur en 

landschappelijke waarden. 

(4) Artikel 22 Bos is misleidend. Onder de definitie 

van ‘ dagrecreatief en educatief medegebruik’  

wordt klimbos niet genoemd. Ook bij de 

bouwwerken wordt het klimbos niet genoemd. 

Daarnaast is een klimbos niet bepaald 

ondergeschikt aan de functie van de bestemming 

en maakt het ander recreatief gebruik, zoals 

wandelen en fietsen onmogelijk.  

(5) Verzocht wordt de bestemming Bos van het 

betreffende gebied te wijzigen in Natuur-

Kuststrook. In dat geval is het klimbos niet 

toegestaan. Indien vast wordt gehouden aan de 

bestemming Bos moeten de mogelijkheid van een 

klimbos en toiletgebouw worden uitgesloten. 

Nimmer is de behoefte van een toiletgebouw op 

(1) In het bestemmingsplan is niet specifiek opgenomen dat 

binnen de bestemming ‘Bos” een klimbos is toegestaan. Dit 

valt onder het toegestane dagrecreatief en educatief 

medegebruik met de daarbij behorende bebouwing. Wat 

betreft het omkaderde gedeelte geldt dat dit het plangebied 

is van de verleende omgevingsvergunning. De ervaring leert 

dat de site www.ruimtelijkeplannen.nl niet altijd naar 

behoren werkt. Dit is echter iets waar de gemeente geen vat 

op heeft. Daarbij geldt dat niet gebleken is dat u hierdoor in 

uw belangen bent geschaad. 

(2) Dit betreft een standpunt van verzoeker dat niet wordt 

gedeeld. Er bestaat fysiek een duidelijk verschil tussen de 

gronden met bestemming Natuur-Kuststrook en de gronden 

met de bestemming Bos. Dit uit zich ook in de planregels. 

Daarbij geldt dat binnen de bestemming ‘Bos’ enkel 

bebouwing is toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. 

Van een verdere verstening van het bos is geen sprake. Verder 

is hier van belang dat Staatsbosbeheer in zijn zienswijze 

hierop geen reactie heeft ingediend en op dit punt kan 

instemmen met het bestemmingsplan. 

(3) Zie reactie onder punt 1. Het bestemmingsplan kent geen 

bestemming Klimbos. Daarbij geldt dat het college van mening 

is dat de natuur en landschappelijke waarden niet worden 

aangetast als gevolg van de realisatie van een klimbos. Het 

gebied maakt deel uit van één van de 

recreatieconcentratiegebieden (De Koog) die zijn vastgesteld 

in de structuurvisie Texel op Koers. Het klimbos zet in op een 

nieuwe, bijzondere vorm van natuurbeleving voor met name 

kinderen. Hierbij staat respect voor de natuur centraal. Het 

plan doet ook geen afbreuk aan de kernwaarden van Texel. 

(4) Zoals onder punt 1 is aangegeven, valt het klimbos binnen 

het toegestane dagrecreatief en educatief medegebruik. Dit 

begrip is breder dan een klimbos. Daarbij geldt dat het 

klimbos in het hele bos is toegestaan en naar verhouding als 

ondergeschikt kan worden beschouwd. Verder wordt niet 

ingezien dat het klimbos andere functies zoals wandelen en 

fietsen onmogelijk maakt. 

(5) Voor het klimbos is reeds een vergunning verleend. 

Hetgeen binnen de vergunning mogelijk wordt gemaakt, wordt 

overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. 

Opgemerkt wordt dat tegen de vergunning van het klimbos 

beroep is ingesteld bij de rechtbank.  

(6) Zienswijze wordt niet overgenomen. Het gaat om 

verschillende bestemmingen met verschillende functie, bouw- 

en gebruiksregels.  

(7) Het gaat hier om het bestemmingsplan en niet om de 
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deze locatie gebleken. 

(6) Verzocht wordt de maximale hoogte van 

overige bouwwerken te beperken tot maximaal 2 

meter, dit conforme de regeling bij bestemming 

Natuur-Kuststrook.   (7) Verzocht wordt de 

mogelijkheid van een klimbos bij Paal 21 eerst voor 

te leggen aan de raad alvorens een vergunning te 

verlenen. 

(8) Bij het plan is geen rekening gehouden met het 

feit dat het parkeerterrein in de zomer al vol staat. 

(9) Infrastructuur m.b.t. waterleiding en riolering 

ontbreekt ter plaatse. 

(10) De zienswijzen tegen de ontwerp 

omgevingsvergunning voor het klimbos en het 

ontwerpbestemmingsplan De Koog worden hier als 

herhaald en ingelast beschouwd.   

 

5e aanvulling: 

Vraag vanuit de raadscommissie: 

Wat is er exact vergund (‘steunpunt’)? 

(Bijvoorbeeld een tweede ‘Turfveld’? 

En: graag een uitleg waarom geen Verklaring 

van geen bezwaar van de provincie nodig is. 

 

vergunning. Het gaat hier dus om een argument dat in het 

kader van de vergunningenprocedure moet worden 

aangevoerd. 

(8) Het klimbos maakt gebruik van de bestaande 

parkeerplaatsen van de grote parkeerplaats bij Paal 21. Dit is 

voldoende. Niet gebleken dan wel aangetoond is dat hiermee 

niet in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. 

(9) Dit betreft een aspect dat niet in het bestemmingsplan aan 

de orde komt. 

(10)De reactie hierop wordt hier als herhaald en ingelast 

beschouwd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

5e aanvulling: 

Wat is exact vergund: 

• Het realiseren van een klimparcours, waarbij 

bezoekers door middel van touwen, bruggen 

en ladders zich op een hoogte van 4 tot 7 

meter door het bos bewegen. 

• Het realiseren van een uitgiftepunt voor 

toegangskaarten en twee toiletten tot een 

oppervlakte van totaal circa 36 m2. 

 

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB): 

Gedeputeerde Staten moet een VVGB afgeven voor een 

omgevingsvergunning wanneer een handeling (in de zin 

van de Natuurbeschermingswet 1988) plaatsvindt in of 

om Natura 2000 gebieden en deze handeling de 

kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten 

doet verslechteren. 

 

Er is geen Verklaring Van Geen Bezwaar nodig van de 

Provincie (GS) voor de omgevingsvergunning van het 

‘Klimbos’ op de locatie naast het parkeerterrein bij 

Paal 21.  

De reden hiervan is dat er een ecologisch onderzoek 

heeft plaatsgevonden (Koeman en Bijkerk 2012-041), 

waaruit bleek dat er bij uitvoering van de voorgenomen 

ingreep geen afbreuk wordt gedaan aan de huidige 

waarden en kenmerken van het gebied. Tevens zijn de 
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ambities voor het plangebied zodanig dat deze met het 

voorgenomen gebruik in de toekomst niet in  gevaar 

komen. Omdat het gebruik van het plangebied in de 

toekomst niet wijzigt ten opzichte van de huidige 

situatie, zal de onderlinge samenhang en robuustheid 

van de Ecologische Hoofdstructuur niet worden 

aangetast. 

Er wordt wel op gewezen dat indien de werkzaamheden 

in het broedseizoen worden uitgevoerd en er nesten in 

gebruik zijn, zo nodig een ontheffing aangevraagd dient 

te worden. Tevens wordt gewezen op de algemene 

zorgplicht. 

Op basis van deze eindconclusie van dit ecologisch 

onderzoek is het aanvragen van een VVGB niet nodig, 

omdat er geen negatieve effecten op het in de 

omgeving gelegen Natura 2000 gebied te verwachten 

zijn. 

 

Op 3 juni 2013 is door de Provincie Noord-Holland een 

brief verstuurd, waarin zij aangeven dat zij de mening 

van de gemeente niet delen. Zij vinden dat er 

onvoldoende onderzoek is verricht naar de externe 

werking.  

De gemeente blijft bij haar standpunt. 

 

243 

 

Oorsprongweg 1z 

De Cocksdorp 

De houten schuur van 140m² staat er al sinds jaar 

en dag. Deze is ook bekend bij de gemeente omdat 

er WOZ voor wordt betaald.  

Verzoekt een positieve bestemming (veldschuur), 

zodat de schuur op termijn kan worden 

opgeknapt/vernieuwd. 

In het geldende bestemmingsplan valt de door u bedoelde 

schuur onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht is 

bedoeld om strijdige ongewenste situaties binnen de 

planperiode aan te pakken. Dit is niet gebeurd. Een gebouw 

kan niet 2 keer onder het overgangsrecht vallen.  

Daarom wordt voor het pand een functieaanduiding 

“Specifieke vorm  van agrarisch – veldschuur” opgenomen 

in het ontwerpplan. Door deze functieaanduiding wordt het 

gebouw in het bestemmingsplan voldoende erkend en kan 

worden opgeknapt en in stand gehouden worden. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast. 

Locatie: Oorsprongweg 1 Z 

De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’ zal 

worden opgenomen.  

Conform bijgevoegde tekening. 

283 

 

Ecomare 

Ruijslaan 92 

De Koog 

(1) Verzoeker overweegt in de toekomst over te 

gaan op nieuwbouw/herbouw van het bestaande 

museum. Hierdoor kunnen ruimten en muren 

anders ingedeeld worden. 

Wil graag de ruimte houden om binnen het 

(1) De bestemming is Cultuur en Ontspanning met een 

bouwvlak en een maximum te bebouwen oppervlakte van 

6000m². De gevraagde ruimte zit in het Bestemmingsplan. 

(2) Het aardkundig monument wordt beschermd door de 

Provinciale Milieu Verordening (PMV). Het bestemmingsplan 
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bouwblok van 6000m² tot een andere indeling te 

komen. 

(2)Graafwerk, fundamenten, eventueel een extra 

bassin bouwen vergt graafwerk van meer dan 0,5 

meter.  

Kan dit in de toekomst ook nog i.v.m. aardkundig 

monument? 

gaat hier niet over. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

 

 

284 

 

Vuurtoren 

De Cocksdorp 

Verzoeker overweegt en wil graag de mogelijkheid 

hebben voor de bouw van een 

museum/informatiecentrum nabij entree vuurtoren 

van circa 500m² voor het inrichten van een 

publieksvoorziening over vuurtoren, de Georgische 

opstand, de Atlantic Wall. 

(1) Kan de huidige bestemming horeca hiervoor 

benut worden? 

(2) Is er ruimte beschikbaar voor de bouw van een 

museum van circa 500m²? 

(1) De vuurtoren ligt binnen de bestemming ‘Maatschappelijk – 

Vuurtoren’. In de bestemmingsomschrijving zit geen 

horecafunctie opgenomen. 

(2) Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk – Vuurtoren’ is het 

niet mogelijk een museum / informatiecentrum te bouwen van 

circa 500m². 

Samenvattend betekent dit dat er in het bestemmingsplan 

geen mogelijkheid is opgenomen om dit te realiseren.  

Het bestaande gebouw – de vuurtoren, heeft in het vigerende 

bestemmingsplan een brede maatschappelijke bestemming. 

Hierdoor kon, zonder dat daarvoor een bestemmingswijziging 

nodig was, de vuurtoren voor de museale functie gebruikt 

gaan worden, toen het gebruik als bemande vuurtoren stopte, 

door ontwikkelingen in de Kustwacht. Verdere ontwikkelingen 

op deze kwetsbare plek zijn in principe niet gewenst. Ook ligt 

er geen concreet verzoek, zodat gevolgen of effecten nu niet 

beoordeeld kunnen worden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

288 Westerslag  

Paal 15 

Den Burg 

De bestemmingvlakken zoals deze nu zijn 

ingetekend, zijn conform de huidige bebouwing.  

De bestemmingsvlakken moeten vergroot worden 

conform de maten die zijn vastgelegd in de 

Strandnota. De maten voor Westerslag zijn: voor 2 

strandpaviljoens 400m² en 350m². Aan de 

noordzijde van het slag en 400m² en 350m² aan de 

zuidzijde van het slag. 

In het bestemmingsplan is binnen de bestemming Natuur-

Kuststrook een aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie- 

strandreactie 1’ opgenomen. Deze komt  niet overeen met 

de vastgestelde strandnota, met name de nulmeting die 

daarin opgenomen is. Dit zal worden aangepast, zodat 

voldaan wordt aan de strandnota. Dit geldt voor alle 

strandslagen. 

 

De pavikiosken mogen geplaatst worden bij paal 9, paal 15 

en paal 28. Voor de aanduidingstroken bij paal 9 en paal 15 

zal dit aangepast worden. (Bij paal 28 was dit al mogelijk 

gemaakt) 

 

 

De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te 

passen. 

Locatie: : alle strandslagen met bebouwing: aanpassing 

aanduidingstrook, conform bijgevoede tekening. 

 

Regels 

Artikel 32 Natuur – Kuststrook 

lid 1 Bestemmingsomschrijving 

Ingevoegd wordt na sub l. een nieuwe sub m.: 

m. gebouwen voor strandrecreatie 4 ter plaatse van de 

aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 4’ 

 

en de volgende subleden worden doorgeletterd. 

 

In artikel 1 Begrippen wordt toegevoegd: 

Strandrecreatie 4 

Zone waarbinnen de volgende bebouwing mag worden 

opgericht: pavikiosk, strandhuisjes, strandpaviljoen, 

strandkiosk, sanitair- en verkleedruimte, strandbewakingspost, 

beheer- en onderhoudsgebouw en (watersport)accommodaties 
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Artikel 32.2.1 sub b; een gebouw of overkapping mag 

uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 

‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 1’; 

‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 2’; 

‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 3’, 

uitgezonderd de gebouwen en overkappingen voor beheer en 

onderhoud van het gebied, deze mogen uitsluitend worden 

gebouwd binnen een bouwvlak;  wordt gewijzigd in ‘ter 

plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 1’; ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 2’; ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 3’; Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 4’ mag per aanduiding maximaal 1 

strandpaviljoen of 1 pavikiosk of 1 strandkiosk worden 

gebouwd, als past in de mogelijkheden van de aanduiding. De 

gebouwen en overkappingen voor beheer en onderhoud van 

het gebied mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een 

bouwvlak’ 

 

Artikel 32.2.1 sub e  

‘uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm 

van recreatie – strandrecreatie 3’ is het toegestaan om een 

pavikiosk te bouwen onder de volgende voorwaarden: 

1. het paviljoengedeelte en het kioskgedeelte van een 

pavikiosk moeten twee gescheiden ruimten met elk 

een eigen ingang; 

2. het mag voor het publiek niet mogelijk zijn om 

binnen het gebouw van het paviljoen in de kiosk te 

komen en andersom; 

 

wordt gewijzigd in 

‘uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm 

van recreatie – strandrecreatie 3’ en ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 4’ is het toegestaan om een 

pavikiosk te bouwen onder de volgende voorwaarden: 

3. het paviljoengedeelte en het kioskgedeelte van een 

pavikiosk moeten twee gescheiden ruimten met elk 

een eigen ingang; 

het mag voor het publiek niet mogelijk zijn om binnen het 

gebouw van het paviljoen in de kiosk te komen en andersom; 

 

Artikel 32.2.1 sub f 

‘ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie 

– strandrecreatie 1’ is het toegestaan om een 

(water)sportaccommodatie te bouwen onder de volgende 

voorwaarde: er mogen maximaal 2 
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(water)sportaccommodaties per functieaanduiding ‘Specifieke 

vorm van recreatie – strandrecreatie 1’geplaatst worden’ 

wordt gewijzigd in  

‘ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie 

– strandrecreatie 1’ en ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 4’ is het toegestaan om een 

(water)sportaccommodatie te bouwen onder de volgende 

voorwaarde: er mogen maximaal 2 

(water)sportaccommodaties per functieaanduiding ‘Specifieke 

vorm van recreatie – strandrecreatie 1’geplaatst worden’ 

 

 

Locatie:  

Strandslag van Paal 9 aan de zuidzijde:  

in plaats van de aanduidingstrook ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 1’ wordt hier opgenomen een 

aanduidingstrook ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 3’. Conform bijgevoegde tekening 

 

Strandslag van Paal 15 Zuidzijde: 

in plaats van de aanduidingstrook ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 1’ wordt hier opgenomen een 

aanduidingstrook ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 4’. 

Conform bijgevoegde tekening. 

320 

 

Californiëweg  

De Koog 

Reclamant is eigenaar van perceel bosje De Nieuwe 

Aanleg aan de Californiëweg. 

(1)Verzocht wordt of de grens tussen de 

bestemming Bos en Recreatie wel op de kadastrale 

grens te leggen. Het is nu onduidelijk en het lijkt 

alsof de grens dwars over het perceel H 3261 loopt. 

(2) Verzocht wordt om de bestemming van H 3261 

te wijzigen van Bos naar Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen en door verplaatsing 

5 slaapplaatsen te verkrijgen. 

(3) Verzocht wordt de bestemming van de percelen 

H 3263 tot en met H 3266 en de strook H 3267 te 

wijzigen van de bestemming Bos naar de 

bestemming Recreatie  - Verblijfsrecreatief terrein 

en de slaapplaatsen te verkrijgen door 

verplaatsing. 

(4) Verzocht wordt op perceel H 3267 een 

opslagruimte te creëren , dat iets verder van de 

Califoniëweg is gelegen, ten behoeve van 

gereedschap, materiaal voor bosonderhoud en 

tijdelijke opslag van hout uit het eikenhoutbosje 

(1) De verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied is digitaal  geprojecteerd op de verbeelding van 

het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Hieruit is 

gebleken dat er geen verschil is tussen de begrenzing van het 

bosje de “Nieuwe aanleg” en de recreatieve bestemming op 

de percelen, kadastraal bekend sectie H nummers 3260 en 

3261. 

(2) Aan het omzetten van de bestemming Bos in Recreatie - 

Verblijfrecreatieve terreinen zal geen medewerking worden 

verleend. Uitbreiding van recreatie ten koste van 

natuurgebied is niet gewenst. Het gebied ligt grenzend aan de 

Ecologische Hoofdstructuur, waarbij onvoldoende is 

aangetoond dat het geen onevenredige invloed zal hebben op 

onder andere de natuurlijke- en landschappelijke waarden en 

de flora en fauna. Het is de bevoegdheid van de raad om af te 

wegen of medewerking wordt verleend aan het wijzigen van 

een bestemming. Op 19 september 2012 heeft de 

gemeenteraad van Texel de startnotitie ‘Mooi Texel, meer 

toekomst’ vastgesteld (agendapunt 14 b). Dit is een visie op 

verblijfsrecreatie en geeft criteria voor de verplaatsing van 

slaapplaatsen. Binnenplans zijn hiervoor geen mogelijkheden 
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De Nieuwe Aanleg, waarvan reclamant eigenaar is 

en het beheer heeft. Conform artikel 22.2.2 is een 

dergelijk ‘overig bouwwerk’ bij recht mogelijk. Er 

zal rekening gehouden worden met de Waarde 

Archeologie 4 in verband met de diepte van 0,5 m. 

Verzocht wordt dit te bevestigen. 

(5) Indien in de beantwoording wordt verwezen 

naar beleid, verzoekt reclamant aan te geven naar 

welk beleidsartikel of vindplaats u refereert in 

verband met de beoordeling van de reactie door de 

reclamant. 

 

opgenomen. Een harde eis is dat de bestemming van de 

oorspronkelijke locatie wordt opgeheven. Uw zienswijze geeft 

onvoldoende informatie om hier verder op in te kunnen gaan. 

Deze startnotie zal worden gebruikt als leidraad bij de 

actualisatie van de Nota Toerisme en Recreatie (agendapunt 

14 c) 

(3) De percelen H 3263 tot en met H 3266 en de strook H 3267 

zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is te zien 

op de themakaart behoud en ontwikkeling/Ecologische 

Hoofdstructuur, behorende bij de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie  (bron:http://maps.noord-

holland.nl/structuurvisie2040/) 

In artikel 19 lid 1 sub a  van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening Structuurvisie (PRVS) van de provincie Noord-

Holland dient in een bestemmingsplan de gronden als ‘natuur’ 

bestemd te worden. De provincie heeft geen zienswijze 

ingediend dat de bestemming Bos niet volstaat. Voor de 

volledigheid verwijs ik u naar het gehele artikel 19 van de 

PRVS. 

(4) Bij de beoordeling van deze zienswijze geven wij geen 

uitsluitsel over individuele bouwplannen. Er is ook 

onvoldoende informatie beschikbaar. Verzocht wordt de 

reguliere weg hiervoor te bewandelen. Indien meer 

duidelijkheid is omtrent deze ontwikkeling kan contact 

worden opgenomen met de afdeling Vergunningen van de 

gemeente. Bij ontwikkelingen dient tevens rekening gehouden 

te worden met onder andere artikel 19 van de PRVS.  

(5) In de beantwoording van deze zienswijze is verwezen naar 

het toegepaste beleid en regelgeving. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen.  

365 

 

Ruijslaan 81 

De Koog 

Betreft het perceel van het Maartenshuis, Ruijslaan 

81. 

Reclamant verzoekt het bebouwbare oppervlakte 

ut te breiden van 4.000m² naar 4.500m². De reden 

is vervanging van het huis “Maarten’ ten behoeve 

van kwaliteitsverbetering en efficiency, de bouw 

van een 5e huis en ruimtegebrek werkplaatsen, 

magazijn en opslag. 

De oppervlakte van het nieuwe huis zal circa 700-

800m² worden en dan is de maximale 

bouwmogelijkheid van 4.000m² bereikt. Verdere 

uitbreiding is dan niet meer mogelijk. Het 5e huis 

zou voor de organisatie het verschil kunnen maken 

van voortbestaan of niet. Ook in de zorg is een 

Het Maartenhuis heeft een duidelijke en positief te waarderen 

functie in de Texelse gemeenschap. Om in de komende 

planperiode uw plannen mogelijk te maken, zal er – in de 

bestemming ‘Maatschappelijk – Zorginstelling’ een 

afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels worden 

opgenomen waarbij onder voorwaarden eenmalig de 

maatvoering maximaal bebouwd oppervlak en/of de grootte 

van het bouwvlak met maximaal 20% ten opzichte van de 

totale oppervlakte van de maatvoering maximaal bebouwd 

oppervlak c.q. oppervlakte van het bouwvlak kan worden 

vergroot. In de voorwaarden zal onder andere een 

erfinrichtingsplan worden opgenomen. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het 

In artikel 30 Maatschappelijk – Zorginstelling wordt 

opgenomen : 

“Artikel 30.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Bij de afweging van de hieronder genoemde 

omgevingsvergunning, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 

van de gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in 

bijlagen bij de regels, steeds onderdeel van het 

toetsingskader. 

 

Het plan kan worden gewijzigd in die zin dat: 

 

Vergroting bouwvlak en/of maatvoering 

1. Het bouwvlak kan worden vergroot met maximaal 20% ten 

opzichte van de totale oppervlakte en/of de maatvoering 
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verschuiving bezig. De verwachting is dat de 

gezinsvervangende tehuis kamers moeten worden 

opgegeven en zullen worden vervangen door 

appartementen. Er kunnen dan minder bewoners 

per huis, waardoor het 5e huis noodzakelijk is. Door 

de samenwerking met Omring in verband met het 

Ontmoetingscentrum Texel (dementie) is de druk 

op het gebruik van de gebouwen groot. Het 

gemeentelijk beleid maakt recreatieve zorgbedden 

mogelijk en reclamant is van mening dat een 

Texelse zorginstelling waar 60 cliënten zorg 

ontvangen en 60 medewerkers werkzaam zijn de 

gelegenheid zou moeten krijgen om haar 

voortbestaan te borgen en zich te ontwikkelen. 

 

bestemmingsplan aangepast. ‘Maximaal bebouwd oppervlak’ kan worden vergroot met 20% 

ten opzichte van de totale maatvoering ‘Maximaal bebouwd 

oppervlak’ 

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. De nut en noodzaak van de ontwikkeling ten  

behoeve van de zorginstelling is aangetoond 

2. de wijziging doet geen onevenredige afbreuk aan de 

ontwikkelings- en gebruiksmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de 

milieusituatie, de woonfunctie, de natuurwaarden, 

de landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende 

gronden. 

3. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het 

bestemmingsvlak 

4. uit het in te dienen erfinrichtingsplan blijkt dat er 

sprake is van: 

• een goede landschappelijke inpassing van 

erf, beplanting, verharding en bebouwing 

conform het Beeldkwaliteitsplan.” 

 

 

375  Café-restaurant de 

Slufter 

Slufterweg 1 

De Cocksdorp 

Verzoeker is voornemens bouwplannen te 

ontwikkelen om de huidige bebouwing te 

vergroten. Dit om de kwaliteit en uitstraling van 

het café-restaurant de Slufter en de entree van de 

Slufter  verbeteren. Verzoeker heeft in 2011 een 

principeverzoek ingediend voor vergroting van het 

bouwblok tot maximaal 3800m² en het bebouwd 

oppervlak tot 1000m², zie bijlage. Op dit verzoek 

heeft de gemeente op 27 augustus 2012 positief 

gereageerd. In het ontwerpbestemmingsplan is dit 

niet meegenomen. Verzocht wordt dit alsnog op te 

nemen. Indien dit niet gebeurt, wordt verzoeker 

ernstig belemmerd in zijn 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Op 20 december 2011 heeft het college besloten om in 

principe medewerking te verlenen aan een vergroting van het 

bestemmingsvlak ‘horeca’ en een uitbreiding van de 

bebouwingsmogelijkheden. Het college heeft in deze 

geconcludeerd dat uitbreiding van de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden een positieve ontwikkeling is. Het gaat 

hier om een kwaliteitsverbetering die ten gunste komt van het 

toerisme nabij het natuurgebied De Slufter. Het 

bestemmingsvlak ‘horeca’ wordt conform het 

principebesluit aangepast. Wat betreft de 

bouwmogelijkheden is in het principebesluit uitgegaan van 

maximaal 1000m² bebouwing, waarbij 200m² voor een 

dienstwoning en 150m² voor bijgebouwen is toegestaan. 

Ten aanzien hiervan geldt dat het beleid in deze is 

gewijzigd en dat deze maatvoering is gewijzigd naar 150m² 

en 100m². Genoemde maatvoering wordt dus aangepast 

naar 900m². Dit zal als maximaal te bebouwen oppervlakte 

in het bestemmingsplan worden opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze wordt het 

bestemmingsplan aangepast 

Locatie: Slufterweg 1 

Het bestemmingsvlak ‘Horeca’ wordt aangepast en de 

maatvoering ‘Maximaal bebouwd oppervlak’ wordt aangepast 

van 725m² naar 900m². 

Conform bijgevoegde tekening. 
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377  Pontweg 17 

Den Hoorn 

(1) Verzoeker kan zich er niet in vinden dat in het 

ontwerpbestemmingsplan aan het perceel Pontweg 

17 de enkelbestemming ‘verkeer’ en de 

functieaanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen 

zonder lpg’ is toegekend. Verzoeker maakt zich 

ernstige zorgen over de gevolgen van de 

functieaanduiding, zoals de gevolgen voor de 

verkeersituatie en de verkeersveiligheid ter 

plaatse. Voorts is verzoeker bezorgd over de 

invloed van het tankstation op de omgeving, een 

omgeving die is gelegen in het Provinciale 

buitengebied en in het open dunbevolkte 

gemeentelijke gebied Jonge Polders. Verzoeker 

heeft daarom ook bezwaar ingediend tegen de 

omgevingsvergunning die is verleend voor het 

nieuw te realiseren tankstation. Indien het college 

alle gevolgen van de vergunning vooraf had 

onderzocht, zou het tot de conclusie zijn gekomen 

dat de gevolgen van functieaanduiding 

onaanvaardbaar zijn. 

(2) Het bestemmingsplan maakt onvoldoende 

inzichtelijk wat de gevolgen van het onderhavige 

onderwerp zijn op onder andere de bereikbaarheid 

en ontsluiting van het perceel van verzoeker, de 

zichtbaarheid van het perceel van verzoeker, 

externe veiligheid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, 

waterhuishouding, archeologie, ecologie en de 

verkeersaantrekkende werking. Omdat het college 

de ruimtelijke gevolgen onvoldoende inzichtelijk 

heeft gemaakt, zijn deze ook niet meegewogen in 

de belangenafweging. Het bestreden besluit is 

daarom in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, 

het motiveringsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel. 

(3) Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de 

verkeerssituatie rondom het perceel. Een 

verkeersonderzoek ontbreekt. Dit terwijl in VNG-

publicatie Bedrijven en milieuzonering is 

opgenomen dat een benzineservicestation een 

potentieel zeer grote verkeersaantrekkende 

werking heeft.  

(4) Verzocht wordt om in het licht van de 

zorgvuldigheid alsnog in te gaan op de 

richtafstanden uit de VNG-publicatie en aan te 

geven op welke wijze door het college rekening is 

gehouden met, dan wel toepassing is gegeven aan, 

(1 t/m 13) Voor het realiseren van een tankstation aan de 

Pontweg 17 in Den Hoorn hebben wij een omgevingsvergunning 

verleend voor de activiteiten bouwen, reclame. Tegen dit 

besluit is door verzoeker bezwaar ingediend. Hangende de 

bezwaarprocedure geven wij de volgende reactie op de 

zienswijze van verzoeker.  

 

De bestemming ‘verkeer’ en de functieaanduiding 

‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ is niet nieuw. In 

het geldende bestemmingsplan is voor de locatie Pontweg 17 

in Den Hoorn ook deze bestemming en functieaanduiding 

opgenomen. Er is geen sprake van een nieuwe situatie, om 

deze reden is het niet noodzakelijk om nader onderzoek te 

verrichten. 

 

Verzoeker verwijst in haar zienswijzen onder meer naar de 

PRVS, de Wegenverordening van provincie Noord-Holland en 

het Tankstationbeleid van provincie Noord-Holland. De PRVS is 

niet aan de orde omdat dit deel van het plan conserverend is. 

Aan de Wegenverordening en het Tankstationbeleid van de 

provincie wordt door het bevoegd gezag getoetst bij het 

realiseren van een tankstation op deze locatie. Dat is in het 

kader van dit bestemmingsplan niet aan de orde. Toetsing aan 

de overige genoemde aspecten zoals externe veiligheid, 

natuur, milieu en waterhuishouding is nu ook niet aan de orde 

omdat er sprake is van een  conserverend deel van het 

bestemmingsplan. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan zal op dit punt niet leiden tot 

enige schade aangezien hier sprake is van een conserverend 

onderdeel van het plan. Bestaande rechten worden in dit 

nieuwe bestemmingsplan zoveel mogelijk gerespecteerd.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te 

wijzigen. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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de richtafstanden en indices. 

(5) In de plan-MER is zijn de gevolgen van de 

realisatie van het tankstation ook niet opgenomen.  

Dit terwijl in de plan-MER wel is opgenomen dat 

zich onveilige situaties voordoen op de Pontweg, 

vooral in het hoogseizoen als er extra veel verkeer 

is. 

(6)  Onduidelijk is wat de gevolgen van onderhavig 

onderwerp zijn op de geluidssituatie op de 

Pontweg 16 en 17. Dit moet alsnog worden 

onderzocht, zeker nu uit de plan-MER volgt dat 

langs enkele wegen, zoals de Pontweg, 

overschrijdingen van de grenswaarde (65dB) 

vorkomen. 

(7) Op grond van de provinciale ruimtelijke 

verordening geldt dat in het landelijk gebied geen 

toename van verstedelijking is toegestaan. Een 

tankstation valt onder de door de provincie 

gehanteerde definitie voor verstedelijking. 

Verzocht wordt om alsnog in te gaan op de 

verhouding tussen de provinciale verordening en de 

functieaanduiding die de realisering van 

verstedelijk binnen het landelijk gebied mogelijk 

maakt.  

(8) Verzocht wordt alsnog in te gaan op de vereiste 

uit de provinciale wegenverordening en de 

gevolgen daarvan voor het opnemen van de 

functieaanduiding. GS dient namelijk in de 

gelegenheid te worden gesteld advies uit te 

brengen over het aansluiten van een weg aan een 

weg waarop de wegenverordening van toepassing 

is. 

(9) Op grond van het provinciaal Tankstationbeleid 

moet voor de vestiging van een tankstation een 

provinciaal advies worden aangevraagd, gebaseerd 

op de toetsingscriteria: afstand, verkeersveiligheid 

en milieu-, natuur-, landschapsaspecten en 

ruimtelijke ordeningsaspecten. Hiervan is niet 

gebleken. 

(10) De provincie hanteert het beleid van 

gemiddeld 1 tankstation per 10km per rijrichting. 

Een afstand van 5km wordt in uitzonderlijke 

gevallen toegestaan. Daar waar op basis van 

bedrijfseconomische afwegingen de markt het 

wenselijk acht, is deze minimale onderlinge 

afstand tussen tankstations toelaatbaar. Een 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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voorwaarde hierbij is wel dat deze geringere 

afstand geen afbreuk doet aan de belangen die 

wegenverordening beoogt te beschermen. Aan de 

Pontweg 113 is reeds een tankstation gevestigd. 

Deze is gelegen op een afstand van 6km binnen 

dezelfde rijrichting. 

(11) Daarnaast worden de volgende aspecten 

betrokken bij het beoordelen van de 

adviesaanvragen: externe veiligheid, VNG-lijst, 

waterhuishouding, cultuurhistorie, 

milieubeschermingsgebieden, flora- en faunawet, 

landschap en toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

(12) Wat betreft de vorige drie punten wordt 

verzocht in te gaan op de vereisten uit het 

provinciaal tankstationbeleid en de gevolgen 

daarvan voor het opnemen van de 

functieaanduiding.  

(13) Het ontwerpbestemmingsplan zal leiden tot 

schade, te weten waardedaling van het vastgoed, 

kosten voor de aanpassing van het perceel en 

daarop gelegen gebouwen en bouwwerken ter 

bestrijding van overlast en schade aan het pand 

ten gevolge van de feitelijke 

uitvoeringswerkzaamheden. Verzocht wordt aan te 

geven hoe deze schade bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan wordt meegenomen. Verzocht 

wordt een kopie van het planschaderapport toe te 

sturen, voor zover dit is opgesteld. 

378  Schilderweg 208a 

Oudeschild 

Maakt bezwaar tegen het wijzigen van de 

bestemming “ambachtelijke en verzorgende 

bedrijven” naar de bestemming “maatschappelijk” 

omdat er op deze locatie in de toekomst minder 

gewenste activiteiten kunnen plaatsvinden zoals 

bijvoorbeeld het ter plekke vestigen van een 

zorghotel. 

Verwijst naar de behandeling in de 

commissievergadering van 5 februari 2013. 

Een gedeelte van het bestemmingsvlak Bedrijf, is gewijzigd in 

een bestemmingsvlak “maatschappelijk”. In 2004 is voor dit 

gedeelte van het perceel een planologische procedure gevoerd 

ex artikel 19 WRO (oud). Een dergelijke procedure betreft het 

vooruitlopen op een volgend bestemmingsplan. De vrijstelling 

zal dus verwerkt worden in dit plan, zoals ook destijds is 

aangegeven in de beschikking van 16 april 2004. Een hotel past 

niet binnen deze bestemming, en is nu ook niet aan de orde. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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 Ambtelijke wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

1 In de bestemming ‘Agrarisch – Strandpolders’ zijn de goot- en bouwhoogte 

omgedraaid op de verbeelding. Er staat 10,0m / 4,5m en dat moet zijn 4,5m 

/ 10,0m.  

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

2 In de bestemming ‘Agrarisch – Zeepolders’ zijn de goot- en bouwhoogte 

omgedraaid op de verbeelding. Er staat 10,0m / 4,5m en dat moet zijn 4,5m 

/ 10,0m. 

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

3 Voor de locatie Zuid Haffel 28 is een wijzigingsprocedure gevoerd. 

Wijzigingsbesluit is 22 maart 2013 gepubliceerd. In plaats van de 

bestemming Agrarisch wordt de bestemming gewijzigd in Wonen met een 

bouwvlak. 

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

4 Artikel 51.5 sub b onder 3: …..omliggende (agrarische’ bedrijven….. moet 

zijn ……omliggende (agrarische) bedrijven…… 

Dit zal worden aangepast in de regels 

5 Conform de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied in de 

Toelichting onder 4.4 , artikel 50,51,52 – Wonen, toevoegen aan het einde 

van de zin ‘Logies met ontbijt is tot een maximum van 6 slaapplaatsen 

toegestaan’: verdeeld over maximaal 3 slaapkamers 

Dit zal worden aangepast in de Toelichting 

6 Aan artikel 50.4.4 sub d, tweede bullit en artikel 51.4.4 sub e, tweede bullit 

en artikel 52.4.5 sub d, tweede bullit wordt toegevoegd: verdeeld over 

maximaal 3 slaapkamers 

Dit zal worden aangepast in de regels 

7 In artikel 1.62 zal het begrip ‘hotelkamer’ worden aangepast van ‘een 

kamer in een hotel waar je als gast verblijft. De standaard hotelkamer 

beschikt over een bed, toilet, bad en /of douche, maar geen 

keuken(faciliteiten)’ naar ‘een kamer in een hotel waar je als gast verblijft. 

De hotelkamer beschikt over een bed, toilet, bad en /of douche, maar geen 

keuken’ 

Dit zal worden aangepast in de regels 

8 In artikel 1 zal het begrip ‘keuken’ worden toegevoegd: ‘een ruimte waarin 

mensen voedsel bereiden en waarbij meer voorzieningen aanwezig zijn dan 

de voorzieningen die zijn toegestaan in een kitchenette. In een keuken 

kunnen complete maaltijden worden voorbereid.’ 

Dit zal worden aangepast in de regels 

9 In artikel 1 zal het begrip ‘kitchenette’ worden toegevoegd: ‘De maximale 

voorzieningen in een kitchenette bestaan uit een opstelplaats voor een 

aanrecht met een vloeroppervlakte tot maximaal 1,5m * 0,6m ten behoeve 

van een koffiezetapparaat, een waterkoker en een tafelmodel koelkast. Een 

kitchenette is niet bestemd voor het bereiden van complete maaltijden. 

Dit zal worden aangepast in de regels 



Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel, geconsolideerde versie, vaststelling raad d.d. 12 juni 2013  329 

10 Binnen de bestemmingen Agrarisch, artikel 3.1,4.1,5.1,6.1 en 7.1 toevoegen 

aan de bestemmingsomschrijvingen ‘bezoekboerderij, voor educatieve 

doeleinden’ en ‘proeverij agrarische producten’ : ‘met voldoende 

parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding ‘specifieke 

vorm van agrarisch – erf’ 

Dit zal worden aangepast in de regels 

11 In de bestemmingen Agrarisch artikel 3.6.2 (binnenduinrand) , 4.6.2 (hoge 

berg), 5.6.2 (oude land) een sublid, toevoegen met de tekst: ‘het aanleggen 

van tuinwallen op de perceelsgrens’. 

Dit zal worden aangepast in de regels  

12 In de bestemming Agrarisch – Zeepolders artikel 7.6.2 een sublid toevoegen 

met de tekst: ‘het aanleggen van tuinwallen op de perceelsgrens in de 

Hoornder polders’. 

Dit zal worden aangepast in de regels  

13 Op pagina 385 van het Beeldkwaliteitsplan, 

binnenduinrand/samenvatting/Erven/Burgererven groene voet onder de 

tweede bullit de tekst aanpassen van ‘groene kavel, waarmee wordt 

bijgedragen aan de groenstructuur van Oude Land’ naar ‘groene kavel, 

waarmee wordt bijgedragen aan de groenstructuur’ 

Dit zal aangepast worden in het Beeldkwaliteitsplan 

14 In hoofdstuk 4.1 is een afbeelding opgenomen van de gebiedsindeling. In 

deze afbeelding mist het gebied de Hoge Berg. Dit zal worden aangepast in 

de afbeelding ‘Gebiedsindeling’ 

Dit zal aangepast worden in de Toelichting zie kaartbeeld hierachter. 

15 In hoofdstuk 4.1  zijn de 7 gebieden genoemd. Daarbij mist het gebied de 

Hoge Berg. De zin zal daarom worden aangepast naar: Er zijn 8 gebieden: 

o Oude Land 

o Hoge Berg 

o Strandpolders 

o Zeepolders 

o Binnenduinrand 

o Duinen 

o Zeereep 

o Buitendijks land 

Dit zal aangepast worden in de Toelichting 

16 In artikel 37.2.7 van de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen is ten onrechte gesteld dat bijbehorende bouwwerken vrijstaand 

moeten zijn. Deze mogen ook aangebouwd zijn. De tekst zal worden 

aangepast naar: 

32.7.7 Bijbehorende bouwwerken bij 

zomerhuizen/stacaravans/familiehuizen 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij 

zomerhuizen/stacaravans/familiehuizen gelden de volgende regels: 

Dit zal aangepast worden in de regels 
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a. per zomerhuis/stacaravan/familiehuis zal ten hoogste één 

bijbehorend bouwwerk worden gebouwd; 

b. de oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,00 

m2 bedragen; 

c. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 

meter bedragen. 

17 Perceel met bestemming Agrarisch – Oude land, kadastraal bekend als 

gemeente Texel, sectie M, nummer 1637 is agrarisch niet meer in gebruik, 

maar in gebruik ten behoeve van particulier natuurbeheer. Dat 

rechtvaardigt om de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch – Oude land’ 

naar ‘Natuur’. 

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

18 In de bestemming ‘Agrarisch – Oude land’ is de   aanduiding ‘Opslag’ 

opgenomen. Deze functie is niet toegekend binnen deze bestemming, 

waardoor deze in de regels ook verwijderd kan worden: artikel 5.1 sub aa. 

‘Opslag ter plaatse van de aanduiding ‘Opslag’ ‘ 

Dit zal worden aangepast in de regels 

19 In de bestemming ‘Agrarisch – Strandpolders’ is de functieaanduiding 

‘Opslag’ opgenomen. Dit is in de bestemmingsomschrijving  van artikel 6.1 

sub z opgenomen. Aan dit sublid dient te worden toegevoegd dat het opslag 

ten behoeve van waterstaatkundige werken is. Artikel 6.1 sub z zal worden 

gewijzigd in: ‘opslag ten behoeve van materialen voor waterstaatkundige 

werken ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’’ 

Dit zal worden aangepast in de regels 

20 Voor de Hoofdweg 106 loopt een procedure voor een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een nieuwe veestal. Deze is ingediend voordat het 

ontwerp bestemmingsplan ter visie is gelegd en wordt daarom getoetst aan 

het vigerende bestemmingsplan. Op basis van het vigerende plan kan de 

grens van het bouwblok met circa 50 meter worden overschreden. Het 

bouwvlak in het nieuwe plan zal conform de aanvraag met circa 25 meter 

worden verlengd aan de achterzijde van het perceel. 

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

21 

 

De regeling in het ontwerp plan ten aanzien van het aanbrengen van 

verhardingen bij de bestemming Agrarische doeleinden wijkt af van hetgeen 

in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen. Dit is niet wenselijk en zal 

daarom worden aangepast in het nieuwe bestemmingsplan: 

‘ het aanbrengen van verhardingen van ondergeschikte betekenis zoals het 

maken van uitritten en ontsluitingen van percelen tot een gezamenlijke 

oppervlakte van 500 m2’  zal worden gewijzigd in ‘ het aanbrengen van 

verhardingen van ondergeschikte betekenis bij agrarische bedrijven en 

woningen, zoals erfverhardingen, het maken van oprijlanen, uitritten en 

ontsluitingen van percelen tot een totale oppervlakte van 400 m2 en 

Dit zal worden aangepast in de regels 
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parkeervoorzieningen tot een aantal van niet meer dan 5’. Dit komt voor in 

artikel 3.6.2 sub b, 4.6.2 sub b, artikel 5.6.2 sub b, artikel 6.6.2 sub b en 

artikel 7.6.2 sub b. 

22 In de Toelichting onder ‘2.3 Defensie’ staat vermeld dat Texel valt onder 

het radarverstoringsgebied van Vliegveld De Kooy in Den Helder. Op 1 

oktober 2012 zijn de Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 

artikel 2.6 lid 3) en de Rarro (regeling algemene regels ruimtelijke ordening) 

gewijzigd inzake deze regeling. Hierin worden voorwaarden gesteld aan 

windmolens en hoge bebouwing rond militaire radarposten. Deze regels in 

het Barro  worden uitgewerkt in het Rarro. 

Volgens Bijlage H , Bijlage 8.4  bij de Rarro valt Texel onder het 

radarverstoringsgebied van radarstation Leeuwarden en radarstation Wier. 

Het betreft bouwwerken en gebouwen hoger dan 89 meter. 

De tekst in de Toelichting onder ‘2.3 Defensie’ zal worden gewijzigd van 

‘Verder valt Texel onder het radarverstoringsgebied van Vliegveld De Kooy 

in Den Helder. Dit geeft een bouwbeperking voor hoge gebouwen en 

windmolens. Hierover heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd (27 

oktober 2006 DRMV/20060201602) met daarin de maximaal toelaatbare 

hoogtes van objecten in de omgeving van luchtvaartterreinen en 

radarstations. Voor Texel gaat het om gebouwen en bouwwerken hoger dan 

45 meter’ in ‘Verder valt Texel onder het radarverstoringsgebied van het 

radarstation Leeuwarden en radarstation Wier (Bijlage H/8.4 bij de Rarro, 

regeling algemene regels ruimtelijke ordening). Dit geeft een 

bouwbeperking voor hoge gebouwen en windmolens. De op de verbeelding 

aangegeven maximaal toelaatbare hoogtes van gebouwen en bouwwerken in 

de omgeving van deze radarstations bedraagt voor Texel 89 meter’. 

In de Toelichting zullen de afbeeldingen ’CVOR/DME Den Helder’ en ‘LAR 

Den Helder’ worden vervangen door de afbeelding bij Bijlage H, Bijlage 8.4 

bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening’, kaart radarstations 

en radarverstoringsgebieden. 

 

Dit zal worden aangepast in de Toelichting en Conform bijgevoegde afbeelding 

 

23 In hoofdstuk 4.1 van de Toelichting zal aan het einde de volgende tekst 

worden toegevoegd, waardoor meer helderheid komt ten aanzien van 

uitgangspunten die zijn gehanteerd met betrekking tot het tekenen van het 

plan. 

 

 

Bij het intekenen van bestemmings-/bouwvlakken “Wonen” worden de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Dit zal worden aangepast in de Toelichting 

 

ZIE AANGENOMEN AMENDEMENT (Kleinere afstand tussen bestemmingsvlak en bouwvlak) 
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- een bestemmingsvlak is zoveel mogelijk overeenkomstig het bestaande 

gebruik; 

- een bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van maximaal 5000 m2 ; 

- het bouwvlak ligt op een afgewogen afstand tot de as van de weg; 

- het bouwvlak ligt 3 meter binnen het bestemmingsvlak; 

- het bouwvlak heeft een oppervlakte tussen de 1600 m2 en 2000 m²; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) voor een goede 

landschappelijke inpassing; 

- het bouwvlak is functioneel voor het bouwen; 

- het bouwvlak heeft een lengte van maximaal 50 meter.  

 

 

De uitgangspunten voor Agrarische bouwvlakken zijn: 

 

- het bouwvlak bevat de bebouwing die bij het bedrijf hoort; 

- het bouwvlak ligt op de gronden die in eigendom zijn bij de onderneming 

- de minimale afstand tot de weg is gebaseerd op uitgangspunten uit het 

bestemmingsplan 1996. Deze uitgangspunten zijn rechtsreeks vertaald in de 

ligging van bouwvlakken, en opgenomen in de toelichting; 

- het bouwvlak is maximaal 1 hectare of groter als dit al een bestaand recht 

is; 

- het bouwvlak is compact (bij voorkeur vierkant) om het open karakter van 

het landschap te behouden; 

- het bouwvlak moet functioneel zijn voor bouwactiviteiten; 

- de erffunctie is zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig het bestaande 

gebruik. 

 

Bij Recreatieterreinen wordt een afstand van 10 meter (7 meter singel met 

een vrije strook van 3 meter) gehanteerd tussen bestemmingsvlak en 

bouwvlak, zodat niet tegen de windsingel aan gebouwd wordt. 

 

Sinds 1977 wordt door de gemeente Texel binnen haar ruimtelijke beleid 

een systeem gehanteerd voor de afstand van bebouwing tot aan wegen. 

Deze maatvoering werd in de bestemmingsplannen uit 1977 en 1996 

geregeld via de voorschriften van het plan. Dit wegens het ontbreken van 

bouwvlakken in de plankaart bij het merendeel van de bestemmingen. De 

toetertijd gebruikte kaartschaal was technisch gezien niet mogelijk deze in 

te tekenen. 
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De afstanden zijn mede afgestemd op de eiland gangbare praktijk en zijn 

gekoppeld aan de volgende wegclassificaties: 

 

Aanduiding Functie van de 

weg 

Klasse Afstand 

Rijksweg Nationaal/ 

internationaal 

a (komt 

hier niet 

voor) 

100 

Secundaire 

weg 

Regionaal 

(provinciaal) 

b 50 

Tertiaire weg Interlokaal c 40 

Quartaire 

weg 

Lokaal d 30 

Overige 

wegen 

(agrarische) 

ontsluiting 

e 15 

 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt bovengenoemde maatvoering 

nog steeds gebuikt. De maatvoering is echter niet langer beschreven in de 

regels van het plan maar direct in de verbeelding opgenomen in de vorm van 

een bouwvlak.  

Op Texel is één secundaire weg: de Pontweg. 

24 Op het verblijfsrecreatieve terrein de Luwe Hoek op de Monnikenweg 7 tot 

en met 19 zijn per abuis 44 slaapplaatsen opgenomen. In het vigerende plan 

was er een recht op 8 zomerhuizen. Dat zijn in het nieuwe plan omgerekend 

40 slaapplaatsen. Per abuis was de ‘tweede woning’ op Monnikenweg 5 

meegeteld als zomerwoning en zijn voor de stacaravan op de Luwe Hoek 4 

slaapplaatsen opgenomen. De stacaravan mag omgezet worden naar een 

zomerhuis conform de rechten in het vigerende plan. Het aantal 

slaapplaatsen wordt op de verbeelding verminderd met 4 (van de caravan), 

dus van 44 naar 40 slaapplaatsen. 

Dit zal worden aangepast op de verbeelding 

25 Op een restant van de voormalige zeedijk, ten zuiden van Nieuweschild is 

abusievelijk een functie aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ 

opgenomen. Deze oude zeedijk is ontdaan van zijn stenenglooiing. Door 

deze ingreep heeft dit dijkrestant veel cultuurwaarden verloren en behoeft 

niet functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’.  

 

Deze functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ behoort wel 

opgenomen te worden voor het dijkrestant het Wagenjot 

Dit zal worden aangepast in de verbeelding 

26 In hoofdstuk 4.4 van de Toelichting onder Artikel 31 natuur, zal na de zin Dit zal worden aangepast in de Toelichting 
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‘Verspreid komen ondergeschikte zaken voor………………, een veldschuur’ de 

volgende tekst worden toegevoegd: Bij de dijkwerkzaamheden in de jaren 

zeventiger van de vorige eeuw (deltawet) is een deel van het 

oorspronkelijke tracé gewijzigd. Zo ook ter plaatse van het Wagejot. Op 

deze plaats werd een nieuwe zeedijk aangelegd richting Waddenzee en 

kwam de voormalige waterkering enkele honderden meters landinwaarts te 

liggen. Tussen de oude en de nieuwe zeedijk ontwikkelde zich een 

natuurgebied, een drassige vlakte, die nog sterk doet denken aan wad dat in 

vroegere jaren aan de teen van de oude dijk lag. De oude zeedijk verkeert 

nog in de oorspronkelijke staat. De stenenglooiing met de bezetting van 

basalt is nagenoeg nog volledig in takt. De dijk geeft een goed beeld van de 

oude situatie, van voor de strakke rationele deltadijk. 

27 Naar aanleiding van een zienswijze worden de regels gewijzigd in die zin dat 

er een mogelijkheid komt om bij Recreatie- verblijfsrecreatieve gebouwen 

een eerste dienstwoning te maken, als die er nog niet is. Echter niet bij alle 

bestemmingsvlakken is dat wenselijk. Voor die locaties wordt het maken van 

een dienstwoning weer uitgesloten. Het gaat daarbij om locaties waar al 

een dienstwoning is, maar het bedrijf verdeeld is over meerdere 

bestemmingsvlakken (voorbeeld De Ruytersplaats; Robbenjager), of als de 

locatie zo specifiek is dat de toevoeging van een woning het landschap 

teveel verstoort (voorbeeld Rovershut). 

Dit zal worden aangepast op de verbeelding door op onderstaande locaties de aanduiding –W 

op te nemen: 

Vuurtorenweg 146, De Robbenjager 

Hollandseweg 26, 28: Achter Hoeve Holland 

Nieuwlanderweg 55-67: De Valk 

Nesweg 19-23: Spijkdorp 

Ploeglanderweg 9: De Rovershut 

Waalderweg bij 104: De Ruyterplaats groepsverblijf 

 

 

28 De strandnota is nog niet geheel correct vertaald in het Ontwerp 

Bestemmingsplan. Daarom zijn de volgende wijzigingen nodig: 

 

Bij Paal 28 zuid staan twee aanduidingsstroken voor strandbebouwing 

aangegeven. Dit moet worden gewijzigd in 1 strook aanduiding ‘Specifieke 

vorm van recreatie – strandrecreatie 4’ zodat daar binnen deze aanduiding 

gebouwd kunnen worden: strandhuisjes, strandpaviljoen of strandkiosk of 

pavikiosk, sanitair- en verkleedruimte, strandbewakingspost, beheer- en 

onderhoudsgebouw en (water)sportaccommodaties. 

 

Ook de begripsbepaling van artikel 1 moet hieraan aangepast worden 

Locatie: Paal 28 zuid 

Wijzigen van de aanduidingen ‘Specifieke vorm van recreatie- Strandrecreatie 1’en 

‘Specifieke vorm van recreatie – Strandrecreatie 3’ in een aanduiding ‘Specifieke vorm van 

recreatie – Strandrecreatie 4’. 

 

Regels: 

1.109 strandrecreatie 3 

Zone waarbinnen de volgende bebouwing mag worden opgericht: strandhuisjes, 

strandpaviljoen of strandkiosk of pavikiosk, sanitair- en verkleedruimte, 

strandbewakingspost, beheer- en onderhoudsgebouw. 

 

 

 

 

 

29 Artikel 32.1 sub l dekt onvoldoende de inhoud van strandrecreatie 3 en 

schept verwarring. 

Artikel 32.1 sub l wordt gewijzigd van ‘gebouwen voor strandrecreatie in de vorm van een 

pavikiosk, ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 3’ 
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in ‘gebouwen voor strandrecreatie 3, ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van 

recreatie – strandrecreatie 3’ 

30 Artikel 32.1 sub k dekt onvoldoende de inhoud van strandrecreatie 2 en 

schept verwarring 

Artikel 32.1 sub k wordt gewijzigd van ‘gebouwen voor strandrecreatie, uitgezonderd 

(water)sportaccommodaties, ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 2’ in ‘gebouwen voor strandrecreatie 2, ter plaatse van de aanduiding 

‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 2’ 

31 Artikel 32.1 sub j dekt onvoldoende de inhoud van strandrecreatie 1 en 

schept verwarring 

Artikel 32.1 sub j wordt gewijzigd van ‘gebouwen voor strandrecreatie ter plaatse van de 

aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – strandrecreatie 1’ in ‘gebouwen voor 

strandrecreatie 1, ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van recreatie – 

strandrecreatie 1’ 

32 In artikel 3.6.2, artikel 4.6.2 en artikel 5.6.2 zal als uitzondering worden 

toegevoegd: ‘plaggen’ 

 

33 In artikel 1 begrippen zal ‘plaggen’ worden gedefinieerd als ‘het 

verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing’. 

 

34 Naar aanleiding van een zienswijze worden de regels gewijzigd in die zin dat 

er een mogelijkheid komt om bij Recreatie- Kampeerterrein een eerste 

dienstwoning te maken, als die er nog niet is. Echter niet bij alle 

bestemmingsvlakken is dat wenselijk. Voor die locaties wordt het maken van 

een dienstwoning weer uitgesloten. Het gaat daarbij om locaties waar al 

een dienstwoning is, maar het bedrijf verdeeld is over meerdere 

bestemmingsvlakken (voorbeeld De Robbenjager; Loodsmansduin), of als de 

locatie zo specifiek is dat de toevoeging van een woning het landschap 

teveel verstoort (voorbeeld NTKC De Slufter). 

Dit zal worden aangepast op de verbeelding door op onderstaande locaties de aanduiding –W 

op te nemen op de bestemmingsvlakken “Recreatie – Kampeerterrein” die behoren bij de 

volgende locaties: 

 

Rommelpot 19 – 29 “Loodsmansduin”,  

 

Krimweg 67 “De Slufter” 

 

Krimweg 102 “Sluftervallei” 

 

Vuurtorenweg 146 “De Robbenjager” 

   

3e 

aanvulling 

Bij enkele recreatieterreinen in het Buitengebied ontbreekt de maatvoering 

voor de eventueel te bouwen dienstwoning. 

Bij de volgende recreatieterreinen ontbreekt de maatvoering wonen: 

 

• Stuifweg 21a-e 23-95 oneven, Prins Hendrik, Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen 

 

• Koningsweg 82-110 even, De Noordel, Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Californiëweg 57-95 oneven, Oud Vredelust, Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen 

 

• Tempeliersweg 3-24 en 26-39 diverse eigenaren, Recreatie – Verblijfsrecreatieve 
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terreinen 

 

• Gerritslanderdijkje 48-142 even, Uterste Coogh en Verste Coogh, Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Gerritslanderdijkje bij 20, Bloemwijk, Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

De maatvoeringen zullen alsnog in de verbeelding worden opgenomen op deze locaties. 

 

3e 

aanvulling 

In artikel 63 lid 2 en lid 3 (Algemene wijzigingsregels) van het 

ontwerpbestemmingsplan staat per abuis het woord “omgevingsvergunning”  

in de eerste zin van het artikellid, waar bedoeld wordt “wijziging”. Dit kan 

nu nog rechtgezet worden. 

Het woord “omgevingsvergunning”wordt vervangen door “wijziging” in de eerste zin van 

artikel 63 lid 2 en artikel 63 lid 3. 
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Groen = Vigerende Plan 

Paars = Nieuwe Plan = Welstandsnota 
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 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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Vragen vanuit de raadscommissie en antwoorden: 

 

 

Vanuit de 3e aanvulling: 

9 Diverse 

zienswijzen: 

 

Uitleg tekensystematiek (tekenen strak 

om gebouwen) en 

windsingel/perceelsgrens/afstand tot 

de weg etc. 

Zie bijlage. BIJLAGE 4 bij de 3e aanvulling  

1 Nav 

vragenuurtje 

Uitzoeken of saneren lege agrarische 

bouwvlakken in de Nota van 

Uitgangspunten staat. 

In de Nota van Uitgangspunten is aangegeven dat er geen 
nieuwe agrarische blokken worden gerealiseerd in kwetsbare 
open landschappen, zoals de ‘Hoornder polders’. In de 
‘Hoornder polders’ , aan de Watermolenweg, ligt in het 
vigerende bestemmingsplan een agrarisch bouwblok. Ter 
plaatse van dit agrarische bouwblok is tot op heden geen 
agrarische bebouwing gerealiseerd. Er is nog steeds sprake 
van landbouwgrond (grasland). Daaruit blijkt dat er geen 
behoefte is aan dit agrarische bouwblok. 
Om te voorkomen dat in dit open landschap een (nieuw) 
agrarisch bedrijf gaat starten is dit agrarische bouwblok niet 
meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 
Uitgangspunt is dat startende agrarische bedrijven een plek 
vinden op een blok van een gestopt agrarisch bedrijf. 
 

 

2 Algemeen 

punt 

Uitleg ondergrond en bestemmingsplan 

(huisnummers, projectie van 

bebouwing, infrastructuur etc, maakt 

allemaal geen onderdeel uit van het 

bestemmingsplan) 

De ondergrond die gebruikt wordt bij RO-online 

(www.ruimtelijkeplannen.nl) kan verschillen van de 

ondergrond die de gemeente gebruikt bij het tekenen en ter 

beschikking stellen van het plan via de eigen website. Dat is 

een geaccepteerd gegeven. De ondergrond maakt dan ook 

geen deel uit van het bestemmingsplan. Ook huisnummering 

straatnamen aanduiding van bebouwing etc. maakt geen deel 

uit van het bestemmingsplan. Enkel de getekende gekleurde 

vlakken, de dubbelbestemmingen de maatvoeringen en de 

functie aanduidingen vormen de verbeelding van het 

bestemmingsplan. Ter oriëntatie kan de ondergrond meer 

zichtbaar worden gemaakt. Er is geen hiërarchie in de 

gegevens op de websites, aangezien gebruik gemaakt wordt 

van exact dezelfde brongegevens. 

Beschikbaar stellen van het plan via 

www.ruimtelijkeplannen.nl is verplicht, het aanbieden op de 

eigen website is een optie, die door de VNG aangeraden 
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wordt, omdat dat een grotere waarborg geeft dat het plan te 

allen tijde beschikbaar is. (ook als 

www.ruimtelijkeplannen.nl bijvoorbeeld “uit de lucht” is 

voor onderhoud etc.) 

3 Nav 

vragenuurtje 

Monumentale boerderijen in twee 

woningen splitsen: in welk artikel staat 

dit? 

Artikel 50.5 sub a en artikel 52.5 sub a. Er is hierop een 

aanvulling conform zienswijze nummer 316, TOP, Thema 

Algemeen. 

 

4 Nav 

vragenuurtje 

Grenzen Hoge Berg; is dit ook al in 

ontwerpplan zo en is nu alleen het 

kaartje nieuw? 

Ja. 

In de uitbreiding van de Hoge Berg (ten opzichte van het 
vigerende plan) liggen: 
 

• 2 agrarische bouwvlakken  
 

• 8 woningen 
 

• 1 yogacentrum 
 

• 1 bouwbedrijf 
 

• 1 bierbrouwerij  
 

• 1 tuincentrum 
 
De grenzen waren al zo bij het ontwerpplan dat ter visie 

heeft gelegen. Nu wordt voorgesteld ook het kaartbeeld in 

de toelichting toe te voegen. Overigens heeft deze wijziging 

enkel gevolgen voor de agrarische bouwvlakken. Het Hoge 

Berggebied is namelijk ingetekend via de agrarische 

bestemming “Agrarisch – Hoge Berg.” De overige percelen 

hebben gewoon de betreffende bestemming, zonder dat dit 

ingedeeld is in gebiedsgebonden categorieën. BIJLAGE 16 

 

5  Gemeentelijke viewer beschikbaar 

stellen met de wijzigingskaart erop? 

Hoewel technisch mogelijk, is hier niet voor gekozen omdat 

op het moment de zienswijze periode al voorbij is. 

 

8  Heeft het Loodsproject ter visie 

gelegen? (TX Belang) 

 

Er is gezocht in de archieven maar een bekendmaking met 

een ter visie termijn is niet gevonden. 

 

11 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Mag een woning in het Buitengebied in 
het nieuwe BP gesplitst worden in 2 
wooneenheden? 
 

Dat hangt ervan af: als deze woning zich bevindt in een 

monumentale stolp (of, naar aanleiding van een zienswijze, 

andere monumentale boerderij) wel, anders niet. Het gaat 

via een planologische procedure, het is dus geen recht, maar 
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een mogelijkheid. 

12 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Voor de onder 3.5 van de Regels 
('Afwijkingen van de gebruiksregels') 
genoemde zaken geldt dat het 
Beeldkwaliteitsplan van de gemeente 
Texel onderdeel uitmaakt van het 
toetsingskader. Kunt u uitleggen 
waarom  die eis ook wordt gesteld voor 
inpandige activiteiten zoals 
bijvoorbeeld voor inpandige 
huisvesting tijdelijk personeel? 

Niet alleen (nieuwe) gebouwen hebben ruimtelijke impact, 

ook wijziging van gebruik heeft dat. Denk aan gebruik door 

meerdere personen, benodigde voorzieningen zoals parkeren. 

Voor het  inpandig huisvesten van tijdelijk personeel, wordt 

eigenlijk altijd een nieuw gebouw neergezet, dat een geheel 

andere uitstraling heeft dan een regulier bedrijfsgebouw. 

 

Dit geldt niet alleen bij huisvesten van personeel maar ook 

bijvoorbeeld bij woningsplitsing, nevenactiviteiten zoals 

kamperen bij de boer, ondergeschikte detailhandel enz. enz.  

 

14 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Verschillende mensen (een inspreker, 
maar ook andere personen die zich 
rechtstreeks met raadsleden in contact 
hebben gesteld) geven aan dat de 
verbeelding tussentijds is gewijzigd. 
Vanuit de inspraak werd als voorbeeld 
een bestemmingsvlak aan de Rozendijk 
genoemd, maar er zijn ook andere 
voorbeelden. In de commissie is door u 
geantwoord dat niet zozeer de 
Verbeelding is gewijzigd, maar wel het 
raadpleegsysteem. Er bereiken 
genoemde fracties echter ook 
berichten dat ook de uitdraaien anders 
waren in de eerste week in vergelijking 
met later in de ter visieperiode. Kunt u 
hier een reactie op geven? En, in geval 
er mogelijk toch (aantoonbare) 
verschillen blijken te zijn; wat zijn dan 
de eventuele consequenties voor de 
vervolgprocedure? 

Via het waarmerk op ruimtelijkeplannen.nl (groene slotje, 

zie ook bijlage) is te zien dat de plangegevens niet gewijzigd 

zijn. 

Uiteraard is de verbeelding van het voorontwerp, anders dan 

die van het ontwerpplan. Zoals bij het genoemde voorbeeld 

aan de Rozendijk: hetgeen spreker heeft aangeleverd is een 

stukje plankaart van een datum van voor de ter visielegging 

van het ontwerp. Dit betrof het voorontwerp. 

 

Zie ook de FAQ (veelgestelde vragen) op de website van 

www.ruimtelijkeplannen.nl zelf, de landelijke voorziening. 

Hier vindt u ook informatie over de ondergrond, aanwezige 

bebouwing etc in de ondergrond, verschil tussen ondergrond 

op landelijke voorziening en gemeentelijke voorziening etc. 

 

15 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Kunt u aangeven (eventueel bij 
benadering) hoeveel 
bestemmingsvlakken zich in het 
Buitengebied van Texel bevinden? 
 

Ja, dat kunnen we: 

1.400 bestemmingsvlakken 

1.060 bouwvlakken 

 
 
 

17 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

(BP De Koog, met name) Onderwerp: 
bijvoorbeeld een LO-huis, met 
aantoonbaar méér dan 6 bedden, die 
echter niet kwalificeert als hotel. 
Eigenlijk: is het te regelen in het BP 
Buitengebied (of op andere wijze) dat 
indien iemand méér dan 6 bedden 

In de Nota van Uitgangspunten komplannen is aangegeven 

dat het gewenst is logies met ontbijt toe te staan bij alle 

functies waar ook gewoond wordt, uitgezonderd de 

recreatieve bestemmingen. In de Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat logies met 

ontbijt ondergeschikt dient te zijn aan de woonfunctie, met 
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heeft (maar dus geen hotel heeft/is) 
en  beschikt over een 
gebruiksvergunning hij zijn bedrijf mag 
voortzetten op de oude basis (waarbij 
dan de algemene regel - >6 - 
gehandhaafd blijft voor nieuwe 
gevallen). En zo ja: hoe dan? 

een maximum van 6 slaapplaatsen in maximaal 3 

slaapkamers.  

Binnen bovenstaand kader zijn de bestemmingsplannen De 

Koog en Buitengebied opgesteld. 

Na intern onderzoek lijkt dat slechts één geval van logies en 

ontbijt over een gebruikersvergunning (uit 1998) beschikt 

(Ruijslaan 19, Pension Duinblick). Op dit moment worden 

verstrekkers van logies en ontbijt die niet voldoen aan het 

gestelde van maximaal 6 slaapplaatsen in maximaal 3 

slaapkamers ondergeschikt aan de woonfunctie gezien als 

strijdig gebruik en wordt een handhavingtraject ingegaan.  

 

Het is mogelijk in het bestemmingsplan te regelen dat  als 

iemand meer dan 6 bedden ten behoeve van logies met 

ontbijt heeft én hiervoor een ‘gebruiksvergunning’ is 

verleend. Dit kan bijvoorbeeld door een functieaanduiding op 

te nemen met een maximum aantal slaapplaatsen ten 

behoeve van logies en ontbijt’ binnen de bestaande 

woonbestemming.  

Dit is dan alleen van toepassing als voor een bepaalde datum, 

bijvoorbeeld 1 januari 2013, de ‘omgevingsvergunning voor 

het brandveilig gebruik’ (voorheen de ‘gebruiksvergunning’) 

voor dat aantal slaapplaatsen ten behoeve van logies en 

ontbijt is verleend. 

(tekst gelijk aan beantwoording De Koog) 

18 TB en CDA In de Nota van Beantwoording van het 

BP Buitengebied staat een lijst 

opgenomen met 'ambtelijke 

wijzigingen'. Enkelen daarvan worden 

ingegeven door gewijzigd inzicht 

Deze wijzigingsvoorstellen zijn 

ontstaan na de periode van ter visie 

legging.  

Kunt u met zekerheid stellen dat de 

ambtshalve wijzigingen niet van dien 

aard zijn, dat deze van wezenlijke 

invloed zijn op de opzet, systematiek 

en inhoud van het bestemmingsplan? 

Anders gezegd: kunnen mensen voor 

een nare verrassing komen te staan als 

Ja, dat kunnen we. 

 

In 4 gevallen is er sprake van een wijziging die je onder 

“gewijzigd inzicht” zou kunnen vatten. Het gaat dan om de 

nummers: 

3: hier is sprake van het verwerken van een in de tussentijd 

gevoerde planologische procedure, waarbij de rechten van 

derden gewaarborgd zijn door die procedure. 

17: dit is gebeurd met medeweten en op verzoek van de 

eigenaar (De Lieuw) de gronden functioneren in de praktijk 

al langere tijd als natuurgebied en maken deel uit van de 

afspraken daarover. 

20: hier is sprake van een in de tussentijd afgegeven 

omgevingsvergunning. Dus rekening houdend met de rechten 

van de eigenaar. Omwonenden hebben 
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zij (bijvoorbeeld) tijdens de ter 

visielegging tevreden waren over het 

plan en dus geen zienswijze hebben 

ingediend (en dus ook niet op de 

hoogte zijn gebracht van deze 

wijzingen)? 

 

Alvast bedankt. 

 

bezwaarmogelijkheden gehad bij de vergunningsprocedure. 

24: Dit gaat over een zomerhuizenterreintje aan de 

Monnikenweg. Per abuis was in het ontwerp een eenheid 

teveel gerekend. Dat zou betekenen dat er een zomerhuis bij 

zou kunnen komen, ten opzichte van de bestaande rechten. 

Dat was niet de bedoeling. 

 

De overige punten vallen onder “herstel van foutjes”. 

 

 

Overigens wordt opgemerkt dat ten aanzien van punten 

waarop het plan gewijzigd wordt vastgesteld, 

belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Raad van 

State ook al hebben zij geen zienswijze ingediend op het 

ontwerp bestemmingsplan. Dit is in de wet opgenomen om 

rechtsbescherming te waarborgen op de wijzigingen die de 

raad in het plan kan aanbrengen, waarop nog niet eerder 

gereageerd kon worden.  

19 Vraag TB en 

D’66 

Vanavond ontstond een gesprek tijdens 

het informele overleg tussen de raad 

en het college over 'monumentale 

panden', 'behoudens waardige 

gebouwen' et cetera. 

Kijkend naar het BP Buitengebied, dan 

staat de volgende definitie van 

'Monumentaal gebouw'' opgenomen: 

'Een gebouw dat een overblijfsel is van 

kunst, cultuur …… en dat van algemeen 

belang wordt geacht om de historische, 

volkskundige, artistieke …. andere 

sociaal-culturele waarde.' 

Er staat een aparte definitie 

opgenomen van een stolp (waaronder 

tevens valt stolpboerderij?). 

Blijkens het Jaarverslag 2012 van de 

Monumentencommissie kent Texel 200 

Rijksmonumenten en 100 

gemeentelijke monumenten. In het 

Jaarverslag 2011 stond het volgende:  

'De commissie is voornemens dit jaar 

Qua regels in het bestemmingsplan geldt dat als er extra 

mogelijkheden worden gegeven voor “monumentale panden” 

bedoeld wordt: panden met een monumentale status, dus die 

op een van de monumentenlijsten staan (gemeentelijk, 

provinciaal of rijks). Dan zijn die panden echt een 

“monument” in de zin van de wet, en mogen zij niet 

gesloopt worden. Deze beperking rechtvaardigt ook het 

toekennen van extra mogelijkheden die kunnen bijdragen 

aan het behoud van het pand.  

Dit staat los van het feit dat er best meer panden kunnen 

zijn die een karakteristieke uitstraling hebben oid. 

Overigens is m.n. de gemeentelijke monumentenlijst geen 

statische lijst. Er kunnen via een te volgen procedure, 

panden aan toegevoegd worden. (objectief onderzoek moet 

uitwijzen of zij daarvoor in aanmerking komen). 

 

Stolp betreft de uiterlijke verschijningsvorm. De functie 

(boerderij, schuur, woonhuis) doet daarbij niet ter zake. Het 

kan gaan om een agrarisch bedrijfsgebouw, maar ook om een 

(bedrijfs)woning. 

 

Op vraag 2 krijgt u separaat een antwoord. Dit betreft een 
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de gemeentelijke  monumentenlijst 

kritisch  te evalueren en zo nodig 

voorstellen te doen tot actualisatie.' 

 

De vragen: 

1. Geldt de kwalificatie 
'monumentaal gebouw' alleen 
voor gebouwen die op de 
Monumentenlijst staan, of 
kunnen ook andere gebouwen 
voor die kwalificatie in 
aanmerking komen? En zo ja: 
hoe? 

2. Is de gemeentelijke 
monumentenlijst inmiddels 
kritisch bekeken zoals gesteld 
in het Jaarverslag 2011? En zo 
ja: wat zijn de conclusies?  
 

Alvast bedankt. 

 

actie die los staat van het bestemmingsplan. 

 

Vanuit de 5e aanvulling 

 

22 Amendement: ‘door een 

bank erkend 

bedrijfsplan.’ 

 Toezegging: college komt met een wijzigingsvoorstel. 

 

De tekst ‘door middel van een bedrijfsplan, welke is 

goedgekeurd door een erkende bankinstelling’ of ‘door 

een erkende bankinstelling goedgekeurd bedrijfsplan’ 

zal in de regels worden vervangen door ‘door middel 

van een bedrijfsplan’. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

De tekst ‘door middel van een bedrijfsplan, 

welke is goedgekeurd door een erkende 

bankinstelling’ of ‘door een erkende 

bankinstelling goedgekeurd bedrijfsplan’ zal in 

de regels worden vervangen door ‘door middel 

van een bedrijfsplan’. 

 
In de Toelichting wordt in 4.4 de zin 
 
‘Bij sommige afwijkings- of 
wijzigingsmogelijkheden, staat in de regels dat er 
een bedrijfsplan wordt gevraagd dat door een 
erkende bankinstelling is goedgekeurd.’ 
 

wordt gewijzigd in  

 

‘Bij sommige afwijkings- of 

wijzigingsmogelijkheden, staat in de regels dat er 

een bedrijfsplan wordt gevraagd. 
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‘Dit kan worden aangetoond door het overleggen 

van bijvoorbeeld de meitelling gegevens van het 
CBS, of een bedrijfsplan dat goedgekeurd is door 
een erkende bankinstelling, waaruit blijkt dat aan de 
normen van een 
reëel bedrijf wordt voldaan.’ 

 

wordt gewijzigd in: 

‘Dit kan worden aangetoond door het overleggen 

van bijvoorbeeld de meitelling gegevens van het 
CBS, of een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat aan de 
normen van een reëel bedrijf wordt voldaan.’ 
 
‘Toetsing vindt plaats aan de hand van de CBS 
meitellingen, of een door een erkende bankinstelling 
goedgekeurd bedrijfsplan.’ 
 
wordt gewijzigd in: 
 

Toetsing vindt plaats aan de hand van de CBS 
meitellingen, of een 
bedrijfsplan.’ 
 
‘De noodzaak van een groter bouwvlak moet altijd 
aangetoond worden door middel van een 
bedrijfsplan dat door een erkende bankinstelling is 
goedgekeurd, waaruit blijkt dat:’ 
 
wordt gewijzigd in: 
 
‘De noodzaak van een groter bouwvlak moet altijd 
aangetoond worden door middel van een 
bedrijfsplan, waaruit blijkt dat:’ 
 

24 Razende Bol Tijdens de raadscommissie kwam 
de vraag of De Razende Bol 
opgenomen kan worden in het 
nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied, zodat het de 
zeggenschap over dit gebied 
duidelijk is. 
 

Hetgeen het amendement wil bereiken is, naar begrepen 
wordt, zeggenschap hebben op deze locatie en geen 
bouwmogelijkheden. Dit is al geregeld. 
De Razende Bol heeft altijd onderdeel uitgemaakt - en 
maakt dat nog steeds - van het bestemmingsplan 
Waddengebied, dat door de gemeenteraad van Texel is 
vastgesteld. De huidige bestemming is ‘Noordzee’. Daarin 
zijn geen bouwmogelijkheden opgenomen. Er zit een 
stukje militair medegebruik op. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe planologische regeling voor het Waddengebied. Er 
is gekozen voor een beheersverordening in plaats van een 
bestemmingsplan. Hierin worden geen 
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ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen voor de Razende 
Bol. 
De gehele Razende Bol is Ecologische Hoofdstructuur en 
Natura 2000 (Noordzeekustzone). Dit biedt echter geen 
planologische bescherming. 
Deze beheersverordening zal ook door de gemeenteraad 
van Texel worden vastgesteld. 
De gemeente Texel heeft zeggenschap over dit stuk 
grondgebied. Dat zelfde geldt voor het zeegebied rondom 
Texel en de Razende Bol. Het opnemen van de Razende 
Bol in het bestemmingsplan Buitengebied heeft geen 
toegevoegde voor dit unieke stukje Texel. Omdat het 
nogal dynamisch is, is het beter om het in een groter 
planologisch gebied op te nemen en onderdeel te laten 
uitmaken van de regeling voor het zeegebied en straks 
van de beheersverordening. 
Aangezien de Razende Bol tot Texels grondgebied 
behoort, geldt ook hiervoor de Algemene Plaatselijke 
Verordening op basis waarvan gehandhaafd kan worden. 
Zaken die in strijd zijn met de Flora en Faunawet en 
kunnen worden gehandhaafd door medewerkers van de 
Algemene Inspectiedienst (AID), de politie, de ‘groene’ 
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA). In de Natura 
2000 gebieden is de provincie samen met de AID en 
politie verantwoordelijk voor de handhaving.  
Er zijn afspraken met de waterpolitie over het gebied van 
de Razende Bol. 
 

 

 

 

Vanuit de 7e aanvulling: 

 Bestemming ‘Recreatie – 

Recreatief opstal’ 

 

 In de bestemming ‘Recreatie – Recreatief opstal’ artikel 

35 is onvoldoende duidelijk aangegeven dat per 

bestemmingsvlak 1 recreatief opstal aanwezig mag zijn. 

Er staat geschreven in 35 lid 1, dat de gronden bestemd 

zijn voor “gebouwen voor recreatief verblijf, in de vorm 

van een recreatief opstal”. Bedoeld is dat het gaat om 

“één recreatief opstal”. Om dit interpretatieverschil te 

voorkomen wordt voorgesteld het woord “een” te 

vervangen door het cijfer “1”, zodat duidelijk is dat 

het er nooit meer dan 1 kan zijn. 

 

 

De regel van artikel 35 lid 1 wordt hierop aangepast. 
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Vanuit de 8e aanvulling: 

 Woningen, 

wooneenheden, 

woonhuizen 

 Woonhuis is het gebouw, het huis, datgene wat je ziet. 

 

Begripsbepaling: een gebouw dat een woning omvat, dan 

wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk boven 

elkaar gelegen woningen omvat en dat qua 

verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan 

worden. 

 

Woning is een complex van ruimten, geschikt om 

bewoond te worden. 

 

Begripsbepaling: een complex van ruimten, uitsluitend 

bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 

huishouden. 

 

Daarnaast is in de begripsbepalingen (artikel 1) nog het 

begrip Wooneenheid opgenomen: een ruimte in een tot 

bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch 

oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente 

bewoning door een particulier huishouden. Het voldoet 

aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, 

behalve aan het hebben van een keukeninrichting, die 

bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden 

en/of het hebben van sanitaire voorzieningen. Wel moet 

de ruimte gelegen zijn in een gebouw dat ter 

compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende 

elementen gemeenschappelijke voorzieningen bevat. 

 

Zoals dit nu omschreven is, ziet dit op onzelfstandige 

woningen. Dat was niet de bedoeling. 

 

In artikel 50, 51 en 52 (de woonbestemmingen) worden de 

termen “woning” en “wooneenheid” door elkaar gebruikt 

als ware het synoniemen. 

 

Voorgesteld wordt dan ook om in de begripsbepalingen 

het begrip “wooneenheid” (artikel 1.130), gelijk te 

schakelen aan het begrip “woning” (artikel 1.129) 

De regels worden hierop aangepast: 

Het begrip “wooneenheid” (artikel 1.130), wordt gelijk 

geschakeld aan het begrip “woning” (artikel 1.129). 

 

De verbeelding wordt aangepast: 

in die zin dat voor ieder afzonderlijk woonhuis 1 

afzonderlijk bouwvlak wordt opgenomen. 

 

De regels worden hierop aangepast: 

De zinsnede “tenzij anders op de verbeelding is 

weergegeven in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” wordt geschrapt bij de bouwregel van 

artikelen 50, 51 en 52 (50.2.2 c na de komma; 51.2.2 c 

na de komma en 52.2.2 j na de komma). 

 

Toegevoegd wordt aan de regeling voor strijdig gebruik 

(artikel 50.4.4 sub b; 51.4.4 sub b en 52.4.5 sub b) 

“tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

wordt in ieder geval gerekend:  

b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één 

wooneenheid tenzij anders op de verbeelding is 

weergegeven in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” 
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Maarrr…. Dan zijn we er nog niet helemaal. Want: in de 

woonbestemmingen staat dat er per bouwvlak 1 woonhuis 

mag zijn, tenzij anders op de verbeelding is weergegeven 

in de maatvoering “maximum aantal wooneenheden” 

 

Dat impliceert dat je er dan een woonhuis bij zou mogen 

bouwen. Dat is niet de bedoeling bij bijvoorbeeld een 

gesplitste stolpboerderij! Dat gaat juist om 2 woningen in 

1 woonhuis. 

 

Deze maatvoering is echter in het plan gebruikt om een 

rij huizen aan te geven die zich gezamenlijk in 1 

bouwvlak bevinden. (bijvoorbeeld aan de Postweg nabij 

de Golfbaan, daar zit een heel rijtje huizen)  

 

Voorgesteld wordt deze situatie uit het plan te halen, 

en voor ieder afzonderlijk woonhuis 1 afzonderlijk 

bouwvlak op te nemen.  

 

Dan kan deze maatvoering gebruikt worden om aan te 

geven dat er meerdere woningen mogen zijn in 1 

woonhuis. De zinsnede “tenzij anders op de 

verbeelding is weergegeven in de maatvoering 

“maximum aantal wooneenheden” moet dan geschrapt 

worden bij de bouwregel van artikelen 50, 51 en 52 

(50.2.2 c na de komma; 51.2.2 c na de komma en 

52.2.2 j na de komma). 

En toegevoegd aan de regeling voor strijdig gebruik 

(artikel 50.4.4 sub b; 51.4.4 sub b en 52.4.5 sub b) 

“tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

wordt in ieder geval gerekend:  

b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één 

wooneenheid tenzij anders op de verbeelding is 

weergegeven in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” 

 

Dan is de situatie als volgt: 

 

De begrippen Woningen en Wooneenheid zijn gelijk nl: 
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een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 

huisvesting van een afzonderlijk huishouden. 

 

Elk bouwvlak in de bestemming Wonen mag 1 woonhuis 

bevatten. 

 

Elk woonhuis mag 1 woning bevatten, tenzij er op de 

verbeelding in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” anders is weergegeven. 

 

 

 

 

Aangenomen amendementen Raadsvergadering 12 juni 2013: 

Hier moeten ze ingeplakt worden 

22 stuks 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

1/4 

Aanvulling op Nota 
van Beantwoording 
bestemmingsplan 
Buitengebied 

   

 
 
Aan Raad van de gemeente Texel Datum 24 april 2013  
Van college Telefoonnummer 169 
    
Onderwerp 

 

Aanvulling op de Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied / 
‘gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied d.d. 6, 7 en 8 mei 2013 
(raadscommissie) en d.d. 15 mei 2013 (gemeenteraad) 

  
Geachte raadsleden, 
 
Na het aanleveren van de stukken voor uw commissievergadering van 6/7/8 mei, is nog een aantal 
onvolkomenheden gebleken. Door middel van deze aanvulling kan dat nog voor de vaststelling worden 
rechtgezet, waardoor de kwaliteit van het vast te stellen plan toeneemt. 
 
Wijziging A 
In artikel 50.2.2 sub e van de bestemming ‘Wonen’ en in artikel 51.2.2 sub e van de bestemming ‘Wonen – 
Tweede Woning’ staat de maatvoering van de woningen op gronden met een andere bestemming dan een 
woonbestemming opgenomen. In de maatvoeringtabel is de bouwhoogte, de goothoogte, de dakhelling en de 
oppervlakte aangegeven.  
Bij controle van de verbeelding blijkt dat op een aantal locaties de ‘Maatvoering Wonen’ niet is opgenomen. 
Tevens is op twee locaties de aanduiding ‘wonen uitgesloten’ niet opgenomen. Bij een andere locatie is geen 
woning aanwezig en kan de maatvoering afgevoerd worden van de verbeelding. 
 
 

Adres categorie 
maatvoering wonen 

afvoeren  = A 
opnemen = O 

Enkelbestemming 

Schilderweg 212, 214, 214 a-c 
(zuivelfabriek) 

1 A Bedrijf 

Hoofdweg 86a 
(Bonne) 

3 O Bedrijf – Loonbedrijf 

Meyertebos 7 
(Welkoop) 

2 O Bedrijf – Loonbedrijf 

Nieuwlanderweg 38 
(bij Hertenkamp) 

2 O Natuur 

Roggeslootweg 4 
(bij de Krim) 

3 O Recreatie – Dagrecreatie 

Rozendijk 38 
(Woutershok) 

2 O Recreatie -Kampeerterrein 

Krimweg 38, 38a-c 
(Uphus) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

1e Aanvulling
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Hollandseweg 22, 22a-f 3 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Slufterweg 2b 
(Princenhage) 

3 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Slufterweg 201a, 201-207 en 
209 (De Heerlijkheid)  

3 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Postweg 150-152(Modestia) 3 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Badweg 200 
(Noordzee) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Badweg 53-73 
(Butterichel) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Oude Dijkje 38-38a 
(Nieuw Vredestein) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Pelikaanweg 42-176 
(Pelikaan appartementen) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Californiëweg 375-509 
(Californië) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Westerweg 60 
(naast Anja Hoeve) 

-W, wonen uitgesloten Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Bakkenweg 2, 6 
(naast Anja Hoeve) 

-W, wonen uitgesloten Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

Bosrandweg 220-224 
Manege Zoetelief 

2 O Sport – Manege 

Slufterweg 4-196 
(Slufterhoek) 

3 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen 

Pelikaanweg 3-71 
 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen 

Gerritslanderdijkje 150 -286 
(De Parel) 

2 O Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen 

Schorrenweg 44 3 O Agrarisch –Zeepolders 

Oosterenderweg 8 2 O Agrarisch – Oude land 

 
 
 
 
Wijziging B 
Op de locatie Oosterenderweg 17 is in het ontwerp plan binnen de bestemming ‘Agrarisch – Oude land’ voor 
de maatvoering ‘maximum aantal recreatieve opstallen’ het aantal van 2 opgenomen.  
In 2010 is een planologische procedure gevoerd (ontheffing 3.6.1.a Wro), waarbij besloten is een extra 
recreatief opstal toe te kennen aan de Oosterenderweg 17. 
Op de verbeelding zal het ‘maximum aantal recreatieve opstallen’ worden gewijzigd van 2 naar 3 conform 
onderstaande tekening. 
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Wijziging C 
Voor de Hoornderweg 18 is een zienswijze ingediend (nummer 84).  De vertaling van de uitspraak op het 
principeverzoek is niet geheel juist op de verbeelding, behorende bij de zienswijzen weergegeven. Per abuis 
is de bestemming ‘Wonen  - Vab’ opgenomen. Conform de tekst bij de zienswijze wordt dit gewijzigd in 
‘Bedrijf – Vab’. De bestemming ‘Tuin’ wordt niet meer opgenomen. Het bestemmingsvlak en het bouwvlak 
worden aangepast conform onderstaande tekening.  

 
 
 
Wijziging D 
Op de Oosterenderweg 8 is in het ontwerp plan een ‘Wonen – Vab’ bestemming opgenomen. Naar aanleiding 
van de Zienswijzen 158 en 187 is deze bestemming gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch – Oude land’. 
Oosterenderweg 8 valt dan in één agrarisch bouwblok met Oosterenderweg 2, 4 en 6. 
Aangezien de woning op nummer 8 nog steeds bewoond wordt door de voormalige agrariër en deze geen 
binding meer heeft met het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf, wordt de functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – plattelandswoning’ opgenomen conform onderstaande tekening. 
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Wijziging E 
Op 15 mei 2013 besluit u over het voorstel de geactualiseerde archeologische beleidskaart en de daarbij 
behorende toelichting vast te stellen. 
Indien deze door u worden vastgesteld, zal deze geactualiseerde kaart in de verbeelding van het 
bestemmingsplan Buitengebied worden verwerkt. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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Aanvulling op Nota 
van Beantwoording 
bestemmingsplan 
Buitengebied 

   

 
 
Aan Raad van de gemeente Texel Datum 2 mei 2013  
Van college Telefoonnummer 169 
    
Onderwerp 

 

Aanvulling op de Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied / 
‘gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied d.d. 6, 7 en 8 mei 2013 
(raadscommissie) en d.d. 15 mei 2013 (gemeenteraad) 

  
Geachte raadsleden, 
 
Na het aanleveren van de stukken voor uw commissievergadering van 6/7/8 mei, is nog een onvolkomenheid 
gebleken. Door middel van deze aanvulling kan dat nog voor de vaststelling worden rechtgezet, waardoor de 
kwaliteit van het vast te stellen plan toeneemt. 
 
Wijziging betreft Zienswijze 368 / Thema Recreatie 
In het ontwerp bestemmingsplan is voor de locatie Nieuw Vredestein aan het Oude Dijkje 38 een bouwvlak 
opgenomen binnen het bestemmingsvlak ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ met een maatvoering  
‘maximum aantal recreatieve slaapplaatsen’ van 58. 

 
 
Naar aanleiding van Zienswijze nummer 368 heeft het college het standpunt ingenomen dat het aantal 
slaapplaatsen wordt verlaagd van 58 naar 38. Tevens wordt het bestemmingsvlak en het bouwvlak 
teruggebracht volgens de nieuwe tekensystematiek. Zie onderstaande tekening. 

 

2e Aanvulling
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Het college komt terug op dit standpunt en neemt hierbij het volgende in overweging: 
• In 1996 is door het college aangegeven dat uitbreiding met maximaal 20 slaapplaatsen mogelijk is. 
• In 2008 is de planologische wijzigingsprocedure gestart voor het uitbreiden met deze 20 

slaapplaatsen. Het college was bereid medewerking te verlenen aan de uitbreiding en de 
kwaliteitsverbetering op de locatie. De vergunning is in 2009 verleend. 

• In 2010 is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van het college 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vernietigd en is goedkeuring onthouden aan het 
wijzigingsplan. 

• De reden hiervan was dat de verkeerde procedure was gevoerd. Inhoudelijk zijn er geen argumenten 
genoemd. 

• Vanaf dat moment is het bestuurlijk standpunt geweest om dit alsnog mogelijk te maken in het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. 

• Het toezicht op de locatie in verband met mogelijke hinder van recreanten, zal geen probleem meer 
opleveren omdat binnen deze bestemming nu maximaal één bedrijfswoning mogelijk wordt 
gemaakt. (zie Zienswijze nummer 325 / Thema recreatie). 

• Uit de verkorte versie van de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het een planologisch acceptabel 
plan is. 

 
Voorgesteld wordt om het bouwvlak en het bestemmingsvlak uit het ontwerp bestemmingsplan weer op te 
nemen met een maatvoering ‘‘maximum aantal recreatieve slaapplaatsen’ van 58. 
 

 
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

3e Aanvulling Nota van Beantwoording bestemmingsplan Buitengebied Texel 
 
na commissie van 6/7/8 mei 2013, het horen van indieners van zienswijzen. 

 

 

Punten naar aanleiding van de mondelinge toelichting (en evt. nagekomen stukken) op zienswijzen 

  Inbreng: Reactie college: Voorstel tot aanpassing: 

1 ZW 325 en 

ZW 368  

 

Thema 

Recreatie  

Oude Dijkje 38: 

Toezegging wethouder aan commissie:  

Informeren beide partijen over 2e 

aanvulling college op de Nota van 

Beantwoording, waarbij door het 

college een ander standpunt is 

ingenomen ten aanzien van de 

zienswijze van het perceel met het 

groepsverblijf en de paardenhouderij. 

Partijen zijn geïnformeerd, er is ingesproken op dinsdag de 

7e mei, namens de eigenaren van het Oude Dijkje 14 t/m 36. 

Deze wil zelf ook graag nog inspreken op 30 mei. Op 13 mei 

heeft een extra gesprek plaatsgehad met Wethouder 

Kooiman en deze familie. 

 

2 ZW 158 en 

ZW 187  

 

Thema 

Agrarisch 

Oosterenderweg 8: 

Plattelandswoning: nav nagekomen 

brief toevoegen: “mag ook door derden 

bewoond worden” aan regel of 

begripsbepaling, zoals het nu staat 

omschreven mist de inhoudelijke 

bepaling van hetgeen de bedoeling is.  

 

Criterium plattelandswoningen; geen 

afbreuk doen aan agrarische 

mogelijkheden eruit halen. (n.a.v. 

toelichting op zienswijze nummer 187 

d.d. 6 mei 2013 ); immers de 

aanduiding “plattelandswoning” doet 

per definitie geen afbreuk aan de 

De planregels hierop aanpassen door aan de begripsbepaling 

in artikel 1.90 plattelandswoning, toe te voegen: “hetgeen 

betekent dat deze woning ook door derden, niet werkzaam in 

het agrarische bedrijf, mag worden bewoond.” 

 

Opgemerkt wordt dat de woning met aanduiding 

“plattelandswoning” wel blijft tellen als agrarische 

bedrijfswoning 

 

Het plan zal hierop worden aangepast: 

Artikel 5.7 sub l onder 1 wordt gewijzigd van ‘de opname van 

deze aanduiding doet geen onevenredige afbreuk aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

De planregels worden aangepast door aan de 

begripsbepaling in artikel 1.90 plattelandswoning, 

toe te voegen: “hetgeen betekent dat deze woning 

ook door derden, niet werkzaam in het agrarische 

bedrijf, mag worden bewoond.” 

 

 

Het plan wordt hierop aangepast: 

Artikel 5.7 sub l onder 1 wordt gewijzigd van ‘de 

opname van deze aanduiding doet geen onevenredige 

afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, 

de woonsituatie, de verkeersfunctie, de 

natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de 

omliggende gronden’ in  

3e Aanvulling



agrarische mogelijkheden van de 

omliggende gronden en gebouwen, 

aangezien het juist is ingesteld ter 

bescherming daarvan. 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden’ in  

‘de opname van deze aanduiding doet geen onevenredige 

afbreuk aan de woonsituatie, de verkeersfunctie, de 

natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de 

omliggende gronden’. 

 

 

‘de opname van deze aanduiding doet geen 

onevenredige afbreuk aan de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden’. 

 

3 ZW 247 en 

ZW 76 Thema 

Agrarisch 

Skillepaadje 18 / Brakestein: 

Is het een mogelijkheid om voor de 

huidige bewoner de aanduiding 

plattelandswoning op te nemen. 

Aangezien de eigenaar van de woning geen link heeft met het 

ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf, kan de aanduiding 

“plattelandswoning” uitkomst bieden. De aanduiding 

plattelandswoning zal opgenomen worden, zodat bewoning 

door een derde op deze plek legaal voortgezet kan worden 

en anderszins het agrarische bedrijf daar geen 

belemmeringen in ondervindt ten aanzien van de milieu-

eisen. 

Opnemen op de verbeelding de aanduiding 

“specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning” 

ter plaatse van de woning van Skillepaadje 18. 

4 ZW 152 

Thema 

Agrarisch 

Polder Eendracht:   

Ganzenopvang moet zijn rotganzen 

opvang (LTO). 

Dit zal worden aangepast in het plan. 

 

Artikel 6.1 onder bb. Zal worden gewijzigd van 

‘ganzenopvang ter plaatse van de aanduiding 

‘Specifieke vorm van agrarisch – ganzenopvang’ in 

‘rotganzenopvang ter plaatse van de aanduiding 

‘Specifieke vorm van agrarisch – rotganzenopvang’. 

 

5 Diverse 

zienswijzen 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen:  

De 3% regeling in de bestemming 

verblijfsrecreatieve terreinen voor 

bebouwing centrale voorzieningen: 

voor het plaatsen van zonnepanelen op 

een talud (dus niet op een dak) is soms 

wel en soms niet aangegeven in de 

beantwoording van de zienswijzen dat 

dit meetelt in deze 3% .  

 

In ZW 248 (So What) staat per abuis dat zonnepanelen op een 

talud, wel meegeteld worden in de 3% oppervlakte 

bebouwing voor centrale voorzieningen. De regel is dat het 

niet meegeteld wordt, aangezien de 3 % ziet op gebouwen en 

overkappingen ten behoeve van centrale voorzieningen en 

niet op andere bouwwerken zoals zonnepanelen.  

 

De beantwoording van zienswijze 248 zal gecorrigeerd 

worden. 

Dit heeft verder geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 

 



6 ZW 36 Thema 

Agrarisch 

Hoornderweg 36; 

1 wijzigen naar 3. 4e nog een keer goed 

naar kijken. 

Er is in de gemeentelijke archieven geen aanvraag bekend 

voor een vierde recreatieve opstal. In de commissie ruimte, 

wonen en economie van 19 mei 1998 is gesproken over 2 

inpandige recreatieappartementen. Toen heeft voorzitter 

aangegeven dat eerst de voorliggende reparatie rond wordt 

gemaakt met fiat van GS en daarna voornemens onmiddellijk 

te starten. 

Verder is bekend dat er 1 losstaande recreatieve opstal op 

het erf staat. Dat maakt een totaal van 3. 

 

Dit geeft aanleiding de maatvoering voor 3 recreatieve 

opstallen te laten staan. 

 

 

7 ZW 388 

Thema 

Recreatie 

Planprocedure analoog ter inzage 

leggen van verbeelding. 

 

De stelling van de advocaat is op zich correct. Conform 

artikel 3.8 Wro, jo. 3:11 Awb, had een papieren versie van 

de verbeelding ter visie gelegd moeten worden bij de 

stukken.  

Hiervoor is niet gekozen aangezien een leesbare versie van 

de verbeelding een omvang kent van ongeveer 70 vellen A0. 

Er is maximaal ingezet op digitale dienstverlening, en er zijn 

veelvuldig delen van de verbeelding ter plaatse uitgeprint en 

meegegeven aan klanten. Zodoende kan niet gezegd worden 

dat er belangen geschaad zijn. Dat blijkt temeer uit het 

grote aantal ingediende zienswijzen. Bekend is dat ook 

andere gemeenten deze werkwijze hanteren, en pas een 

papieren versie beschikbaar stellen op het moment dat het 

plan is vastgesteld. 

 

Er is recente jurisprudentie waaruit blijkt dat in 

voorkomende gevallen de afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State met gebruikmaking van artikel 6:22 Awb, 

dit formele gebrek passeert, als duidelijk is dat er geen 

belangen geschaad zijn. 

 

 
 
 



Er zijn dus geen gevolgen te verwachten van deze werkwijze. 

 

Zie ook BIJLAGE 1 

8 ZW 143 

Thema 

Recreatie 

Rozendijk 33-37 / Aldubo: 

Analyse maken van vigerend en 

ontwerp plan 

Zie bijlage met kaartbeeld. BIJLAGE 2 en 3 

Het recht om te bouwen is in het nieuwe plan groter dan in 

het vigerende plan. Dat heeft te maken met de regels in het 

vigerende plan voor de afstand tot de weg en de 

perceelsgrens die aangehouden moet worden.  

Ook het bestemmingsvlak is groter dan in het vigerende plan. 

Er is geen sprake van het afnemen van bestaande rechten. 

 

9 Diverse 

zienswijzen: 

 

Uitleg tekensystematiek (tekenen strak 

om gebouwen) en 

windsingel/perceelsgrens/afstand tot 

de weg etc. 

Zie bijlage. BIJLAGE 4  

10 ZW 198 en 

ZW 354 

Thema 

Recreatie 

Nieuwlanderweg 12 / Waalerburght: 

Grootte bouwvlak: vigerend en nieuw, 

is het bouwvlak verkleind? Is er iets op 

tegen om het bouwvlak te wijzigen 

(dus niet te vergroten) zoals in de 

mondelinge toelichting op de 

zienswijze gevraagd? 

 

Na de mondelinge toelichting op de 

zienswijze is er verwarring: is het 

bestemmings- c.q. bouwvlak nu 

wel/niet verkleind? 

Zie bijgevoegde tekening en foto’s van de situatie ter 

plaatse. BIJLAGE 5 

 

Uit de bijlagen blijkt dat er van verkleining geen sprake is. 

Een gedeelte dat in eigendom is, en dat in het vigerende 

plan een agrarische bestemming had, is nu opgenomen als 

tuin. 

 

Vanuit het college wordt voorgesteld om ook bij de twee 

recreatieve bestemmingen van gebouwen en terreinen, een 

binnenplanse wijzigingen op te nemen in het plan om 

verschuivingen mogelijk te maken als dit leidt tot een betere 

inpassing. Zie punt 6 van het schema van vragen uit de 

raadscommissies hieronder. 

 

11 ZW 252 

Thema 

Recreatie 

Grensweg /Dennenoord 

Tijdens de mondelinge toelichting op 

de zienswijze is aangegeven dat er op 

het noordelijk deel geen bouwvlak ligt, 

Zie bijgevoegde tekening. BIJLAGE 6 en 7 

Er is hier inderdaad verzuimd een bouwvlak in te tekenen. 

Het terrein is in gebruik als opslagterrein voor de recreatieve 

functie. Punt is wel dat er geen afschermende windsingel is. 

De regels worden aangepast in die zin dat aan artikel 

37.4.1 Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen  - 

Specifieke gebruiksregels wordt een nieuwe sub f 

toegevoegd (de in het ontwerp staande sub f wordt 



terwijl het wel een recreatieve 

bestemming heeft. Ligt hier in het 

vigerende bestemmingsplan wel een 

bouwmogelijkheid? Is er een procedure 

gevoerd voor dit stuk terrein? 

Dit is wel verplicht bij recreatieterreinen. Tot nu toe is dat 

lastig afdwingbaar. In de Wro is daarvoor een nieuw 

rechtsmiddel opgenomen: de voorwaardelijke verplichting.  

 

Voorgesteld wordt om deze voorwaardelijke verplichting op 

te nemen en te verbinden aan de regeling van het hebben/in 

stand houden van een afschermende windsingel bij 

recreatieterreinen (tenzij op andere wijze een goede 

landschappelijke inpassing is gewaarborgd) 

 

 

verwijderd omdat deze een dubbeling bevat met 

37.2.8 de regel voor de terreininrichting): 

 

“f. het gebruik van de gronden met de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen’ is alleen 

dan toegestaan indien aan de erfinrichtingsregel van 

artikel 37.2.8 is voldaan.” 

 

 

 

12 ZW 206 

Thema 

Recreatie 

Randweg 1 / De Zilvermeeuw:  

Is er een brief met een toezegging dat 

er 20 slaapplaatsen extra zullen 

worden opgenomen? 

Er is geen toezegging gedaan. Zie achterliggende brief van 

december 2008. BIJLAGE 8 

 

13 ZW 255, 347, 

312 Thema 

Recreatie 

Pelikaan, Tubantia en Boschrand; de 

vragen zijn schriftelijk nagestuurd: 

 
Vragen uit de mondelinge toelichting 
op de zienswijzen voor:  
 
Hotel De Pelikaan,  
Hotel Tubantia en  
Hotel de Boschrand,  
 
tijdens de commissievergadering van 7 
mei 2013. 
Vraag voor Tubantia en Hotel de 
Pelikaan 
 
1) Wat is de insteek geweest van deze 
wijziging (het verkleinen van de 
bouwvlakken van 
Tubantia en De Pelikaan en het 
bestemmingsvlak van Tubantia en de 
toekomstige 
plannen onmogelijk te maken)? 

1) Het bestemmingsvlak voor Hotel Tubantia is niet 

verkleind, wel is de lijn nu juist ingetekend volgens de 

kadastrale kaart. Het gehele eigendom ter plaatse is 

bestemd. Het bouwvlak is getekend volgens de visie dat open 

landschap en open doorzichten behouden moeten blijven. Zie 

bijgevoegde foto. Het ingetekende bouwvlak geeft 

mogelijkheden om de toegestane maximale oppervlakte 

bebouwing een goede plek te geven. Bij het maken van 

toekomstplannen, kan door de eigenaar rekening gehouden 

worden met  de vlakken zoals opgenomen in het 

bestemmingsplan. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, 

kan ook uitbreiding van bestemmingsvlak verkregen worden 

(via de 25%-regeling) en zal het bouwvlak op een passende 

wijze worden aangepast. BIJLAGE 9 en 10 

 

Het bouwvlak van Hotel de Pelikaan: aan de westkant, ter 

plaatse van een parkeerterrein, is het bouwvlak kleiner dan 

de bouwmogelijkheden op basis van het vigerende 

 



 
2) Waarom wordt er niet met de 
ondernemers meegedacht en hun de 
ruimte gegeven 
voor ontwikkeling, wat de gemeente 
als beleidsvisie heeft? 
 
3) Het kan toch niet zo zijn dat als de 
hoteleigenaren eind 2012 een 
vergunning in 
zouden dienen je vergunning zou 
krijgen en dat deze door de komst van 
het nieuwe 
bestemmingsplan deze zelfde 
vergunning geweigerd zou worden, 
aangezien de 
slaapplaatsen vastgesteld zijn? 
 

4) Waarom gaat het college op de stoel 

van de ondernemer zitten? 

 

 

bestemmingsplan. Dit betreft het huidige parkeerterrein. 

BIJLAGE 11 

 

2) Er wordt ruimte gegeven voor ontwikkelingen rekening 

houdend met het o.a. belang van behoud en versterking van 

de kernwaarden van Texel. 

 

 

3) Een nieuw bestemmingsplan geeft nieuwe regels. Het 

Ruimtelijke Ordeningsrecht is op deze wijze ingericht. Het 

gestelde kan inderdaad het geval zijn. 

 

4) Het college kijkt naar alle belangen, niet alleen het 

economische belang en maakt een afweging in het algemeen 

belang. 

 

Dit geeft geen aanleiding tot wijzigingen 

14 ZW 291 

Thema 

Recreatie 

Stuifweg 22 / Avanti: 

• Vigerend Rk 20 (kleinschalig 

recreatieterrein met 

mogelijkheid tot 20 

zomerwoningen- incl. de 

mogelijke uitbreiding met 6 

zomerwoningen/30 

slaapplaatsen-), nu 

bestemming Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve 

gebouwen. 

• Hoe is aantal te bebouwen m2 

vastgesteld? 

• Verzoek om vergroting van het 

bouwvlak en het daaraan 

Zie bijlage.  BIJLAGE 12 

 

De antwoorden uit de bijlage geven geen aanleiding tot een 

wijziging in het voorstel van het college ten aanzien van de 

zienswijze. 

 



gekoppelde bouwvlak: geen 

antwoord in ZW reactie. 

• Toename aantal gebouwen 

niet mogelijk in nieuwe 

bestemming. Dus 30 nieuwe 

slaapplaatsen moeten 

gecreëerd worden in 

bestaande gebouwen of 

uitbreiding daarvan. 

• Nu gebouwen mogelijk van 16 

m breed en 103 m lang en 10 

m hoog: 3 verdiepingen. Is dat 

niet een te groot bouwvolume 

in het kwetsbare open 

polderlandschap? 

• Is een boomsingel nu wel/niet 

gewenst? 

 

15 ZW 303, ZW 

307, ZW 248 

Thema 

Recreatie 

Gortersmient, Koornaar en So What.; 

hoeveel dienstwoningen zijn er nu 

feitelijk? Er wordt in de regels 

verwezen naar de verbeelding maar 

het is niet zichtbaar op de verbeelding. 

Het aantal dienstwoningen is het bestaande aantal. Dat wil 

zeggen het vergunde en (legaal) gerealiseerde aantal 

dienstwoningen. Nergens staat in het bestemmingsplan 

genoemd hoeveel dat er zijn. 

Vanuit de regels wordt niet verwezen naar de verbeelding. In 

de regels staat (artikel 37 lid 2) “er mogen geen nieuwe 

bedrijfswoningen worden toegevoegd”, met daarna (artikel 

37 lid 3) een afwijkingsmogelijkheid voor nieuwe 

bedrijfswoningen (onder voorwaarden mogelijk). 

 

 

16 ZW 251 

Thema 

Recreatie 

Vuurtorenweg 5 - 23 

Bouwlust verplaatsing 1 recreatief 

opstal van de Molenlaan naar Bouwlust, 

kan nu niet meer gerealiseerd worden? 

Is de procedure gevoerd? 

Er is wel een positieve principe-uitspraak (BenW advies 

nummer 255 d.d. 3 augustus 255 en brief d.d. 2 september 

2010) op het verzoek tot het verplaatsen van 1 recreatieve 

opstal van de Molenlaan in De Cocksdorp naar de locatie 

Bouwlust. Er is echter geen verzoek gevolgd om de benodigde 

 



procedure te voeren, en er is dus ook geen procedure 

gevoerd om dit voornemen te realiseren. 

 

17 ZW 270 

Thema Sport 

Akenbuurt 18 

In de regel Sport-manege opnemen dat 

de maatvoering oppervlakte bebouwing 

ziet op de gebouwen en overkappingen 

voor sport (en dus niet voor de woning) 

 

Woning in oppervlakte bij de 

bestemming Sport uitzonderen en 

andere vorm van bouwvlak in verband 

met zicht op schapenboet 

 

De regels van Artikel 42 ‘Sport-Manege’ worden aangepast:  

Artikel 42.2.1 sub c ‘de gezamenlijke oppervlakte aan 

gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal het op de 

verbeelding aangegeven m2’ wordt gewijzigd in: 

 

‘De gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en 

overkappingen, uitgezonderd de bedrijfswoning en de daarbij 

behorende bouwwerken, mag niet meer bedragen dan het op 

de verbeelding aangegeven m2’ 

 

Het bouwvlak zal worden aangepast op de verbeelding. 

De regels van Artikel 42 ‘Sport-Manege’ worden 

aangepast:  

Artikel 42.2.1 sub c ‘de gezamenlijke oppervlakte 

aan gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 

het op de verbeelding aangegeven m2’ wordt 

gewijzigd in: 

 

‘De gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen en 

overkappingen, uitgezonderd de bedrijfswoning en de 

daarbij behorende bouwwerken, mag niet meer 

bedragen dan het op de verbeelding aangegeven m2’ 

 

Het bouwvlak zal worden aangepast op de 

verbeelding. 

18 ZW 253 

Thema 

Recreatie 

Frankendael aan de Westerweg: 

bouwvlak ligt erg beperkend, op deze 

manier zou uitbreiding van de woning 

alleen kunnen plaatsvinden voor de 

schuur, hetgeen qua beeldkwaliteit en 

gebruiksmogelijkheden ongewenst is. 

Het bouwvlak op de verbeelding zal worden aangepast zodat 

er aan de zuidzijde meer ruimte komt, wel zal de afstand tot 

de weg gehanteerd blijven. 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 

19 ZW 374 

Thema 

Recreatie 

Nieuwlanderweg  53:  wijziging 

verdeling aantal slaapplaatsen over de 

twee bestemmingsvlakken, aangezien 

hier reeds een vergunning voor 

verleend is. 

De getallen op de verbeelding zullen worden aangepast. De verbeelding zal hierop aangepast worden. 

20 ZW 32 Thema 

Agrarisch 

Van: eigenaar… 
Verzonden: woensdag 8 mei 2013 
16:57 
Aan: … 
Onderwerp: Reactie zienswijze 

Beantwoording nagekomen e-mail: 

Door de familienaam is hier een verkeerde aanname gedaan. 

Feit blijft dat gronden zijn verkocht, het gestelde heeft 

verder geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 

 
 



agrarisch nr 32 
 
Hallo mevrouw, 
  
Betreft reactie op mijn zienswijze 
agrarisch nummer 32 voor Burgerdijk 
25 
  
In de reactie van de gemeente op mijn 
zienswijze heb ik een grote fout 
gevonden. 
  
Ik heb nooit en te nimmer 1 m2 van 
mijn land of bouwblok verkocht voor 
natuurontwikkeling. 
  
Familie van mij heeft dit wel gedaan. 
  
Met vriendelijke groet  

… 

 

21 ZW 53 Thema 

Wonen 

Oude Dijkje 40:  

Kan een paardenbak in de 

bestemmingen Agrarisch of Tuin 

mogelijk gemaakt worden? 

 

De bestaande paardenbak nabij het Oude Dijke 40 is circa 

1.000m2 

De bestemming ‘Tuin’ wordt opgenomen en aangepast in die 

zin dat er een afwijkingsmogelijkheid voor paardenbakken 

wordt opgenomen.  

Er zal een definitie van het begrip “paardrijdbak” worden 

opgenomen in artikel 1. 

Het bestemmingsvlak zal worden opgenomen in de 

verbeelding. 

A. Om een paardrijdbak mogelijk te maken in de 

bestemming ‘Tuin’ zal de volgende aanpassing in de 

regels worden opgenomen: 

 

Artikel 45 Tuin 

 

45.3 Specifieke gebruiksregels 

45.3.1 

Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken 

wordt in ieder geval gerekend: 

a. Het gebruik van gronden voor de aanleg van een 

paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken 

 
45.4 Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde 



afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan 
Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in 
bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 

 

Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 45 lid 3.1 sub a in die zin 
dat de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende 
bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de 
bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 
800 m2; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn 
dan 1,50 meter; 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en 
uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de 
woonfunctie; 
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden 
van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de 
bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden 
van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie 
van omliggende woningen niet beperken; 
7. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke 
belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, 
de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 

 

 

B. Ter verduidelijking van het begrip paardrijdbak zal 

in Artikel 1 het begrip paardrijdbak worden 

gedefinieerd: 

 

Paardrijdbakken zijn buitenrijbanen ten behoeve 



van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, 
hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te 
verstevigen en al dan niet voorzien van een 
omheining. 
 

22 ZW 85 Thema 

Wonen 

Rozendijk 16 en Rozendijk 1:  

De bestemmingen waren in de digitale 

verbeelding eerst anders dan nu. Zou 

veranderd zijn van ‘recreatief bedrijf’ 

in ‘bedrijf’. 

 

De “rode punaise” die in het begin verscheen bij de viewer 

Texel in kaart, is na een aantal dagen verwijderd, aangezien 

dit het beeld van het bestemmingsplan teveel vertroebelde 

(wat je wilde zien verdween als het ware onder de punaise). 

Huisnummers maken geen onderdeel uit van het 

bestemmingsplan. 

De digitale bestanden van het ontwerpplan zijn gewaarmerkt 

via de techniek van de landelijke voorziening. Het is dus met 

100% zekerheid te zeggen dat het plan niet tussentijds 

gewijzigd is. BIJLAGE 13 

 

Het aangeleverde voorbeeld betreft een gedeelte plankaart 

van het voorontwerp (concept). Een voorontwerp heeft geen 

juridische status. De formele bestemmingsplanprocedure 

start met het ter visie leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan.  

 

23 ZW 199 

Thema 

Bedrijf 

Vuurtorenweg 54; 

Projectbesluit opzoeken. 

Het gaat om een locatie met een 

woning/bedrijf, met een parkje van 5 

huisjes erachter. 

Zou dit niet een recreatieve 

bestemming moeten hebben, en het 

woonhuis aan de voorzijde een 

woonbestemming? (geheel is ontstaan 

vanuit een agrarische bestemming) 

In 2010 is een projectprocedure gevoerd door de 

eigenaar/bewoner van het agrarische bedrijf om gebruik te 

maken van de 25% regeling voor het uitbreiden met 1 

Recreatieve Opstal. Ook is daarbij gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid (vrijstelling) uit het bestemmingsplan 

parapluregeling, om recreatieve opstallen binnen een 

bouwvlak te kunnen verplaatsen. Deze procedure is met goed 

gevolg afgerond. 

Tevens is er een procedure gevoerd om de agrarische 

bestemming aan te passen naar Vab. Er is nu in het ontwerp 

bestemmingsplan de bestemming “Bedrijf – Vab” 

opgenomen, omdat er in naast de woning, een 

bedrijfsgebouw staat, dat ook als zodanig wordt gebruikt. Dit  

 



is conform het besluit 10 augustus 2010 nr. 269. 

 

24 ZW 33 Thema 

Recreatie 

Nota van Beantwoording locatie 

Rozendijk 4 moet zijn Ruigendijk 4 

 

Dit zal aangepast worden in de Nota van Beantwoording, 

maar het heeft geen gevolgen voor het plan. 

 

25 ZW 210 

Thema 

Wonen 

Nesweg 27 strijdig gebruik. 2 

recreatieve opstallen missen. In 

koopakte 1986 benoemd. Ook was er al 

sprake van betaling toeristenbelasting, 

voor 1996. 

 

Het wordt niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze 

recreatieve opstallen er waren en in gebruik waren voor de 

inwerkingtreding van het vigerende bestemmingsplan. 

De stolp heeft in het verleden met een artikel 19 vrijstelling 

een woonbestemming gekregen (in plaats van recreatief) die 

in het bestemmingsplan Buitengebied 1996 is opgenomen. 

Daarbij zijn alle recreatieve mogelijkheden van het perceel 

verwijderd. Op de plankaart heeft dit perceel dan ook alleen 

een woonfunctie zonder aanduidingen van recreatieve 

opstallen. In het bestemmingsplan Buitengebied 1977 had 

deze stolp de bestemming 'recreatieappartementen'.  

BIJLAGE 14  

Door de eigenaar zijn aanvullende gegevens overlegd: 

- een, naar het lijkt, authentiek kopie van de koopakte van 

10 maart 1986 waarin staat "de twee woonappartementen, 

met onder- en bijgelegen grond, staande en gelegen aan de 

Nesweg 29 en 31, …" Er is dus geen sprake van 

recreatieappartementen. 

Ook is er in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van het vigerende plan, toeristenbelasting betaald, maar dat 

kan bij elke woning het geval zijn, bijvoorbeeld als er sprake 

is van logies met ontbijt. Dat betekent nog geen bewijs van 

het aanwezig zijn van recreatieve opstallen. 

 

 

26 ZW 234 

Thema 

Wonen 

Witteweg 15: In de mondelinge 

toelichting op de zienswijze is door 

spreker aangegeven dat bij realisatie 

van een restaurant het wel mogelijk is 

Witteweg 15 heeft in het vigerende plan de bestemming H(r 

); horeca klasse r (restaurant), met een totaal 

bouwoppervlak van 500 m2. Er zijn op de plankaart geen 

recreatieve opstallen opgenomen. 

 



de 2 aanwezige recreatieve opstallen 

uit te plaatsen? Dus waarom wordt er 

niet meteen meegewerkt aan het 

uitplaatsen van de recreatieve 

opstallen. 

Klopt dit? 

De ruimten zijn ontstaan als personeelsverblijven (1978) bij 

het horecabedrijf. In 1999 is een bouwvergunning afgegeven 

waarbij door de eigenaar als bestemming na voltooiing is 

opgegeven “woonhuis in zijn geheel” op de bijbehorende 

tekening zijn 2 (inpandige) appartementen aangegeven (apt). 

De horecafunctie is vanaf toen niet langer gerealiseerd 

geweest. Er is geen procedure gevolgd voor het wijzigen van 

de bestemming. 

Indien uitgegaan wordt van de horecabestemming, is er geen 

sprake van een woonhuis met appartementen, het 

“uitplaatsen” van recreatieve opstallen is alsdan ook niet aan 

de orde. Overigens is het uitplaatsen of verplaatsen van 

recreatieve opstallen geen recht , er is altijd een 

binnenplanse ontheffing voor nodig waarbij criteria getoetst 

worden (gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden en 

geen onevenredige afbreuk aan de bestaande 

stedenbouwkundige structuur) artikel 7 bestemmingsplan 

“partiële herziening van diverse bestemmingsplannen op 

ondergeschikte onderwerpen” (in de wandelgangen 

“parapluregeling” genoemd) 

 

27 ZW 109 

Thema 

Wonen 

Gerritslanderdijkje 8   

In januari 2013 nav inspraak begrepen 

dat er een veel groter bouwvlak zou 

worden opgenomen dan nu het geval 

is, nu valt een deel van de bebouwing 

buiten het bouwvlak. 

 

Inderdaad valt een deel van de bebouwing (een tweetal 

bijgebouwtjes) nu niet in het bouwvlak. Bij nader inzien 

bouwvlak vergroten. Dit vergrote bouwvlak blijft vallen 

binnen het bestemmingsvlak zoals dat al opgenomen was in 

het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 

28 ZW 240 

Thema 

Wonen 

Postweg 101;  

Toezegging 2 recreatieve opstallen. 

Wel aannemelijk dat er 3 zijn. 

Gegevens nogmaals beschouwen. In 

1992 woning met 3 recreatieve 

Ook de nu overlegde bewijsstukken kunnen niet worden 

aangemerkt als overtuigend bewijs:  

ze zijn niet ondertekend, ze zijn niet gedateerd, er staan 

allerlei handgeschreven wijzigingen en aanvulling op waarvan 

niet duidelijk is wanneer ze zijn toegevoegd.  

 



opstallen in verkoopdossier (ook op 

oude plankaart 4 huizen zichtbaar) 

 

Op de plankaart van het geldende bestemmingsplan staan 2 

bolletjes; dus 2 recreatieve opstallen. De opmerking van '4' 

huizen zegt niets over de status of functie van de 

waarschijnlijk aanwezige gebouwen. Ook in het vigerende 

plan maakt de ondergrond geen deel uit van de juridische 

regeling van het plan. De regels geven aan wat er maximaal 

gebouwd en gebruikt mag worden. 

 

29 ZW 

200/201/202 

Thema 

Bedrijf en 

Wonen 

Harkebuurt 3 (ZW 200) 

Een deel van de zienswijze, waarin 

gevraagd wordt om een uitbreiding van 

1.800 m2  naar 2.300 m2 is niet 

beantwoord?  

 

Harkebuurt 5 (ZW 201) 

Hier is een deel van de te bouwen 

oppervlakte weggenomen in het 

ontwerpplan. Eigenaar ziet dit graag 

terugkeren, en wil weten waarom dit is 

gedaan. 

ZW200: er is wel ingegaan op het verzoek om het maximaal 

te bebouwen oppervlakte te vergroten van 1.800 naar 2.300 

m2. Het is niet toegekend. 

 

 

ZW 201 Zie bijgevoegde memo. BIJLAGE 15 

 

30 ZW 236 

Thema 

Agrarisch 

Uitzoeken in welk artikel geregeld 

staat dat de stolpenregeling alleen 

geldt voor ‘Wonen’ en niet voor 

‘Agrarisch’ 

Dit gaat om de stolpenregeling voor het bouwen van nieuwe 

stolpen. 

Deze is expliciet opgenomen in de woonbestemmingen, 

omdat het een vergroting geeft van het maximale 

bebouwingsoppervlakte. Voor agrarische bebouwing geldt in 

principe geen maximum oppervlakte qua bedrijfsgebouwen. 

 

31 ZW 303 

Thema 

Recreatie 

Grensweg 388 / Koornaar:  

Gekeken wordt nog naar een bouwvlak 

dat nu halverwege een chalet eindigt. 

Een chalet (= stacaravan, het bestemmingsplan hanteert de 

term “chalet” niet), mag op het gehele terrein geplaatst 

worden, hoeft niet binnen het bouwvlak. Omdat de keus aan 

de ondernemer is om dit eventueel om te zetten in 

zomerhuizen is toch een bouwvlak opgenomen. Als er 

zomerhuizen gebouwd worden dienen die wel binnen het 

bouwvlak geplaatst te worden. Voor het “chalet” is dus geen 

 



sprake van een illegale situatie o.i.d. doordat deze half 

buiten het bouwvlak valt. 

32 ZW 256 en 

ZW 372 

Thema 

Bedrijf 

Gerritslanderdijkje 15-17 Het 

tuinhuisje (bijgebouw) valt buiten het 

bouwvlak. Waarom is dat zo gedaan? 

 

 

verplaatsen 

Gerritslanderdijkje 15 

Oppervlakte bebouwing bij bedrijven 

met Ro-tjes. Regel goed opschrijven. 

Zoals het er nu staat valt de 

oppervlakte van de Rotjes binnen het 

totale maximaal te bebouwen 

oppervlak. 

 

De reden is te vinden in de kadastrale ondergrond. Het 

tuinhuisje is blijkbaar ooit gebouwd over de kadastrale grens 

heen (±1,5 m.). Onder de systematiek van het vigerende plan 

zijn dergelijke kleine afwijkingen niet zichtbaar. Een van de 

uitgangspunten bij het intekenen van bestemmingsvlakken, is 

het volgen van de kadastrale lijnen. Dat is hier ook gebeurd. 

Niet altijd staan dan de BAG-gegevens (basisregistratie 

adressen en gebouwen) op de ondergrond die gebruikt wordt 

bij het tekenen. 

 

Inmiddels is duidelijk dat ook het aangrenzende perceel in 

eigendom is bij dezelfde eigenaar als het perceel waarop het 

recreatieve opstal staat, het bestemmingsvlak kan aan de 

zijde van het tuinhuisje iets vergroot worden zodat dit 

binnen het vlak valt. 

 

Dat is niet de bedoeling, het plan zal hierop worden 

aangepast 

De verbeelding wordt hierop aangepast. 

33 ZW 122 

Thema 

Wonen 

Schilderweg 167: 

Nagaan of er in 1996 een inventarisatie 

heeft plaatsgevonden van o.a. 

recreatieve opstallen. 

Op 13 oktober 1986 is een inventarisatie gedaan. Op de 

inventarisatiekaart staat dat er op het terrein is gekeken en 

dat er geen recreatief(ve) opstal(len) is(zijn) aangetroffen. 

 

34 ZW 286 

 

Thema 

Agrarisch 

Postweg 154: 

Varkenshouderij is erg afgeperkt ten 

opzichte van de gevoerde procedure, 

vraagt ruimte ook om juist te kunnen 

overschakelen van “intensief” naar 

“reguliere”of zelfs richting biologische 

varkenshouderij. 

Is recht gedaan aan gevoerde procedure ten tijde van de 

verplaatsing (bedrijf was eerst gevestigd op de locatie waar 

nu de golfbaan is gevestigd)? Als gevolg van de eerste 

verontrustende signalen vanuit planMER is de lijn strak om de 

bestaande bebouwing getrokken. Door de recente 

wetswijziging is echter duidelijk geworden dat bestaande 

planologische rechten meegenomen kunnen worden naar een 

volgend bestemmingsplan. 

Het bouwvlak zal weer terug opgenomen worden conform de 

De verbeelding zal hierop aangepast worden. 



vigerende mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen uit de raad of raadsfracties 

1 Nav 

vragenuurtje 

Uitzoeken of saneren lege agrarische 

bouwvlakken in de Nota van 

Uitgangspunten staat. 

In de Nota van Uitgangspunten is aangegeven dat er geen 
nieuwe agrarische blokken worden gerealiseerd in kwetsbare 
open landschappen, zoals de ‘Hoornder polders’. In de 
‘Hoornder polders’ , aan de Watermolenweg, ligt in het 
vigerende bestemmingsplan een agrarisch bouwblok. Ter 
plaatse van dit agrarische bouwblok is tot op heden geen 
agrarische bebouwing gerealiseerd. Er is nog steeds sprake 
van landbouwgrond (grasland). Daaruit blijkt dat er geen 
behoefte is aan dit agrarische bouwblok. 
Om te voorkomen dat in dit open landschap een (nieuw) 
agrarisch bedrijf gaat starten is dit agrarische bouwblok niet 
meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 
Uitgangspunt is dat startende agrarische bedrijven een plek 
vinden op een blok van een gestopt agrarisch bedrijf. 
 

 

2 Algemeen 

punt 

Uitleg ondergrond en bestemmingsplan 

(huisnummers, projectie van 

bebouwing, infrastructuur etc, maakt 

allemaal geen onderdeel uit van het 

bestemmingsplan) 

De ondergrond die gebruikt wordt bij RO-online 

(www.ruimtelijkeplannen.nl) kan verschillen van de 

ondergrond die de gemeente gebruikt bij het tekenen en ter 

beschikking stellen van het plan via de eigen website. Dat is 

een geaccepteerd gegeven. De ondergrond maakt dan ook 

geen deel uit van het bestemmingsplan. Ook huisnummering 

straatnamen aanduiding van bebouwing etc. maakt geen deel 

uit van het bestemmingsplan. Enkel de getekende gekleurde 

vlakken, de dubbelbestemmingen de maatvoeringen en de 

functie aanduidingen vormen de verbeelding van het 

 



bestemmingsplan. Ter oriëntatie kan de ondergrond meer 

zichtbaar worden gemaakt. Er is geen hiërarchie in de 

gegevens op de websites, aangezien gebruik gemaakt wordt 

van exact dezelfde brongegevens. 

Beschikbaar stellen van het plan via 

www.ruimtelijkeplannen.nl is verplicht, het aanbieden op de 

eigen website is een optie, die door de VNG aangeraden 

wordt, omdat dat een grotere waarborg geeft dat het plan te 

allen tijde beschikbaar is. (ook als 

www.ruimtelijkeplannen.nl bijvoorbeeld “uit de lucht” is 

voor onderhoud etc.) 

3 Nav 

vragenuurtje 

Monumentale boerderijen in twee 

woningen splitsen: in welk artikel staat 

dit? 

Artikel 50.5 sub a en artikel 52.5 sub a. Er is hierop een 

aanvulling conform zienswijze nummer 316, TOP, Thema 

Algemeen. 

 

4 Nav 

vragenuurtje 

Grenzen Hoge Berg; is dit ook al in 

ontwerpplan zo en is nu alleen het 

kaartje nieuw? 

Ja. 

In de uitbreiding van de Hoge Berg (ten opzichte van het 
vigerende plan) liggen: 
 

• 2 agrarische bouwvlakken  
 

• 8 woningen 
 

• 1 yogacentrum 
 

• 1 bouwbedrijf 
 

• 1 bierbrouwerij  
 

• 1 tuincentrum 
 
De grenzen waren al zo bij het ontwerpplan dat ter visie 

heeft gelegen. Nu wordt voorgesteld ook het kaartbeeld in 

de toelichting toe te voegen. Overigens heeft deze wijziging 

enkel gevolgen voor de agrarische bouwvlakken. Het Hoge 

Berggebied is namelijk ingetekend via de agrarische 

bestemming “Agrarisch – Hoge Berg.” De overige percelen 

 



hebben gewoon de betreffende bestemming, zonder dat dit 

ingedeeld is in gebiedsgebonden categorieën. BIJLAGE 16 

5  Gemeentelijke viewer beschikbaar 

stellen met de wijzigingskaart erop? 

Hoewel technisch mogelijk, is hier niet voor gekozen omdat 

op het moment de zienswijze periode al voorbij is. 

 

6  Suggestie: Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen en 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen; mogelijkheid opnemen om 

bouwvlak te schuiven binnen 

bestemmingsvlak en om het 

bestemmingsvlak te verschuiven? 

Dit kan iets meer soepelheid geven in de planregels. 

Er zal in de algemene wijzigingsregels (artikel 63) een lid 

toegevoegd worden om dit mogelijk te maken. 

Artikel 63 wordt aangepast in die zin dat toegevoegd 

wordt: 

63.4 Verschuiven bestemmingsgrenzen en/of 

bouwvlakgrenzen van de gronden vallend onder de 

bestemmingen ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen’ en ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen’ 

Bij de afweging van de hieronder genoemde 

wijziging, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van 

de gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in 

bijlagen bij de regels, steeds onderdeel van het 

toetsingskader. 

 

Het plan kan gewijzigd worden in die zin dat een op 

de verbeelding weergegeven grens van een bouw- 

en/of bestemmingsvlak van de gronden vallend onder 

de bestemmingen ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

gebouwen’ en ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen’, wordt verschoven. 

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de verschuiving bedraagt maximaal 100 meter; 

2. de verschuiving doet geen onevenredige afbreuk 

aan de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de omringende gronden en (agrarische) bedrijven, de 

milieusituatie, de woonsituatie en de natuurwaarden; 

3. de oppervlakte van het bouw- en of 

bestemmingsvlak blijft gelijk, de grond die daardoor 

vrijkomt van de recreatieve bestemming, krijgt de 



bestemming van de omringende gronden; 

4. de verschuiving gaat niet ten koste van het 

agrarisch areaal of het areaal aan natuurgebied. 

 

 

7 ZW 160 en  

ZW 276 en 

ZW 348 

Thema 

Recreatie 

Vragen D66: 

D66 heeft n.a.v. gisteravond een 

aantal vragen. 

1. T.a.v. de heer F.A. (nummer 
160): heeft de grond aan de 
achterzijde (het gebied waar 
de eigenaar graag de 
bouwbloklijn zou willen 
opschuiven over een diepte 
van 30 meter) een recreatieve 
bestemming? 

2. Eveneens t.a.v. nummer 160: 
Stel dat de zomerhuizen wel 
verplaatst zouden mogen 
worden, mogen deze dan 70m 
² of 100 m² worden? 

3. N.a.v. insprekers eigenaar en 
buurman: graag ontvangt D66 
de brief waaraan is 
gerefereerd (verstuurd vanuit 
de gemeente op 11 augustus 
2009, waarin de afspraken 
verwoord staan t.a.v het 
fietspad en de compensatie) 
alsmede het complete advies 
(en besluit) dat het college op 
9 oktober 2012 genomen heeft 
over deze zaak. 

 

Vraag 1: Ja, maar dit zou voor de tweede maal een grote 

uitbreiding geven (in 1996 was de eerste). Er is voldoende 

ruimte binnen het bouwvlak om de 20 slaapplaatsen, in 

bijvoorbeeld 5 zomerhuizen,  te realiseren. 

BIJLAGE 17 

Vraag 2: De bestemming in het nieuwe bestemmingsplan is 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen in het vigerende 

plan is de bestemming kleinschalig recreatieterrein met 4 

eenheden. Binnen de nieuwe bestemming zijn zomerhuizen 

mogelijk met een oppervlakte van maximaal 100 m2, 

conform het gestelde in de vastgestelde ‘Nota van 

Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied’ (Pagina 15, 

zie bijlage) 

Uitbreiding (van eenheden en/of oppervlakte bouwvlak) is 

mogelijk via de 25%-regeling, als aan alle voorwaarden wordt 

voldaan. Dit kan gedurende de looptijd van het nieuwe plan 

aangevraagd worden. 

 

 

Vraag 3: BIJLAGE 18: 

• Brief met kenmerk 09.UP.4292 d.d. 11 augustus 

2009 

• Getekend BenW advies d.d. 09-10-2012 met nummer 

364 

• Kopieën van de desbetreffende stukken uit de 

bijlage bij het BenW advies 364. 

• Besluitenlijst van de vergadering van het college van 

Burgemeester en Wethouders , nummer 41 d.d. 09-

10-2012. 

 



 

8  Heeft het Loodsproject ter visie 

gelegen? (TX Belang) 

 

Er is gezocht in de archieven maar een bekendmaking met 

een ter visie termijn is niet gevonden. 

 

9 ZW 220 

Thema 

Wonen 

Pepperflow-vragen: 

 

Geacht college, 

D66 zou graag willen weten of het 

college kan inschatten hoe een rechter 

zal/zou kunnen oordelen als de 

indiener van zienswijze 220 dit 

aanhangig zou maken? 

 

Het gaat hier om: 

Pontweg 226, De Koog 

(1) In het geldende bestemmingsplan 

heeft het perceel een H(h) 650 

bestemming met 65 slaapplaatsen. In 

het nieuwe bestemmingsplan heeft het 

perceel een woonbestemming 

gekregen. Dit is zonder overleg 

gebeurd en tevens in strijd met de 

Nota van uitgangspunten 

bestemmingsplan buitengebied.  

(2) Het college of raad kunnen niet 

zomaar slaapplaatsen afnemen. 

Ondernemers hebben geïnvesteerd in 

ondernemingen met slaapplaatsen en 

investeren naar hun mogelijkheden. 

Veel mensen 

wachten al lange tijd op het nieuwe 

bestemmingsplan alvorens 

investeringen worden gedaan. Beter is 

Aangezien de gronden al lange tijd (meer dan 30 jaar na de 

brand van 1978 is er geen exploitatie meer geweest van een 

recreatief bedrijf) niet in overeenstemming met de 

bestemming worden gebruikt, is te verwachten dat een 

bestemming overeenkomstig het huidige gebruik de toets bij 

de afdeling kan doorstaan.  

 

 

 



het om beleid te maken voor het 

verplaatsen van slaapplaatsen. Dit 

levert zowel op het ontvangende 

perceel als het leverende perceel een 

kwaliteitsverbetering op.  

(1+2) Op deze locatie heeft lange tijd 

een recreatieve bestemming gerust, in 

het vigerende plan heeft het inderdaad 

de Hotelbestemming, met 65 

slaapplaatsen 

geregistreerd in de 

slaapplaatsentelling en een maximum 

bebouwingsoppervlak van 650m². Door 

de eigenaar is de bestemming echter al 

zeer lange tijd niet gerealiseerd (meer 

dan 40 jaar) en het ligt ook niet in de 

lijn der verwachtingen dat dit op korte 

termijn zal gebeuren. Daarom is 

gekeken naar het feitelijke gebruik van 

de gronden en de bebouwing, 

en is het perceel voorzien van een 

woonbestemming.  

De zienswijze geeft geen aanleiding 

tot wijziging van het 

bestemmingsplan. 

 

10 ZW 10 Thema 

Sport 

Pepperflow vraag:  

 

Geacht college, 

De Hondenclub heeft, bij monde van 

een bestuurslid ingesproken, in 

aanvulling op hun Zienswijze. Zij 

vragen 90 m² (inspraak) maar het 

college stelt 50 m² voor. Uit de 

Het is een nieuwe locatie op gronden met een agrarische 

bestemming en zonder bouwvlak in het vigerende plan. 

Momenteel bij gedogen. Op de kaart behorende bij de 

provinciale structuurvisie is het niet aangewezen als 

‘Bestaand Bebouwd Gebied ‘(BBG). Ontwikkelingen buiten 

BBG zijn in beginsel niet toegelaten. 

Omdat dit echter gezien wordt als gebruik van een veld, met 

zeer ondergeschikte, kleinschalige voorzieningen, kan 

 



weerlegging, en de mondelinge reactie 

van de wethouder, is gebleken dat dit 

gaat om een inschatting van het 

college over de door hen daadwerkelijk 

benodigde m²; 50 m² is volgens u 

voldoende. 

In een kort gesprek na de vergadering 

bleek echter dat dit ook/mede is 

ingegeven door de provincie, die hier 

problemen mee zou hebben. 

D66 wil graag weten waarom de 

provincie een uitbreiding van het 

bouwvlak naar 90 m² zou afkeuren en 

hoe  bepalend dat dan is (en ook: 

waarom dat dat niet genoemd staat in 

de weerlegging van de zienswijze?). 

geredeneerd worden dat er geen sprake is van een strijdige 

ontwikkeling. De voorzieningen moeten dan wel echt 

kleinschalig zijn en blijven. Dit hoeft geen probleem op te 

leveren aangezien het een kleine club betreft. 

De vereniging heeft 26 leden (volgens de website d.d. 22 mei 

2013) en daarom wordt een bouwvlak met een oppervlakte 

van 50 m2 voldoende geacht.  

 

11 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Mag een woning in het Buitengebied in 
het nieuwe BP gesplitst worden in 2 
wooneenheden? 
 

Dat hangt ervan af: als deze woning zich bevindt in een 

monumentale stolp (of, naar aanleiding van een zienswijze, 

andere monumentale boerderij) wel, anders niet. Het gaat 

via een planologische procedure, het is dus geen recht, maar 

een mogelijkheid. 

 

12 PvdA,VVD,D6

6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Voor de onder 3.5 van de Regels 
('Afwijkingen van de gebruiksregels') 
genoemde zaken geldt dat het 
Beeldkwaliteitsplan van de gemeente 
Texel onderdeel uitmaakt van het 
toetsingskader. Kunt u uitleggen 
waarom  die eis ook wordt gesteld voor 
inpandige activiteiten zoals 
bijvoorbeeld voor inpandige 
huisvesting tijdelijk personeel? 

Niet alleen (nieuwe) gebouwen hebben ruimtelijke impact, 

ook wijziging van gebruik heeft dat. Denk aan gebruik door 

meerdere personen, benodigde voorzieningen zoals parkeren. 

Voor het  inpandig huisvesten van tijdelijk personeel, wordt 

eigenlijk altijd een nieuw gebouw neergezet, dat een geheel 

andere uitstraling heeft dan een regulier bedrijfsgebouw. 

 

Dit geldt niet alleen bij huisvesten van personeel maar ook 

bijvoorbeeld bij woningsplitsing, nevenactiviteiten zoals 

kamperen bij de boer, ondergeschikte detailhandel enz. enz.  
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6,Texel 2010, 

De advocaat van een van de indieners 
van een zienswijze stelde tijdens één 

De stelling is op zich correct. Conform artikel 3.8 Wro, jo. 

3:11 Awb, had een papieren versie van de verbeelding ter 

 



fractie 

Waerts 

van zijn inspraakmomenten dat het 
wettelijk verplicht is een ontwerp-
bestemmingsplan ook analoog ter visie 
te leggen. In het algemene deel dat bij 
de Zienswijzennota hort staat het 
volgende: 'Het plan was bij de balie 
van het gemeentehuis ook in papieren 
vorm in te zien, althans de Regels en 
de Toelichting met bijlagen. Van de 
Verbeelding zijn op verzoek delen 
uitgeprint.'  De vraag is tweeledig. 
Allereerst: klopt de stelling van deze 
advocaat? En zo ja: wat zijn de 
consequenties? 
 

visie gelegd moeten worden bij de stukken.  

Hiervoor is niet gekozen aangezien een leesbare versie van 

de verbeelding een omvang kent van ongeveer 70 vellen A0. 

Er is maximaal ingezet op digitale dienstverlening, en er zijn 

veelvuldig delen van de verbeelding ter plaatse uitgeprint en 

meegegeven aan klanten. Zodoende kan niet gezegd worden 

dat er belangen geschaad zijn. Dat blijkt temeer uit het 

grote aantal ingediende zienswijzen. Bekend is dat ook 

andere gemeenten deze werkwijze hanteren, en pas een 

papieren versie beschikbaar stellen op het moment dat het 

plan is vastgesteld. 

 

Er is recente jurisprudentie waaruit blijkt dat in 

voorkomende gevallen de afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State met gebruikmaking van artikel 6:22 Awb, 

dit formele gebrek passeert, als duidelijk is dat er geen 

belangen geschaad zijn. 

 

Er zijn dus geen gevolgen te verwachten van deze werkwijze. 

Zie ook bijgevoegde memo van Juza. BIJLAGE 1 
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6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Verschillende mensen (een inspreker, 
maar ook andere personen die zich 
rechtstreeks met raadsleden in contact 
hebben gesteld) geven aan dat de 
verbeelding tussentijds is gewijzigd. 
Vanuit de inspraak werd als voorbeeld 
een bestemmingsvlak aan de Rozendijk 
genoemd, maar er zijn ook andere 
voorbeelden. In de commissie is door u 
geantwoord dat niet zozeer de 
Verbeelding is gewijzigd, maar wel het 
raadpleegsysteem. Er bereiken 
genoemde fracties echter ook 
berichten dat ook de uitdraaien anders 
waren in de eerste week in vergelijking 
met later in de ter visieperiode. Kunt u 

Via het waarmerk op ruimtelijkeplannen.nl (groene slotje, 

zie ook bijlage) is te zien dat de plangegevens niet gewijzigd 

zijn. 

Uiteraard is de verbeelding van het voorontwerp, anders dan 

die van het ontwerpplan. Zoals bij het genoemde voorbeeld 

aan de Rozendijk: hetgeen spreker heeft aangeleverd is een 

stukje plankaart van een datum van voor de ter visielegging 

van het ontwerp. Dit betrof het voorontwerp. 

 

Zie ook de FAQ (veelgestelde vragen) op de website van 

www.ruimtelijkeplannen.nl zelf, de landelijke voorziening. 

Hier vindt u ook informatie over de ondergrond, aanwezige 

bebouwing etc in de ondergrond, verschil tussen ondergrond 

 



hier een reactie op geven? En, in geval 
er mogelijk toch (aantoonbare) 
verschillen blijken te zijn; wat zijn dan 
de eventuele consequenties voor de 
vervolgprocedure? 

op landelijke voorziening en gemeentelijke voorziening etc. 
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6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Kunt u aangeven (eventueel bij 
benadering) hoeveel 
bestemmingsvlakken zich in het 
Buitengebied van Texel bevinden? 
 

Ja, dat kunnen we: 

1.400 bestemmingsvlakken 

1.060 bouwvlakken 
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6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

Kunt u aangeven of inschatten of er 
precedentwerking kan uitgaan van" 't 
Hoogelandt", kijkend naar 2 zaken: (1) 
het feit dat sprake is van een 
verplaatsing van bedden (tussen 2 
bedrijven c.q. BV's), wat anderen niet 
wordt toegestaan en (2) de omzetting 
van agrarische grond? 

 

Er zal geen sprake zijn van precedent werking, aangezien het 

te maken had met de aanleg van het fietspad, waardoor 

eventuele nieuwe aanvragen niet vergelijkbaar zijn met dit 

geval. 
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6,Texel 2010, 

fractie 

Waerts 

(BP De Koog, met name) Onderwerp: 
bijvoorbeeld een LO-huis, met 
aantoonbaar méér dan 6 bedden, die 
echter niet kwalificeert als hotel. 
Eigenlijk: is het te regelen in het BP 
Buitengebied (of op andere wijze) dat 
indien iemand méér dan 6 bedden 
heeft (maar dus geen hotel heeft/is) 
en  beschikt over een 
gebruiksvergunning hij zijn bedrijf mag 
voortzetten op de oude basis (waarbij 
dan de algemene regel - >6 - 
gehandhaafd blijft voor nieuwe 
gevallen). En zo ja: hoe dan? 

In de Nota van Uitgangspunten komplannen is aangegeven 

dat het gewenst is logies met ontbijt toe te staan bij alle 

functies waar ook gewoond wordt, uitgezonderd de 

recreatieve bestemmingen. In de Nota van Uitgangspunten 

bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat logies met 

ontbijt ondergeschikt dient te zijn aan de woonfunctie, met 

een maximum van 6 slaapplaatsen in maximaal 3 

slaapkamers.  

Binnen bovenstaand kader zijn de bestemmingsplannen De 

Koog en Buitengebied opgesteld. 

Na intern onderzoek lijkt dat slechts één geval van logies en 

ontbijt over een gebruikersvergunning (uit 1998) beschikt 

(Ruijslaan 19, Pension Duinblick). Op dit moment worden 

verstrekkers van logies en ontbijt die niet voldoen aan het 

gestelde van maximaal 6 slaapplaatsen in maximaal 3 

slaapkamers ondergeschikt aan de woonfunctie gezien als 

strijdig gebruik en wordt een handhavingtraject ingegaan.  

 



 

Het is mogelijk in het bestemmingsplan te regelen dat  als 

iemand meer dan 6 bedden ten behoeve van logies met 

ontbijt heeft én hiervoor een ‘gebruiksvergunning’ is 

verleend. Dit kan bijvoorbeeld door een functieaanduiding op 

te nemen met een maximum aantal slaapplaatsen ten 

behoeve van logies en ontbijt’ binnen de bestaande 

woonbestemming.  

Dit is dan alleen van toepassing als voor een bepaalde datum, 

bijvoorbeeld 1 januari 2013, de ‘omgevingsvergunning voor 

het brandveilig gebruik’ (voorheen de ‘gebruiksvergunning’) 

voor dat aantal slaapplaatsen ten behoeve van logies en 

ontbijt is verleend. 

(tekst gelijk aan beantwoording De Koog) 

18 TB en CDA In de Nota van Beantwoording van het 

BP Buitengebied staat een lijst 

opgenomen met 'ambtelijke 

wijzigingen'. Enkelen daarvan worden 

ingegeven door gewijzigd inzicht 

Deze wijzigingsvoorstellen zijn 

ontstaan na de periode van ter visie 

legging.  

Kunt u met zekerheid stellen dat de 

ambtshalve wijzigingen niet van dien 

aard zijn, dat deze van wezenlijke 

invloed zijn op de opzet, systematiek 

en inhoud van het bestemmingsplan? 

Anders gezegd: kunnen mensen voor 

een nare verrassing komen te staan als 

zij (bijvoorbeeld) tijdens de ter 

visielegging tevreden waren over het 

plan en dus geen zienswijze hebben 

ingediend (en dus ook niet op de 

hoogte zijn gebracht van deze 

Ja, dat kunnen we. 

 

In 4 gevallen is er sprake van een wijziging die je onder 

“gewijzigd inzicht” zou kunnen vatten. Het gaat dan om de 

nummers: 

3: hier is sprake van het verwerken van een in de tussentijd 

gevoerde planologische procedure, waarbij de rechten van 

derden gewaarborgd zijn door die procedure. 

17: dit is gebeurd met medeweten en op verzoek van de 

eigenaar (De Lieuw) de gronden functioneren in de praktijk 

al langere tijd als natuurgebied en maken deel uit van de 

afspraken daarover. 

20: hier is sprake van een in de tussentijd afgegeven 

omgevingsvergunning. Dus rekening houdend met de rechten 

van de eigenaar. Omwonenden hebben 

bezwaarmogelijkheden gehad bij de vergunningsprocedure. 

24: Dit gaat over een zomerhuizenterreintje aan de 

Monnikenweg. Per abuis was in het ontwerp een eenheid 

teveel gerekend. Dat zou betekenen dat er een zomerhuis bij 

zou kunnen komen, ten opzichte van de bestaande rechten. 

 



wijzingen)? 

 

Alvast bedankt. 

 

Dat was niet de bedoeling. 

 

De overige punten vallen onder “herstel van foutjes”. 

 

 

Overigens wordt opgemerkt dat ten aanzien van punten 

waarop het plan gewijzigd wordt vastgesteld, 

belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Raad van 

State ook al hebben zij geen zienswijze ingediend op het 

ontwerp bestemmingsplan. Dit is in de wet opgenomen om 

rechtsbescherming te waarborgen op de wijzigingen die de 

raad in het plan kan aanbrengen, waarop nog niet eerder 

gereageerd kon worden.  

19 Vraag TB en 

D’66 

Vanavond ontstond een gesprek tijdens 

het informele overleg tussen de raad 

en het college over 'monumentale 

panden', 'behoudens waardige 

gebouwen' et cetera. 

Kijkend naar het BP Buitengebied, dan 

staat de volgende definitie van 

'Monumentaal gebouw'' opgenomen: 

'Een gebouw dat een overblijfsel is van 

kunst, cultuur …… en dat van algemeen 

belang wordt geacht om de historische, 

volkskundige, artistieke …. andere 

sociaal-culturele waarde.' 

Er staat een aparte definitie 

opgenomen van een stolp (waaronder 

tevens valt stolpboerderij?). 

Blijkens het Jaarverslag 2012 van de 

Monumentencommissie kent Texel 200 

Rijksmonumenten en 100 

gemeentelijke monumenten. In het 

Jaarverslag 2011 stond het volgende:  

Qua regels in het bestemmingsplan geldt dat als er extra 

mogelijkheden worden gegeven voor “monumentale panden” 

bedoeld wordt: panden met een monumentale status, dus die 

op een van de monumentenlijsten staan (gemeentelijk, 

provinciaal of rijks). Dan zijn die panden echt een 

“monument” in de zin van de wet, en mogen zij niet 

gesloopt worden. Deze beperking rechtvaardigt ook het 

toekennen van extra mogelijkheden die kunnen bijdragen 

aan het behoud van het pand.  

Dit staat los van het feit dat er best meer panden kunnen 

zijn die een karakteristieke uitstraling hebben oid. 

Overigens is m.n. de gemeentelijke monumentenlijst geen 

statische lijst. Er kunnen via een te volgen procedure, 

panden aan toegevoegd worden. (objectief onderzoek moet 

uitwijzen of zij daarvoor in aanmerking komen). 

 

Stolp betreft de uiterlijke verschijningsvorm. De functie 

(boerderij, schuur, woonhuis) doet daarbij niet ter zake. Het 

kan gaan om een agrarisch bedrijfsgebouw, maar ook om een 

(bedrijfs)woning. 

 

 



'De commissie is voornemens dit jaar 

de gemeentelijke  monumentenlijst 

kritisch  te evalueren en zo nodig 

voorstellen te doen tot actualisatie.' 

 

De vragen: 

1. Geldt de kwalificatie 
'monumentaal gebouw' alleen 
voor gebouwen die op de 
Monumentenlijst staan, of 
kunnen ook andere gebouwen 
voor die kwalificatie in 
aanmerking komen? En zo ja: 
hoe? 

2. Is de gemeentelijke 
monumentenlijst inmiddels 
kritisch bekeken zoals gesteld 
in het Jaarverslag 2011? En zo 
ja: wat zijn de conclusies?  
 

Alvast bedankt. 

 

Op vraag 2 krijgt u separaat een antwoord. Dit betreft een 

actie die los staat van het bestemmingsplan. 

 

 

 

Ambtelijke voorstellen tot wijziging 

1 Bij enkele recreatieterreinen in het Buitengebied 

ontbreekt de maatvoering voor de eventueel te 

bouwen dienstwoning. 

Bij de volgende recreatieterreinen ontbreekt de maatvoering 

wonen: 

 

• Stuifweg 21a-e 23-95 oneven, Prins Hendrik, Recreatie 

– Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Koningsweg 82-110 even, De Noordel, Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Californiëweg 57-95 oneven, Oud Vredelust, Recreatie 

De maatvoeringen zullen alsnog in de 

verbeelding worden opgenomen op 

deze locaties. 



– Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Tempeliersweg 3-24 en 26-39 diverse eigenaren, 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

• Gerritslanderdijkje 48-142 even, Uterste Coogh en 

Verste Coogh, Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen 

 

• Gerritslanderdijkje bij 20, Bloemwijk, Recreatie – 

Verblijfsrecreatieve terreinen 

 

 

 

 

2  In artikel 63 lid 2 en lid 3 (Algemene wijzigingsregels) van het 

ontwerpbestemmingsplan staat per abuis het woord 

“omgevingsvergunning”  in de eerste zin van het artikellid, waar 

bedoeld wordt “wijziging”. Dit kan nu nog rechtgezet worden. 

Het woord 

“omgevingsvergunning”wordt 

vervangen door “wijziging” in de eerste 

zin van artikel 63 lid 2 en artikel 63 lid 

3. 
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Memo 
   

 

 

Aan Raadscommissie Datum 23 mei 2013  

Van College Telefoonnummer  

    

Onderwerp 

 

Ter visie legging analoge versie ontwerp bestemmingsplan Buiten gebied 

  

 

Inleiding 

De raadscommissie van de gemeente Texel heeft in week 19 de indieners van een zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied gehoord. Een van deze was de heer Frantzen. De heer Frantzen gaf 

aan dat ten onrechte en in strijd met artikel 3.8 Wro juncto artikel 3:11 Awb geen papieren versie van het 

ontwerpbestemmingsplan (ontwerp plankaart) ter inzage heeft gelegen, maar dat uitsluitend een digitale 

versie kon worden ingezien. Dit staat ook in de ingediende zienswijze verwoord. 

 

De wet- en regelgeving 

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) geeft regels omtrent de procedure van het bestemmingsplan.  

Ingevolge artikel 3.8 van de Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. Ingevolge artikel 3:11 Awb, welke deel uitmaakt 

van afdeling 3.4, legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking 

hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage. Het doel 

van de ter inzage legging is dat betrokkenen kennis kunnen nemen van het ontwerp van het plan, zodat zij 

kunnen bezien of zij daartegen willen opkomen. Vaststaand feit is dat de plankaart behorend bij het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied niet ter inzage heeft gelegen. Digitaal is de plankaart wel ter 

beschikking gesteld. Ook zijn op verzoek delen uitgeprint voor klanten. 

 

Artikel 3:11 Awb bepaalt dat het ontwerp voor een al dan niet op aanvraag te nemen besluit ter inzage moet 

worden gelegd. Hierbij dienen de stukken die betrekking hebben op het te nemen besluit en die 

redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp mee ter inzage worden gelegd. Eventuele 

adviezen en rapporten die over een te nemen beslissing zijn uitgebracht dienen ook voor ter inzage legging in 

aanmerking te komen. Het niet ter inzage leggen van een stuk welke nodig is ter beoordeling van het 

ontwerp kan in beroep leiden tot vernietiging van het besluit.  

 

Gelet op de bewoordingen van de bepaling, die spreekt van het ter inzage leggen van de op het ontwerp 

betrekking hebbende stukken ‘met’ het ontwerp van het besluit, dienen deze stukken tezamen met het 

ontwerp van het bestemmingsplan voor inzage beschikbaar te zijn en bij een verzoek om inzage van de op 

het ontwerp betrekking hebbende stukken ter hand te worden gesteld.  

De plankaart is een op het plan betrekking hebbend stuk, dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 

beoordeling van het plan. De plankaart is dan ook ten onrechte niet met het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage gelegd.  

Het feit dat de plankaart wel digitaal ter beschikking is gesteld en ook bij vraag naar de plankaart deze deels 

per kopie ter beschikking is gesteld slaagt, zo blijkt uit de jurisprudentie, niet omdat artikel 3:11 Awb niet 

uit gaat van een passieve plicht tot openbaarmaking maar een actieve plicht tot openbaar maken.  

 

Gevolgen  

Het niet op juiste wijze ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken 

kan in beginsel leiden tot vernietiging van het bestreden besluit.  

De vraag is of er (onbekende) belanghebbenden zijn geschaad door het niet ter inzage hebben gelegen van 

de stukken, in voorliggend geval de plankaart. Indien (onbekende) belanghebbenden niet zijn geschaad in 

hun belang dan zal dit punt in beroep niet leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan. Dit blijkt uit de 
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jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 8 mei 2013, 

zaaknummer 201207539/1/R1. De Afdeling overweegt het volgende: ‘de papieren verbeelding is een stuk dat 

betrekking heeft op het ontwerpplan en waarvan moet worden geoordeeld dat dit redelijkerwijs nodig was 

voor de beoordeling van het ontwerpplan. Het had van ook op grond van artikel 3:11, eerste lid, van de Awb 

met het ontwerpplan ter inzage moeten worden gelegd. De Afdeling ziet aanleiding dit gebrek met 

toepassing van artikel 6:22 van de Awb te passeren, nu de raad de vastgestelde papieren verbeelding in de 

onderhavige procedure wel heeft overlegd, zodat derden de verbeelding heeft kunnen inzien en daarop 

heeft kunnen reageren. Niet gebleken is dat andere belanghebbenden benadeeld zijn, nu het bestaan van 

dit stuk kenbaar was omdat in de plantoelichting wordt verwezen naar de verbeelding’.  

 

Kijkend naar de jurisprudentie dan is het de vraag of door het ontbreken van de plankaart bij de ter inzage 

legging van het ontwerp (onbekende) belanghebbenden in hun belangen zijn geschaad. Kijken we naar de 

onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan waar tegen zienswijzen zijn ingediend dan kunnen we 

concluderen dat veel zienswijzen waren gericht tegen de invulling van de plankaart. Het was voldoende 

duidelijk wat uw raad voornemens was te gaan besluiten.  

Daarnaast zal de plankaart onderdeel zijn bij de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan 

Buitengebied. Hierdoor is het aannemelijk dat er geen (onbekende) belanghebbenden zijn benadeeld door de 

gebrekkige ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Om deze reden zal de Afdeling 

in beroep naar alle waarschijnlijkheid oordelen dat er geen sprake is van een vormfout.  

Opgemerkt wordt dat het analoog ter inzage leggen van de plankaart in zijn geheel, gezien de grootte van 

het buitengebied, praktisch gezien geen eenvoudige zaak is. 
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Uitgangspunten bouwvlakken bij Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen 

 

1. Afstand tot de as van de weg, afhankelijk van de wegcategorie 15, 30, 40 of 50 meter; 

overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan 

 

2. 5 meter uit de perceelscheiding (grens tussen twee recreatieterreinen); 

overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan 

 

3. bestaande afschermende boomsingels (groenstructuren) behouden, buiten bouwvlak houden; 

in het vigerende bestemmingsplan konden waardevolle groenstructuren niet beschermd worden 

omdat vanwege de kaartschaal niet mogelijk was dit uit te detailleren.   

 

4. voor afschermende boomsingels een ruimte van 10 meter buiten het bouwvlak houden;  

in het ontwerpbestemmingsplan wordt een afstand van 3 meter tot de boomsingels in acht genomen 

door het bouwvlak op een afstand van 3 meter uit de boomsingel te leggen. Als direct tegen de 

singel wordt gebouwd wordt te vaak een deel van de boomsingel gerooid om de zomerwoning meer 

ruimte te geven, zie afbeelding. 

 

 
Daartegenover vervalt de onderlinge afstand tussen zomerhuizen en de woningen in mogen 

oppervlakte toenemen van 70 naar 100 m².  
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Terreindeel van het recreatieterrein Dennenoord. 

 

Inspreker stelt dat op een terreindeel geen bouwvlak is opgenomen.  

Het ligt achter het recreatieterrein “Gortersmient” en is met Dennenoord verbonden doormiddel van een in 

eigendom zijnde boomsingel, waar een pad door loopt. Het terreindeel is niet omzoomd door een boomsingel 

en heeft een oppervlakte van 3.725 m² 

 

Tot 1996 was het terreindeel agrarisch bestemd. In het bestemmingsplan Buitengebied uit 1996 werd het 

bestemd als recreatieterrein, in gebruik als opslagterrein voor Dennenoord. 

 

In het ontwerp bestemmingsplan is geen bouwvlak opgenomen op het terreindeel omdat het excentrisch is 

gelegen, als opslagterrein in gebruik is, een beperkte oppervlakte heeft en niet is afgeschermd door een 

boomsingel. 

 

Bij de behandeling van de zienswijze is was de beoordeling van de kaartbijlage nier correct. Het betreffende 

terrein is verward met de toekomstwens om het gebruik te verplaatsen naar een locatie aansluitend aan het 

recreatieterrein, een ruiling van eigendom met het eigendom van een aansluitend agrarisch perceel, zoals de 

inspreker heeft verwoordt in de inspraakprocedure.   

Vanuit het vigerende bestemmingsplan liggen op het huidige terreindeel bouwrechten die toegekend hadden 

moeten worden. Bij ingebruikname van het terreindeel is overigens een boomsingel  met een breedte van 7 

meter vereist en kan een oppervlakte van circa 2.920 m² als recreatieterrein worden benut. 
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Kopie aan:
Eveline Lindenbergh

GEMEENTE TEXEL

Groepsverblijf 'De Zilvermeeuw'
t.a.v. familie Bakker

Randweg 1 - 3

1796MV DE KOOG

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons nummer

Beh. ambtenaar

Telefoonnummer

r/t

Onderwerp

11 september 2008

08.UP6724
mevrouw E.H.D. Lindenbergh
(0222) 36 21 69
el/km
herziening bestemmingsplan Buitengebied

Texel,
3pC 2008

Geachte mevrouw, heer,

U heeft bij ons een verzoek ingediend om bij de herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied rekening te houden met uw wens om de nog 20 slaapplaatsen, nu nog in reserve
voor uw groepsverblijf, als recht in het nieuwe bestemmingsplan erbij te plaatsen.

Momenteel bevinden wij ons in de voorbereidende fase van de herziening. Wij doen dit door
middel van het project "Ruimte voor Ontwikkeling, Samen zorgen voor de toekomst". Wij zijn
bezig met het inventariseren van wensen en ideeën voor de toekomst van Texel, waarmee we
eerst de Structuurvisie Texel 2020 willen actualiseren en verfijnen. Daarbij maken we een
ruimtelijke visie, zodat we ook een idee hebben waar, op welke plaats op Texel, bepaalde
ontwikkelingen passend zijn, en waar niet.
Naar verwachting zijn we daar eind 2008, begin 2009 mee klaar. Daarna starten we met het
vertalen van deze visie, in de voorschriften en kaarten van een nieuw bestemmingsplan.
Uw concrete verzoek voor een wijziging in het bestemmingsplan zullen wij daarin meenemen,
zonder overigens op dit moment een toezegging te doen of uw verzoek gehonoreerd kan worden.
Er moet een afweging gemaakt worden op basis van de nog vast te stellen structuurvisie en
ruimtelijke visie. Aan de hand daarvan wordt een beoordeling gemaakt of uw concrete verzoek
past binnen het nieuwe plan.

De procedure om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan kent verschillende mogelijkheden
voor inspraak en reacties door burgers en belanghebbenden. Wij zullen uitgebreid in de media
berichten wanneer het tijd is om te kijken hoe het ontwerpbestemmingsplan eruit ziet, en hoe u
daarop kunt reageren. Wij nodigen u nu al uit om hier actief aan mee te doen. U behartigt
daarmee uw eigen belang, en de kwaliteit van ons bestemmingsplan wordt naar een hoger
niveau getild!

1/2

BIJLAGE 8



GEMEENTE TEXEL behorende bij brief 08.UP6724

Als wij naar aanleiding van uw verzoek nog vragen hebben, nemen wij contact met u op.
Indien u over deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw E. Lindenbergh.
Mevrouw Lindenbergh is bereikbaar onder (0222) 36 21 69 of via de mail op
ehdlindenbergh@texel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Texel,
De secretaris, De burgemeester,
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Avanti 

 

1.In het vigerend plan heeft Avanti een capaciteit van maximaal 20 verblijfseenheden, 100 slaapplaatsen. In het plan is 

een binnenplanse wijziging opgenomen voor uitbreiding van slaapplaatsen, tot een maximum van 20.   

 

2. In het vigerend plan kunnen binnen de bestemming 20 eenheden van 70 m² worden gerealiseerd. Dit geeft een 

bouwmogelijkheid van 1.400 m².  

In het ontwerp bestemmingsplan is een maximale oppervlakte opgenomen van 1.650 m². 

Ten opzichte van het recht in het geldende bestemmingsplan van 1.400m²(20 verblijfseenheden x 70m²) is de in het 

ontwerp toegekende oppervlakte van 1.650m² een verruiming van 250m².  

Voor de mogelijke realisatie van centraal recreatieve voorzieningen wordt een afwijking opgenomen tot een oppervlakte 

van 250m², mits niet eerder van deze regeling gebruik gemaakt is. 

 

3. Er was verzocht om ‘de bestemming ‘Recreatie – verblijfsrecreatieve terreinen met aangepast bouwvlak alsnog op te 

nemen in het bestemmingsplan Buitengebied’. Aangezien is aangegeven dat aan het verzoek om omzetting geen 

medewerking zal worden verleend, is op deze vraag wel een reactie gegeven in de Nota van Beantwoording. Binnen de 

bestemming ‘Recreatie – verblijfsrecreatieve gebouwen’ is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid in het ontwerp 

bestemmingsplan opgenomen om het bestemmings- en/of bouwvlak met maximaal 25% te kunnen vergroten (artikel 36.5 

sub a onder 1 b) . Om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitbreiding dient aan gestelde voorwaarden te worden 

voldaan. 

 

4 Het aantal gebouwen zal maximaal twee bedragen, tenzij er in de bestaande situatie meer gebouwen zijn. 

Nieuwe slaapplaatsen kunnen worden benut door uitbreiding c.q. sloop-nieuwbouw van de gebouwen. 

 

5. Het bouwvlak geeft ruimte en flexibiliteit aan de exploitant om het terrein in te richten met bouwwerken, parkeren en 

andere voorzieningen. Er ligt ook een belang bij de eigenaar/exploitant van Avanti om het bedrijf een goede uitstraling te 

geven. 

Op basis van het ‘maximum bebouwd oppervlakte’ in het ontwerp bestemmingsplan is het niet mogelijk gebouwen te 

realiseren van de genoemde afmetingen.  

 

6. In de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen hoeft geen afschermende boomsingel te worden geplant en 

instandgehouden te worden met een minimale breedte van 7 meter. 
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Het plan is versleuteld en kan via ruimtelijkeplannen worden opgevraagd via het groene waarmerkslotje (zie 

onderstaande screendump).  

 

 
 

 

 

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-on01 
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Als je op dit groene slotje klikt dan krijg je het volgende scherm te zien! 

 

 
 

Alle bestanden (incl kaart) die bij het buitengebied horen zijn gewaarmerkt en zijn niet veranderd na publicatie. 
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Noorderbuurt 

 

Vigerend bestemmingsplan 

 

bestemming: Maatschappelijke voorzieningen; 

 

gebruik: verzorgingstehuizen, musea, educatieve centra, begraafplaatsen en vuurtoren; 

 

bebouwing: oppervlakte, maximaal 1200 m² (excl. dienstwoningen) 

 bouwhoogte, maximaal 8, 5 meter; 

 goothoogte, maximaal 4,00 meter; 

 dakhelling, minimaal 30°; 

 afstand tot perceelsgrens, minimaal 5 meter beschikbare opp. 13970 m²; 

 afstand tot de as van de weg, minimaal 30 meter; 

 opp. bouwvlak, (fictief) 13970 m²; 

bestaande bebouwing exclusief woningen 643 m². 

uitbreidingspercentage t.o.v. bestaand 88% 

 

 

 

 

 

Ontwerp bestemmingsplan 

 

bestemming: Bedrijf - Informatiecentrum; 

 

gebruik: congressen en cursussen, bedrijfsopslag, alsmede beroep aan huis en kleinschalige duurzame 

 energieopwekking; 

 

bebouwing: oppervlakte, maximaal 250 m² bouwvlak stolp (excl. dienstwoningen); 

 maximaal 500 m² bouwvlak rond t.b.v. overige gebouwen (excl. dienstwoningen); 

 bouwhoogte, maximaal 8, 5 meter; 

 goothoogte, maximaal 4,00 meter; 

 dakhelling, minimaal 30°en maximaal 60°; 

 opp. bouwvlak, 333 + 4580 = 4913 m²; 

bestaande bebouwing exclusief woningen 643 m²; 

uitbreidingspercentage t.o.v. bestaand 17%. 

 

 

 

 

Vanwege de bestemmingswijziging van Maatschappelijk naar Bedrijf, is voor Noorderbuurt de vergelijkbaar 

gemaakt met overige bedrijfsbestemmingen. De bouwvlakken zijn zodanig gesitueerd dat het beeld van de 

monumentale stolpboerderij door nieuwbouw niet zal worden verstoord.  
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Memo    

 
 

Aan Raadscommissie Datum 4 juni 2013  
Van College Telefoonnummer  
    
Onderwerp 

 

Behandeling BP Buitengebied 

  
Geachte raadsleden, 
 
Naar aanleiding van de commissie behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied in de 
commissie van 30 mei jl. is een aantal vragen mee terug genomen. 
 
Hieronder vindt u ze, met daarbij een voorstel hoe hiermee om te gaan: 
 
1. T.a.v. Zienswijze 201, Nesweg 29 – 31  en perceel Nesweg 27. Toegezegd is dat het college komt met 
een nieuw voorstel. 
Er is opnieuw archiefonderzoek gedaan. De crux is gevonden. Er is een artikel 19 procedure gevoerd (in 1982) 
om de bestemming van de stolp om te zetten in een woonbestemming. Op verzoek van de toenmalige 
eigenaar. En daar is de spraakverwarring begonnen. Er was in de aanvraag sprake van het geheel om te 
zetten van een recreatieve bestemming met 4 eenheden, naar een woonbestemming. In de bouwaanvragen 
was echter het naastgelegen gebouw waarin 2 recreatieve eenheden zaten, buiten beschouwing gelaten, en 
werd enkel de Stolp, waarin eveneens 2 eenheden zaten, veranderd. Waarschijnlijk was dat ook altijd de 
bedoeling, dat dat naastgelegen gebouw zou blijven zoals het was. Maar in het daarop volgende 
bestemmingsplan, dat vastgesteld is in 1996, heeft het gehele perceel een woonbestemming gekregen. De 
twee recreatieve eenheden in het naastgelegen gebouw kwamen daarmee onder het overgangsrecht te 
vallen. Daar is toen niet op gereageerd door de eigenaar, en de gehele planperiode heeft het gehele perceel 
alleen een woonbestemming gehad. 
 
Tweemaal overgansgrecht is eigenlijk niet de bedoeling. Voorstel: Daarom wordt nu toch geadviseerd om de 
twee recreatieve opstallen in het naastgelegen gebouw op te nemen in een maatvoering op de verbeelding. 
Overigens heeft dit niets te maken met de bouw van dakkapellen, die hoeven er dus ook niet af ofzo. 
 
2. Zienswijze 74 Woutershok. De situatie ter plekke is in het portefeuilleoverleg doorgenomen met de 
wethouder. Er is hier geen sprake van een open landschap (perceel ligt midden in het bos). De door de 
aanvrager gekozen locatie ligt niet in het zicht. Ook bij andere terreinen wordt meer vrijgheid aan de 
binnenkant gelaten, als de buitenkant maar goed is. Hier is de buitenkant goed. Voorstel: 
In te stemmen met de locatie voor de nieuw te bouwen bedrijfswoning, zoals door aanvrager aangegeven. 
 

4e Aanvulling

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

1 ZW 9/24 Lageveld 2 Kan er bij de 
monumentencommissie advies 
gevraagd worden over 
mogelijkheden (zonder afbreuk te 
doen aan het karakter) voor dit 
soort stolpschuren? (D66) 

Toezegging: De monumentencommissie zal om advies 
worden gevraagd, waarbij gekeken wordt naar alle 
vormen/benamingen: stolp, stolpschuur, stolpboet, in 
relatie tot de kwalificatie ‘karakteristiek’ en/of 
‘monumentaal’. Gedachte: komen tot een lijst met 
‘behoudenswaardige gebouwen’. Lageveld 2 wordt ook in 
de advies-vraag meegenomen. 
Dit lukt uiteraard niet voor 12 juni 2013 

 

2 ZW 83 en 370: 
Nieuwlanderweg 4 en 6 

Kan de heer Witte op die locatie 
een nieuw woonhuis bouwen? (D66) 

Toezegging: De wethouder bekijkt de zaak nogmaals en 
de vraag zal schriftelijk beantwoord worden. 
Antwoord: Het bestemmingsplan spreekt over “bestaande 
woningen”. Na onderzoek blijkt de huidige noodwoning te 
vallen onder het begrip “bestaand”. Er kan een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen worden 
aangevraagd, voor het vervangen van de huidige 
(nood)woning door een normale bedrijfswoning. Er zijn 
dan twee bedrijfswoningen in een agrarisch 
bebouwingsvlak. 

 

3 ZW 114: Pontweg 26 Ruimte voor Ruimteregeling. Past 
het voorstel van de heer Groeskamp 
(te slopen oppervlaktes van twee 
samenvoegen, zodat er minstens 
2x1200 m2 wordt gesloopt) binnen 
het provinciaal beleid? 

Toezegging: de vraag wordt aan de provincie voorgelegd. 
 
Antwoord: de provincie heeft aangegeven dat een 
dergelijke constructie niet overeenkomt met de bedoeling 
van de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling, zoals 
deze is opgenomen in artikel 16 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). Het is 
echter niet in strijd met de letter van dat artikel. 
 
Aanvullende opmerking: het is niet wenselijk dat de 
gemeente een soort van bank/administratie gaat 
bijhouden van vierkante meters bebouwing. Mocht de 
raad een dergelijke constructie wenselijk achten, dan 
graag de toevoeging doen dat er sprake moet zijn van 1 

 

5e Aanvulling



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

gelijktijdige aanvraag. 

4 ZW 120 Agrarische 
Jongeren Texel 

1. 8800 ha agrarische grond in het 
OBP wordt dit een criterium bij de 
binnenplanse wijziging van 
Agrarisch naar Natuur. Is het niet 
verstandig om een 
uitzonderingsmogelijkheid op te 
nemen voor ontwikkelingen in het 
algemeen en/of maatschappelijk 
belang zoals fietspaden, 
woningbouw en ook de uitbreiding 
recreatie o.g.v. de 25%-regeling? 
(regel gaat nu alleen over 
omzetting naar natuur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Motie uitvoering Ecologische 
Hoofdstructuur van juni 2008 
Er is nog niet aan de motie voldaan, 
dus kan nu ook niet alles alvast 
bestemd worden als natuur. De 
laatste boer moet nog uitgeplaatst 

1. Toezegging: Er volgt een schriftelijk antwoord. 
Antwoord: De betreffende wijziging met het criterium 
van 8800 ha. agrarisch areaal geldt alleen voor de 
omzetting van agrarische bestemmingen naar de 
bestemming natuur. 
Voor de aanleg van fietspaden is een andere wijziging 
opgenomen (artikel 63 lid 3) waarin het criterium niet is 
opgenomen. Wijzigingen ten behoeve van eventuele 
woningbouw gaan niet binnenplans, aangezien dat in 
strijd is met de Provinciale ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie. Als er al projecten komen om te bouwen 
buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG), zal dat altijd 
met een buitenplanse procedure gaan (postzegelplan) 
waarbij eveneens niet het criterium van de 88oo ha. is 
opgenomen. 
In de  plantoelichting zal, ter verduidelijking, worden 
opgenomen dat er beleid is om minimaal 8800 ha 
agrarisch areaal te behouden voor de landbouw op Texel, 
maar dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden als 
er sprake is van een zwaarwegend algemeen of 
maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
een fietspad, of de bouw van woningen, of ter uitvoering 
van de bestaande 25%-uitbreidingsregeling voor 
recreatiebedrijven.” 
 
2. Motie uitvoering EHS 
In elk geval 2 fracties vinden dat niet reeds nu 
Waalenburg als ‘natuur’ moet worden bestemd; niet 
voordat er volledige compensatie is. Als dat niet wijzigt, 
overweegt men een amendement in te dienen. Verzoek 
aan college: kijk er nog een keertje naar? 
 
Antwoord: zie memo inz. EHS 

In de toelichting wordt toegevoegd op pagina 
56/83 onder aan het tekstblok met het kopje 
“Wijziging van agrarische grond naar natuur” 
 
“Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het 
beleid van de gemeente Texel erop gericht is om 
minimaal 8800ha. agrarisch areaal te behouden 
voor de landbouw op Texel.” Daarom is dit als 
criterium opgenomen bij deze 
wijzigingsbevoegdheid. 
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden als er 
sprake is van een zwaarwegend algemeen of 
maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld de 
aanleg van een fietspad, of de bouw van woningen, 
of ter uitvoering van de bestaande 25%-
uitbreidingsregeling voor recreatiebedrijven.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

worden, en 128 ha. volwaardige 
agrarische grond moet nog 
teruggeven worden aan de 
landbouw. 
 
 

5 ZW 142: Perceel achter 
Diek 42 

Verzoek TB: graag bevestigen dat 
de indiener niet later zal te horen 
krijgen dat hij toch bij het BP 
Buitengebied had moeten zijn. 
 

De wethouder bevestigt dat. 
 
Aanvullende opmerking: de indiener van de zienswijze 
wordt geadviseerd reeds nu de gewenste uitbreiding aan 
te vragen bij de gemeente, aangezien bij de 
bestemmingsplannen kernen in de Nota van 
Uitgangspunten is aangegeven dat er conserverend 
bestemd wordt en dat alleen afgeronde procedures 
worden meegenomen. 
Dit zal worden opgenomen in de beantwoording van de 
zienswijze. 

 

6 ZW 145: Watermolenweg 
en Stolpweg 

TB en de VVD willen dat het college 
in overleg gaat, om te bezien of het 
bouwvlak niet verplaatst kan 
worden. 

Het college geeft aan dat dat niet gaat lukken voor 12 
juni en dat zij haar standpunt niet wijzigt.  

 

7 ZW 139: Waal en Burg Gronden waren eerst Natuur en zijn 
nu weer teruggezet naar Agrarisch. 

Dat klopt. Dit is gedaan naar aanleiding van de zienswijze 
van de eigenaar, aangezien de gronden (nog) niet 
verkocht bleken te zijn. 

 

8 ZW 152: LTO Noord Half A4-tje voor de heer Groeskamp 
met de uitleg van Eveline over de 
50% van 46 hectare-stikstofbank. 
(achtergrond: waarom is een 
regeling nodig? Nu lijkt het een 
quotum) 

Toezegging: MEMO wordt gemaakt: (staat hieronder) 
Na een roerige periode gedurende de plan m.e.r. 
procedure, waarin in eerste allerlei beperkende 
maatregelen genomen moesten worden (zonering, 
bestemmen op de muur etc.) in verband met de 
stikstofdepostie, is eind maart 2013 een wetwijziging 
door de Eerste Kamer aangenomen inzake de Crisis en 

 



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

Herstelwet. 
Het betreft een aanpassing van artikel 19 kd van de 
Natuurbeschermingswet. 
Dit biedt de mogelijkheid om de bestaande 
mogelijkheden voor wat betreft potentiële stikstofruimte 
uit het vigerende (geldende) bestemmingsplan over te 
nemen.  
 
In het vigerende plan zijn 320 agrarische bouwvlakken 
aanwezig. In het nieuwe plan zijn 274 agrarische 
bouwvlakken aanwezig. Dat betekent dat er een verschil 
van 46 agrarische bouwvlakken. We gaan hierbij uit van 
een normaal agrarisch bouwvlak van 1 hectare.  
Dat betekent dat er in het nieuwe plan ‘ruimte’ (46 * 1 
hectare) opgenomen kan worden voor uitbreiding van 
agrarische bouwvlakken ten behoeve van 
dierenverblijven.  
 
Aangezien teveel stikstof een negatieve invloed heeft op 
de Natura 2000 gebieden, wordt in de Nota van 
Beantwoording, zienswijze 152, voorgesteld om 50% van 
de ‘ruimte’ te benutten voor uitbreiding van agrarische 
bouwvlakken in de komende planperiode van 1 naar 1,5 
hectare. Dit betekent dat het niet invullen van de andere 
helft van de ‘ruimte’ ten goede komt van de natuur, 
doordat daardoor minder stikstofdepositie zal optreden. 
In de afgelopen planperiode is ongeveer 2 keer per jaar 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een groter 
bouwvlak. De verwachting is dus dat dit ruimschoots 
voldoende is om elk bedrijf dat komt met een aanvraag, 
te kunnen voorzien van een uitbreiding van het bouwvlak, 
mits, uiteraard, wordt voldaan aan de andere 
voorwaarden die daarvoor gelden. 



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

9 ZW 197: Pontweg 68 Wat zijn de normen, of: wanneer 
ben je een professionele 
paardenfokker? Waarom mag een 
professionele  
paardenhouderij wel een grotere 
paardenbak, maar geen verlichting 
zodat ook ’s avonds doorgetraind 
kan worden?  

Toezegging: Er volgt een schriftelijk antwoord 
Antwoord: Vanaf 2010 is de Standaardopbrengst (SO) in gebruik 
als criterium om de omvang en specialisatiegraad vast te stellen 
van agrarische bedrijven. Voorheen werden Nge’s (Nederlandse 
grootte-eenheid) gebruikt. Met behulp van die norm kan de 
economische bedrijfsomvang en bedrijfstype (specialisatiegraad) 
van agrarische bedrijven worden berekend. 
De SO-norm is een gestandaardiseerde opbrengst per hectare of 
per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op 
jaarbasis wordt behaald. 
 
De normen voor een professionele paardenfokker: 

• Bij fokpaarden van 3 jaar of ouder is sprake van  600 
SO per dier (SO-norm voor 2013, Wageningen UR) 

• Bij fokpaarden jonger dan 3 jaar is sprake van 400 SO 
per dier (SO-norm voor 2013, Wageningen UR) 

• Er is sprake van een reëel dan wel volwaardig agrarisch 
bedrijf met paardenfokkerij als hoofdmoot. 

• Door middel van het de rekenmodule van het LEI kan 
het aantal fokpaarden worden ingevoerd, waarna er 
een rapport komt, waaruit blijkt wat de standaard 
opbrengst is.  

• Deze standaard opbrengst, welke gegenereerd wordt 
uit de paardenfokkerij, wordt vergeleken met de 
inkomensgrens voor het minimum inkomen voor 
zelfstandigen gebruikt worden (gegevens bij 
Ministerie). 

• Tevens dienen de jaarrekeningen te worden overlegd 
van de twee voorgaande jaren, waaruit blijkt dat er 
sprake is van een inkomensgrens van minimaal het 
inkomen voor zelfstandigen, welke wordt verdiend in 
de paardenfokkerij.  

• Een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat het voortbestaan 
van het bedrijf minimaal is verzekerd voor de komende 
5 jaren. 

 
Tevens gelden er specifieke omstandigheden (bedrijf, locatie). Er 

 



VIJFDE AANVULLING NOTA VAN BEANTWOORDING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

 Locatie Vraag/Opmerking Antwoord/Uitkomst 

dient dus altijd een goede afweging gemaakt te worden. 
 
Deze normen zijn aan verandering onderhevig en er zal getoetst 
worden aan de op dat moment geldende normen. Aan de in deze 
memo genoemde normen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Kenmerken van een paardenfokkerij (bron Alterra) 
Fokkerijen en opfokbedrijven beschikken over veel grond (veel 
en grote weilanden), zodat paarden in kuddeverband kunnen 
opgroeien. 
Er zijn (grote) stallen waar de paarden in groepen gehouden 
kunnen worden. 
Een binnenbak is soms aanwezig 
Een fokkerij trekt relatief weinig bezoekers. 
Er zijn relatief weinig extra voorzieningen 
Relatief weinig onderscheidend van productielandbouw 
 
Standpunt college ten aanzien van verlichting 
Het toestaan van verlichting in de paardenbak buiten, doet 
afbreuk aan de kernwaarde nachtelijke duisternis. Dit wordt 
daarom niet toegestaan. Er zijn voldoende momenten op een 
dag, ook in de winterperiode, dat er buiten getraind kan worden.  

10 ZW 254: Akenbuurt 12 Is er ooit een principeverzoek 
geweest of een bouwvergunning 
aangevraagd?  

Toezegging: Het college zal informatie verstrekken over 
de precieze afspraken die op papier staan. 
 
Zie memo 

 

11 N.a.v. ZW 339: Postweg 
129 

N.a.v. deze zienswijze wordt 
gesproken over kamperen bij de 
boer bij niet agrariers. Er is 3 jaar 
de tijd om af te bouwen; dit gaat in 
op het moment van 
inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan. 

Er is nu nog geen inventarisatie gedaan (inzicht wie 
onder die 3-jaar afbouw vallen), maar toegezegd wordt 
dat dit wel zal gaan gebeuren. Griffier neemt dit op in 
Pepperflow. 

 

12 Plangebied Hogeberg in Gedachtenwisseling over aanpassing College blijft bij haar standpunt.   
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relatie tot 
Welstandgebieden 

Welstandsgebieden aan Hogeberg-
plangebied, of juist andersom.  

13 ZW 74: Woutershok Wat gaat het college doen met het 
verzoek van de exploitant 
(bedrijfswoning op andere plaats 
dan door het college is 
aangegeven)? 
 

Toezegging: Het college kijkt er nog een keer naar. 
Antwoord: inmiddels is er nog eens naar gekeken en 
wordt voorgesteld het verzoek zoals gedaan in de 
zienswijze te honoreren. De reden hiervoor is dat het past 
in het uitgangspunt dat aangeeft dat de gemeente zich 
niet meer zoveel zal bemoeien met de binnenkant van de 
recreatieterreinen, maar alleen met de buitenkant. 
Verder is er geen sprake van open landschap oid. 

De verbeelding zal hierop worden aangepast door 
opname van een bouwvlak op de westzijde van het 
kampeerterrein, zoals door verzoeker ingediend bij 
de zienswijze. 
(zit al in 4e aanvulling vd Nota van Beantwoording) 

14 ZW 291: Stuifweg 
22/Avanti 

Ga om tafel met belanghebbende 
om er vóór 12 juni uit te komen. 

Toezegging: er zal een afspraak worden gemaakt in een 
poging de wensen af te stemmen. 
De afspraak heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 juni. 
De uitkomst:  is dat er nu voorgesteld wordt dat de 
bestemming “verblijfsrecreatief terrein” zal worden 
opgenomen in plaats van de bestemming 
“verblijfsrecreatief gebouw”. 
De reden hiervoor is dat er door verzoekers op de valreep 
een bouwvergunning is ingediend voor 5 losstaande 
eenheden op het terrein. Deze moet beoordeeld worden 
naar het vigerende plan, en voldoet daar aan (na kleine 
planaanpassing). Hij zal dus worden verleend, waarmee 
het terrein overduidelijk het karakter draagt van een 
zomerhuizenterrein. Door verzoekers zal een 
afschermende windsingel aangelegd moeten worden. Ze 
gaan daarvoor een erfinrichtingsplan maken, dat aan de 
gemeente zal worden toegestuurd. 

De verbeelding zal worden aangepast in die zin dat 
voor de locatie Stuifweg 20 de bestemming zal 
worden “Recreatie – Verblijsrecreatieve 
Terreinen”. 

15 ZW 310: Pontweg 155 De buurman heeft nergens om 
gevraagd, maar een recreatieve 
bestemming gekregen. 
Belanghebbende wil graag t.z.t. 
omzetten naar recreatie, net als de 

Toezegging: College zal hier schriftelijk op reageren: 
Antwoord: In bijgevoegde memo wordt uiteengezet hoe 
dit tot stand gekomen is. 
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buurman, maar heeft nu Wonen 
gekregen. Wat is zijn positie, in 
relatie tot de ongevraagde 
toekenning van een recreatieve 
bestemming aan de buurman – kan 
hij dat ook krijgen? 

16 ZW 115: Breemhoeve Een meerderheid van de commissie 
zou willen meewerken aan dit 
verzoek. 

Reactie wethouder: dit vergt een inpassingsplan; het 
college adviseert de normale aanvraag-procedure, zodat 
een in te dienen erfinrichtingsplan beoordeeld kan 
worden en er afspraken over gemaakt kunnen worden. 

 

17 ZW 171: Vuurtorenweg T2010 wil graag uitleg of t nu over 
9 of over 10 eenheden gaat. 

Wethouder zegt toe dat mevrouw Hin-Hin een uitnodiging 
krijgt om even hierover te praten op de afdeling.  
gesprek heeft plaatsgevonden: hieruit bleek dat het 
antwoord op deze vraag nog niet zo simpel is: Er zijn 
bouwvergunningen terug te vinden voor 9 zomerhuizen. 
Maar er zijn ook door de gemeente gestempelde 
tekeningen, waarop er in totaal 10 zomerhuizen op de 
plattegrond zijn opgenomen. Om deze reden wordt 
voorgesteld het ontwerpplan te wijzigen en 50 
slaapplaatsen op te nemen op de verbeelding voor deze 
locatie. 

De verbeelding wordt aangepast zodat op het 
perceel Vuurtorenweg 120 – 142 (De Witte Hoek) in 
de maatvoering op de verbeelding het getal “45” 
wordt vervangen door “50”. 

18 ZW 237: Bosrandweg 519 Gedachtewisseling over de 3 meter 
die wordt gehanteerd voor de 
instandhouding van een boomsingel 
(totaal dan 10 m) 

College blijft bij haar standpunt.  

19 ZW 178: Bosrandweg Hoe is de verdeling van de 3 
bouwvlakken ten behoeve van de 
maneges tot stand gekomen? 

Toezegging: Er volgt een schriftelijk antwoord 
Antwoord: In het vigerende bestemmingsplan is een 
bouwvlak opgenomen voor de toen bestaande 
paardenverhuurbedrijven aan de Bosrandweg. 
Mede door het ontbreken van goede informatie destijds 
(luchtfoto, kaartmateriaal met de opstallen van de 

De verbeelding wordt aangepast in die zin dat het 
bouwvlak vergroot wordt langs het pad en iets naar 
achter, conform bijgevoegde tekening. 
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verhuurverblijven e.d.) is dit bouwvlak niet op de juiste 
plaats in de plankaart getekend. Het bouwvlak was zoveel 
te ver naar het noorden ingetekend dat de bedrijven 
waarvoor het bedoeld was, buiten het bouwvlak lagen. 
Door deze omissie kon de huidige nieuwe manege 
aangevraagd worden en moest deze vervolgens worden 
vergund. De bouwplannen voor de “mega”manege 
veroorzaakten veel maatschappelijke onrust, met name 
door het grote bouwvolume.  
In het nieuwe bestemmingsplan is een bouwvlak getekend 
gebaseerd op de verleende vergunning. Bij de 
bouwaanvraag zijn de gebouwen in de grens van het 
bouwvlak van het vigerende plan geprojecteerd, zodat 
het bouwvlak in het nieuwe plan een vergelijkbare 
grootte moest krijgen. Aan de zuidzijde is het bouwvlak 
langs het zandpad dat in eigendom is bij SBB rechthoekig 
beëindigd en om de prominente positie van de stolp te 
borgen is er een hoekje uit het bouwvlak gehaald. Het 
bouwvlak in het nieuwe plan is niet gericht op meer 
uitbreiding, dit om verdere uitbouw van het bouwvolume 
te beperken. Uiteindelijk was het bouwvlak in het 
vigerende bestemmingsplan bedoeld voor twee 
kleinschalige verhuurbedrijven en niet voor een (groot) 
manegebedrijf. 
 
In het nieuw plan zijn voor de verhuurbedrijven 
bouwvlakken ingetekend om deze bedrijven in de 
gelegenheid te stellen de huidige opstallen te vervangen. 
Hierbij is een geringe uitbreiding mogelijk. Meer 
volumineuze gebouwen zullen de openheid van de 
omgeving negatief beïnvloeden en een lint van gebouwen 
veroorzaken in dit stukje open landschap. De vorm van de 
bouwvlakken is gebaseerd op het huidige gebruik. 
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Om toch tegemoet te komen aan de wens van de indiener 
van de zienswijze is een voorstel gemaakt waarin nog 
plaats is om een overkapte tredmolen (= een gebouw) te 
bouwen. 
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat 
paardrijdbakken niet in het bouwvlak hoeven te vallen, 
aangezien het hier geen gebouw betreft, maar een ander 
bouwwerk, dat binnen het gehele bestemmingsvlak 
mogelijk is. 
 

20 ZW 53: Oude Dijkje  
en  
paardenbakken 

1. Verzoek aan wethouder: kunt u 
met beide families kikkert om tafel 
om te kijken of zij er samen uit 
kunnen komen voor wat betreft de 
locatie van het 2e groepsverblijf? 
 
 
2. Gedachtenwisseling over het 
begrip ‘paardenbak’ en de 
(ruimtelijke) consequenties. 

1. Op 5, 6 en 10 juni zijn er gesprekken geweest met 
beide families, onder leiding van een gemeentelijke 
mediator. De kans is groot dat er overeenstemming is 
over de locatie van de nieuwe dienstwoning en het 
tweede groepenverblijf. De wethouder zal mondeling 
verslag uitbrengen in de raadsvergadering, en komt zo 
mogelijk met een voorstel tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
2. Toezegging: het college komt met een memo 
Zie memo. 

Er volgt waarschijnlijk nog een voorstel tot 
aanpassing van de verbeelding voor het perceel 
Oude Dijkje 38 

21 ZW 188: Klimbos Wat is er exact vergund 
(‘steunpunt’)? (Bijvoorbeeld een 
tweede ‘Turfveld’? 
En: graag een uitleg waarom geen 
Verklaring van geen bezwaar van de 
provincie nodig is. 

Toezegging: Er volgt een schriftelijk antwoord 
Wat is exact vergund ten behoeve van het realiseren 
van het ‘Klimbos’. 

• Het realiseren van een klimparcours, waarbij 
bezoekers door middel van touwen, bruggen en 
ladders zich op een hoogte van 4 tot 7 meter 
door het bos bewegen. 

• Het realiseren van een uitgiftepunt voor 
toegangskaarten en twee toiletten tot een 
oppervlakte van totaal circa 36 m2. 
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Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
Gedeputeerde Staten moet een VVGB afgeven voor een 
omgevingsvergunning wanneer een handeling (in de zin 
van de Natuurbeschermingswet 1988) plaatsvindt in of om 
Natura 2000 gebieden en deze handeling de kwaliteit van 
de habitats en de habitats van soorten doet 
verslechteren. 
 
Er is geen Verklaring Van Geen Bezwaar nodig van de 
Provincie (GS) voor de omgevingsvergunning van het 
‘Klimbos’ op de locatie naast het parkeerterrein bij Paal 
21.  
De reden hiervan is dat er een ecologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden (Koeman en Bijkerk 2012-041), waaruit 
bleek dat er bij uitvoering van de voorgenomen ingreep 
geen afbreuk wordt gedaan aan de huidige waarden en 
kenmerken van het gebied. Tevens zijn de ambities voor 
het plangebied zodanig dat deze met het voorgenomen 
gebruik in de toekomst niet in  gevaar komen. Omdat het 
gebruik van het plangebied in de toekomst niet wijzigt 
ten opzichte van de huidige situatie, zal de onderlinge 
samenhang en robuustheid van de Ecologische 
Hoofdstructuur niet worden aangetast. 
Er wordt wel op gewezen dat indien de werkzaamheden in 
het broedseizoen worden uitgevoerd en er nesten in 
gebruik zijn, zo nodig een ontheffing aangevraagd dient 
te worden. Tevens wordt gewezen op de algemene 
zorgplicht. 
Op basis van deze eindconclusie van dit ecologisch 
onderzoek is het aanvragen van een VVGB niet nodig, 
omdat er geen negatieve effecten op het in de omgeving 
gelegen Natura 2000 gebied te verwachten zijn. 
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Op 3 juni 2013 is door de Provincie Noord-Holland een 
brief verstuurd, waarin zij aangeven dat zij de mening 
van de gemeente niet delen. Zij vinden dat er 
onvoldoende onderzoek is verricht naar de externe 
werking.  
De gemeente blijft bij haar standpunt. 
 

22 Amendement: ‘door een 
bank erkend 
bedrijfsplan.’ 

 Toezegging: college komt met een wijzigingsvoorstel. 
 
De tekst ‘door middel van een bedrijfsplan, welke is 
goedgekeurd door een erkende bankinstelling’ of ‘door 
een erkende bankinstelling goedgekeurd bedrijfsplan’ 
zal in de regels worden vervangen door ‘door middel 
van een bedrijfsplan’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tekst ‘door middel van een bedrijfsplan, 
welke is goedgekeurd door een erkende 
bankinstelling’ of ‘door een erkende 
bankinstelling goedgekeurd bedrijfsplan’ zal in 
de regels worden vervangen door ‘door middel 
van een bedrijfsplan’. 
 
In de Toelichting wordt in 4.4 de zin 
 
‘Bij sommige afwijkings- of 
wijzigingsmogelijkheden, staat in de regels dat er 
een bedrijfsplan wordt gevraagd dat door een 
erkende bankinstelling is goedgekeurd.’ 
 
wordt gewijzigd in  
 
‘Bij sommige afwijkings- of 
wijzigingsmogelijkheden, staat in de regels dat er 
een bedrijfsplan wordt gevraagd. 
 
‘Dit kan worden aangetoond door het overleggen 
van bijvoorbeeld de meitelling gegevens van het 
CBS, of een bedrijfsplan dat goedgekeurd is door 
een erkende bankinstelling, waaruit blijkt dat aan de 
normen van een 
reëel bedrijf wordt voldaan.’ 
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wordt gewijzigd in: 
‘Dit kan worden aangetoond door het overleggen 
van bijvoorbeeld de meitelling gegevens van het 
CBS, of een bedrijfsplan, waaruit blijkt dat aan de 
normen van een reëel bedrijf wordt voldaan.’ 
 
‘Toetsing vindt plaats aan de hand van de CBS 
meitellingen, of een door een erkende bankinstelling 
goedgekeurd bedrijfsplan.’ 
 
wordt gewijzigd in: 
 
Toetsing vindt plaats aan de hand van de CBS 
meitellingen, of een 
bedrijfsplan.’ 
 
‘De noodzaak van een groter bouwvlak moet altijd 
aangetoond worden door middel van een 
bedrijfsplan dat door een erkende bankinstelling is 
goedgekeurd, waaruit blijkt dat:’ 
 
wordt gewijzigd in: 
 
‘De noodzaak van een groter bouwvlak moet altijd 
aangetoond worden door middel van een 
bedrijfsplan, waaruit blijkt dat:’ 
 

23 Motie ‘400 zienswijzen …’ TB en CDA geven aan de motie op 
onderdelen te wijzigen. 

  

24 Razende Bol Tijdens de raadscommissie kwam 
de vraag of De Razende Bol 
opgenomen kan worden in het 
nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied, zodat het de 
zeggenschap over dit gebied 
duidelijk is. 
 

Hetgeen het amendement wil bereiken is, naar begrepen 
wordt, zeggenschap hebben op deze locatie en geen 
bouwmogelijkheden. Dit is al geregeld. 
De Razende Bol heeft altijd onderdeel uitgemaakt - en 
maakt dat nog steeds - van het bestemmingsplan 
Waddengebied, dat door de gemeenteraad van Texel is 
vastgesteld. De huidige bestemming is ‘Noordzee’. Daarin 
zijn geen bouwmogelijkheden opgenomen. Er zit een 
stukje militair medegebruik op. Er wordt gewerkt aan een 
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nieuwe planologische regeling voor het Waddengebied. Er 
is gekozen voor een beheersverordening in plaats van een 
bestemmingsplan. Hierin worden geen 
ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen voor de Razende 
Bol. 
De gehele Razende Bol is Ecologische Hoofdstructuur en 
Natura 2000 (Noordzeekustzone). Dit biedt echter geen 
planologische bescherming. 
Deze beheersverordening zal ook door de gemeenteraad 
van Texel worden vastgesteld. 
De gemeente Texel heeft zeggenschap over dit stuk 
grondgebied. Dat zelfde geldt voor het zeegebied rondom 
Texel en de Razende Bol. Het opnemen van de Razende 
Bol in het bestemmingsplan Buitengebied heeft geen 
toegevoegde voor dit unieke stukje Texel. Omdat het 
nogal dynamisch is, is het beter om het in een groter 
planologisch gebied op te nemen en onderdeel te laten 
uitmaken van de regeling voor het zeegebied en straks 
van de beheersverordening. 
Aangezien de Razende Bol tot Texels grondgebied 
behoort, geldt ook hiervoor de Algemene Plaatselijke 
Verordening op basis waarvan gehandhaafd kan worden. 
Zaken die in strijd zijn met de Flora en Faunawet en 
kunnen worden gehandhaafd door medewerkers van de 
Algemene Inspectiedienst (AID), de politie, de ‘groene’ 
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA). In de Natura 
2000 gebieden is de provincie samen met de AID en 
politie verantwoordelijk voor de handhaving.  
Er zijn afspraken met de waterpolitie over het gebied van 
de Razende Bol. 
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Memo    

 
 

Aan Gemeenteraad Datum 7 juni 2013 
Van College van B&W Telefoonnummer 362272 
    
Onderwerp 

 

Amendement TB ‘Pas bestemming ‘natuur’ nadat EHS gereed is 

  
Geachte raad, 
 
Terecht verwijst de fractie van Texels Belang naar de motie van 8 juli 2008 over de ‘Herinrichting van 
landbouw, natuur en landschap op Texel’. Die motie is nog net niet volledig uitgevoerd en daarom nog niet 
eerder beantwoord. Uiteraard was ons streven erop gericht dit wel en volledig te kunnen doen vóór de 
behandeling van het bestemmingsplan buitengebied, maar vertraging buiten onze invloedssfeer heeft 
gemaakt dat dit helaas net niet is gelukt.  
 
Het overgrote deel van die motie is echter wel uitgevoerd. Het college is in die motie verzocht om: 
 
1. te bewerkstelligen dat Waal en Burg niet kan worden afgerond voordat er duidelijkheid is over plaats en 

omvang van de compensatiehectares voor de landbouw. 
Er is eerst met alle partijen een goede verdeling afgesproken van natuur en landbouw hectares (2009). Zie 
hieronder voor uitgebreide toelichting. 
2. in dat kader de juiste taakstelling van de Ecologische Hoofdstructuur (hierna EHS) helder te krijgen, 

evenals het op Texel beschikbare aantal volwaardige compensatiehectares. 
In het akkoord zoals dat eind 2009 aan GS is gepresenteerd, is de taakstelling voor de EHS vastgelegd en 
daarmee ook de ruimte die voor de landbouw beschikbaar blijft of wordt. Sinds die tijd is de afgesproken 
begrenzing jaarlijks opgenomen in het provinciale Natuurbeheerplan.  
3. om, als er onvoldoende volwaardige compensatiegrond beschikbaar blijkt te zijn, het te realiseren 

aantal ha natuur in Waal en Burg aan dat gegeven aan te passen. 
Is gebeurd: het zuid-oostelijke deel van de polder (nabij De Waal) blijft agrarisch. 
4. te bewerkstelligen dat Texel voldoende mogelijkheden krijgt voor agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer via het Programma Beheer (groene diensten). Bij voorkeur in de vorm van een 
gebiedscontract, als maatwerk voor Texel. 

De gemeente heeft zich flink ingespannen om samen met de ANLV De Lieuw de mogelijkheden van de 
nieuwe regeling maximaal uit te nutten voor Texel. Onderdeel is bijvoorbeeld dat de (agrarische) Hoge Berg 
voorlopig toch EHS blijft om de subsidiestroom in stand te kunnen houden, terwijl het doel juist 
landschapsbehoud is. Maar ook de subsidiemogelijkheden voor weidevogels-, grasland- en 
akkerrandenbeheer zijn uitgebreid aan de orde geweest en grotendeels veiliggesteld. 
5. te bepleiten dat op Texel instrumenten beschikbaar komen om effectieve grondruil te bevorderen 

(Stivasrapport Land- en tuinbouw op Texel: Resultaat van een agrarisch structuuronderzoek op Texel -
hoofdstuk 6 letter h) onder regie van partijen op Texel. 

STIVAS heeft in samenwerking met de Stichting Agrarisch Texel (SAT) inmiddels een aantal grondruilen 
kunnen afronden (Hoge Berg, nabij Oosterend).   
6. te bewerkstelligen dat een passende regeling wordt ontworpen ter ondersteuning van de 

schapenhouderij in het Hoge Berg gebied. 
Er is een streekfonds op basis van een streekrekening opgericht voor de schapenhouders op de Hoge Berg, 
dat in 2012 voor het eerst heeft uitgekeerd. 
7. met de Provincie Noord Holland overeenstemming te bereiken over bovenstaande punten, gebaseerd op 

de hierna genoemde constateringen en meningen. 
Al deze punten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de provincie NH. De provincie heeft zich zelfs 
al enige tijd extra ingespannen om het beschikbare geld voor herinrichting van de nieuwe natuurgebieden 
beschikbaar te houden. Om dat geld te kunnen investeren, moet de gemeente Texel die gebieden wel eerst 
als natuur bestemmen. Het gaat om veel geld (miljoenen euro’s). Een pas op de plaats in dit traject door de 
gemeente zou een heel slecht en wellicht kostbaar signaal zijn. 
 
Ondanks bovenstaande, is toch nog niet alles afgerond. De overgebleven ‘rafels’ lijken echter binnenkort ook 
afgehecht te kunnen worden. Hieronder wordt daar uitgebreid op in gegaan (zie ‘toelichting’).  
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Naast bovenstaande zit er een juridische kant aan het amendement dat nu voorligt. Volgens de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS, artikel 19 ‘Ecologische Hoofdstructuur en provinciale 
Ecologische Verbindingszones’) is de gemeente verplicht om gronden die zijn aangewezen als EHS en 
bovendien om die reden zijn aangekocht, in het bestemmingsplan als ‘natuur’ te bestemmen. Bovendien 
dient het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid te bevatten die het mogelijk maakt gronden binnen de 
EHS om te zetten in ‘natuur’ op het moment dat ze om die reden aangekocht of ontpacht zijn. Die 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. 
 
Op basis van de mate van uitvoering van de motie van 8 juli 2008 en bovenstaand juridisch punt ontraden wij 
steun aan dit amendement.  
 
 

Toelichting 
 

Terugblik 
Na veel overleg met alle betrokken partijen (waaronder de landbouw en natuurorganisaties op Texel) hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 5 november 2002 het Gebiedsplan Texel vastgesteld, met daarin 
opgenomen 1450 hectare ‘Ruime Jas Natuur’ (met een aankoopquotum van 1340 hectare). Daarmee is breed 
ingestemd en geen enkele organisatie heeft daar bezwaar tegen gemaakt, terwijl het goed bekend was. 
 
Op basis van dat Gebiedsplan is de provincie aan het werk gegaan. Eén van de eerste gebieden die omgezet 
zouden kunnen worden naar nieuwe natuur was polder Dorpszicht. Een advies aan de raad tot wijziging van 
de bestemming van Dorpszicht leidde op 8 juli 2008 tot het aannemen van de motie ‘Herinrichting van 
landbouw, natuur en landschap op Texel’. Hoofdlijn uit die motie: eerst een totaalplaatje hebben van alle 
nieuwe natuur, compensatie voor de landbouw en andere natuur-landbouw gerelateerde zaken, alvorens 
bestemmingen te wijzigen.  
 
Daarna is er een langdurig en intensief traject van overleg gestart onder de vlag van de ILG 
gebiedscommissie, waarbij provincie, hoogheemraadschap, gemeente, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
LTONoord, LTO/KAVB-afdeling Texel, ANLV De Lieuw en de Stichting Agrarisch Texel betrokken waren. Inzet 
vanuit de landbouw was dat men minder hectares nieuwe natuur wilde en het dus achteraf toch niet eens 
was met het aantal hectares nieuwe natuur uit het Gebiedsplan Texel uit 2002 (geen 1340 ha, maar 1228 ha 
volgens LTO). Uiteraard wilde de natuurorganisaties vasthouden aan het vastgestelde quotum. Beiden wilden 
echter een kwalitatief goede verdeling/clustering van de hectares zodat natuur en landbouw elkaar zo min 
mogelijk ‘in de weg’ zouden zitten. Het ging in dit proces uiteindelijk minder om het precieze aantal 
hectares en meer om de kwaliteit in het landelijk gebied, met voldoende mogelijkheden voor zowel 
landbouw als natuur. De gemeente heeft in dit proces vooral een bemiddelende rol proberen te spelen.  
 
Uitkomst van het traject was overeenstemming tussen alle partijen, uitmondend in een brief van de ILG 
gebiedscommissie op 17 december 2009 aan Gedeputeerde Staten waarin de nieuwe EHS op Texel 
aangegeven werd. Dat was inclusief 4 ‘rafels’, gebieden waar wel overeenstemming over was binnen de 
gebiedscommissie, maar waar nog een procedure met betrokken particulieren nodig was om de nieuwe 
situatie te realiseren. Vanwege die rafels en de motie van 8 juli 2008 heeft de toenmalige wethouder Kikkert 
een voorbehoud moeten maken dat hij pas akkoord zou kunnen gaan als alle rafels conform plan ook 
uitgevoerd zouden kunnen worden. Alle andere partijen (inclusief LTO) waren wel volledig akkoord met de 
uitkomst, zowel wat betreft het aantal hectares als de kwaliteit er van.  
 
Belangrijke stappen die gezet moesten worden om uitvoering van het akkoord over de nieuwe EHS mogelijk 
te maken waren de uitkoop en herhuisvesting van de agrariërs uit polder Waal en Burg (behalve in het 
zuidoostelijke deel bij De Waal) en het afhechten van de rafels. Beide trajecten hebben veel meer tijd 
gekost dan voorzien was, en ook niet alles lijkt precies zo te realiseren als bedacht was.  
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Huidige stand van zaken 
 

1. Polder Waal en Burg: alle eigenaren zijn uitgekocht en hebben alternatieve locaties aangeboden 
gekregen, uiteindelijk tot grote tevredenheid. Eén eigenaar heeft de toezegging nog tot zijn 
pensionering over een aantal jaren een perceel te mogen bebouwen. Eén ander heeft 
overeenstemming, maar maakt dat pas definitief op het moment dat ook alles afgerond is met de 
laatste agrariër, de heer A. Kuip. En juist op dat dossier is de laatste weken grote vooruitgang 
geboekt. Een definitieve regeling lijkt aanstaande. De heer Kuip heeft overeenstemming over de 
aankoop van een bestaand agrarisch blok elders op het Oude Land van Texel. 

 
2. Haneplas wordt uitgebreid en heringericht als natuur, maar minder hectares (6,4) dan aanvankelijk 

gepland was. Voor het grootste deel is herinrichting begonnen in goede samenwerking met de 
golfbaan, die de afgeplagde grond gebruikt voor hun uitbreiding. Een grondruil met een aanliggende 
agrariër is al geruime tijd voorbereid. Afronding wacht op (want hangt samen met) de verkoop van 
de polder Zeeburg door Staatsbosbeheer. 

 
3. Polder Zeeburg (106,7 ha) is geheel ‘ontgrensd’ en zal dus niet omgezet worden naar natuur, maar 

verkocht worden door Staatsbosbeheer aan een marktpartij voor agrarisch gebruik. Wel zijn alle 
partijen het erover eens dat het wenselijk is als in de winterperiode rotganzen op Zeeburg 
opgevangen blijven worden. Vandaar ook opname van dit punt in het bestemmingsplan. De provincie 
is bezig om het gebied aan te wijzen als ganzenreservaat in de winter, waardoor een structurele 
vergoeding voor de schade van de rotganzen mogelijk wordt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan 
een nadrukkelijke wens van LTO. 

 
4. De Bol zou geheel omgezet worden naar natuur. Er zit daar één agrarisch bedrijf dat door de 

eigenaar verpacht is. Dat maakt het bijzonder lastig om een goede oplossing te vinden voor alle 
betrokkenen. Uitzicht daarop is er op dit moment nog niet. 

 
5. Particulier natuurbeheer aan de Oostkust: het plan was om de kleine, particulier beheerde 

natuurgebiedjes langs de oostkust terug te geven aan de landbouw. Ook dit lijkt heel moeilijk, daar 
de eigenaren dat in de meeste gevallen niet willen of niet kunnen (zij zouden dan de vergoedingen 
terug moeten betalen). In oppervlakte natuur versus landbouw vallen De Bol en deze kleine 
gebiedjes grotendeels tegen elkaar weg.  

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



Notitie handhavingstraject Akenbuurt 12 te Den Burg, 2003  
 
In 2002 bleek uit een milieucontrole dat op het perceel Akenbuurt 12 diverse materialen waren opgeslagen die niet 
bestemd waren voor agrarisch gebruik. Vooral een mast van een windmolen, afkomstig van de veerhaven ’t Horntje, 
viel erg op. Deze constatering was de aanleiding om het bedrijf te controleren op het naleven van bouwregels en de 
regels van het bestemmingsplan Buitengebied. 
 
18 februari 2003 
Tijdens een controlebezoek wordt geconstateerd dat er diverse materialen werden opgeslagen, in strijd met de 
gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. Ook werden op het terrein onvergunde gebouwtjes aangetroffen.  
Volgens eigenaar D.J. Roeper zou een deel van de opslag voor eigen gebruik zijn en een deel voor 
handelsdoeleinden. De bevindingen worden vastgelegd in een opnamerapport. 
 
27 maart 2003 
Burgemeester Geldorp-Pantekoek bespreekt de constatering met de eigenaar van het perceel, de heer D.J. Roeper. 
Er wordt afgesproken dat hij voor 1 juli 2003 een bedrijfsplan opstelt. Dit plan zal worden getoetst aan het 
vigerende bestemmingsplan, het gemeentelijke en provinciale beleid.  
 
30 juni 2003  
De heer Roeper vraagt om uitstel voor het indienen van het bedrijfsplan tot ultimo september 2003. 
 
23 juli 2003 
Er wordt een herhalingsbezoek uitgevoerd. De heer Roeper wil niet meewerken aan een tweede opname en ontzegt 
de toezichthouder de toegang tot het terrein.  
 
31 juli 2003 
Roeper ontvangt een voornemen tot aanschrijving. Er wordt een termijn van vier weken gesteld om de strijdigheden 
te beëindigen. 
 
14 augustus 2004 
In een brief aan mevrouw Geldorp-Pantekoek schrijft de heer Roeper dat de toezichthouder de toegang tot zijn 
terrein niet werd ontzegd, maar dat er onvoldoende tijd was om hem te begeleiden. Hij spreekt zijn verbazing uit 
dat zijn verzoek om uitstel slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Voor de bouwvergunningaanvragen heeft hij 
contact opgenomen met een architect. Vervolgens schrijft hij dat de opslag op het perceel een historisch gegroeide 
situatie is, die al langer dan 20 jaar bestaat. Voor deze activiteit beroept hij zich op het overgangsrecht. Opnieuw 
vraagt hij uitstel voor het indienen van het bedrijfsplan tot ultimo september.  
 
18 september 2003  
In reactie op de brief van Roeper stelt het college dat het bedrijfsplan na indiening nog op onderdelen kan worden 
aangevuld. Verder uitstel wordt niet verleend. 
 
2 oktober 2003 
Roeper dient het bedrijfsplan in. 
Hij schrijft hierin dat hij: 
§ de opslag voor de handelsonderneming wil uitbreiden; 
§ de materialen naar de achterzijde van het perceel zal verplaatsen; 
§ voor twee onvergunde gebouwtjes vergunningaanvragen zal indienen; 
§ het huidige agrarische bouwvlak (opp. 0.73 ha.) wil uitbreiden tot 1 ha. aan de oostzijde van de 

ontsluitingsweg naar de karting  
§ het geheel wil af te schermen met grondwallen en beplanting, zodat vanaf de openbare weg geen storende 

elementen zichtbaar zijn.  
 
 
7 oktober 2003 
Er vindt een hercontrole plaats. Uit deze controle blijkt dat er geen strijdigheden zijn beëindigd.  



 
11 oktober 2003 
In een notitie van de afdeling Toezicht, aan mevrouw Geldorp-Pantekoek, wordt melding gemaakt van een 
milieucontrole uit 1996, waaruit blijkt dat in deze periode al opslag van materialen op het perceel plaatsvond, 
anders dan voor agrarische bedrijfsvoeringvoering. Deze controle vond plaats voor de datum van rechtskracht 
verkrijging van het bestemmingsplan. Hiermee valt de opslag onder het overgangsrecht.  
Er wordt voorgesteld om via een procedure een opslagterrein aan de noordzijde van het perceel mogelijk te maken. 
Dit terrein te verdelen in een buitenopslag en een terreindeel met de bouwmogelijkheid voor een schuur voor 
uitsluitend inpandige opslag. Het geheel zou afgeschermd moeten worden met een boomsingel. Voor de 
geconstateerde opslag op het perceel dienen afspraken gemaakt te worden over verwijdering/verplaatsing.  
 
21 oktober 2003 
Het college besluit de heer Roeper aan te schrijven indien de strijdigheden niet voor 1 maart 2004 zijn beëindigd. 
 
11 november 2003 
In een gesprek met Roeper stelt mevrouw Geldorp-Pantekoek dat het bedrijfsplan van Roeper onvoldoende 
informatie bevat. Roeper wordt in kennis gesteld van het gemeentelijke voorstel. Voor het voeren van de procedure 
wordt als voorwaarde gesteld dat het plan onvoorwaardelijk geaccepteerd moet worden en dat alle opslag buiten 
het te creëren opslagterrein verwijderd moet worden. Roeper krijgt tot 11 december 2003 de gelegenheid met het 
voorstel akkoord te gaan. Indien hij niet akkoord gaat wordt het handhavingstraject vervolgd. 
 
11 december 2003 
In een brief wordt Roeper aan de termijn herinnerd waarbinnen hij het voorstel moet accepteren. 
Ook wordt in de brief ingegaan op een eerdere vraag van Roeper: wat er gebeurt als de legalisatieprocedure niet 
met goed gevolg wordt doorlopen. Het gemeentelijke antwoord luidt: het opheffen van de strijdigheden blijft ons 
streven. Het gemeentelijke voorstel beoogt legalisatie van de opslag, en het verminderen van de negatieve 
uitstraling naar de omgeving. Als de procedure niet tot het gewenste resultaat leidt zal onze doelstelling om tot 
verbetering van de situatie te komen niet wijzigen. Bij het niet slagen van de procedure zal het overgangsrecht 
worden geaccepteerd. De opslag aan de voorzijde en westzijde van de karting, welke niet onder het overgangsrecht 
vallen dient verwijderd te worden. Tevens wordt Roeper gewezen op de in het voornemen tot aanschrijving 
genoemde gebouwen die op basis van de Woningwet vergund of verwijderd dienen te worden, ongeacht het al dan 
niet slagen van de procedure op grond van het gemeentelijke voorstel.  
 
Roeper reageert schriftelijk op het gemeentelijke voorstel. Hij gaat niet akkoord. Hij heeft twijfels over: 
- de haalbaarheid van de te voeren procedure;  
- het behoud van bestaande rechten in het kader van het overgangsrecht; 
- de bebouwingsoppervlakte in het gemeentelijke voorstel; 
- de consequenties op het gebied van de milieuvergunning. 
Als de gemeente akkoord gaat met het voorstel van Roeper: een vergroting van het opslagterrein aan de westzijde 
van de karting. Dan is de heer Roeper bereid de situatie te verbeteren door de opslag naar het achtererf te 
verplaatsen en beplanting te realiseren.  
 
13 februari 2004 
Opnieuw is ter plaatse De situatie beoordeeld. Er was een begin gemaakt met het opruimen van het erf. Roeper 
wilde op 1 maart het erf op orde hebben. Ook sprak hij uit nu wel de procedure te willen voeren voor de realisatie 
van het opslagterrein en de schuur. 
 
24 februari 2004 
Het college spreekt bereidheid uit mee te werken aan een procedure voor de realisatie van het gemeentelijke 
voorstel, mits voldaan aan gestelde voorwaarden. College stelt als aanvullende voorwaarden dat: 
- de groensingel uiterlijk in de herfst 2004 gerealiseerd moet worden; 
- er regelmatig rapportages gemaakt worden over de voortgang.  
 
20 april 2004 
Het college doet aan Roeper een definitief voorstel. 



 
2 juni 2004 
De heer Roeper verzoekt het college schriftelijk de procedure voor een opslagterrein met bebouwing te starten. 
Hij verklaart in te stemmen met de voorwaarden: 
- uiterlijk voor 20 juli 2004 alle opslag naar het achterterrein te zullen verplaatsen; 
- de opslag buiten het aangewezen terreindeel te beëindigen en beëindigd te houden; 
- voor de herfst van 2004 in overleg met de gemeente de opslag visueel van het landschap af te schermen door 

aanplanten van een groensingel, al dan niet in combinatie met een aarden wal. 
 
Na de verplaatsing van de materialen naar het achtererf werden er geen concrete stappen meer ondernomen.  
 
14 juni 2005 werd een hercontrole uitgevoerd. Binnen het gestelde termijn, 20 juni 2004, waren niet 
alle materialen overgebracht naar het terreindeel achter de bedrijfsgebouwen. Ook was niet voldaan 
aan het afschermen van de opslag met beplanting.  
 
Meer informatie is niet beschikbaar. 
 
 
 
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



Pontweg 153, 153a, 153b en Pelikaanweg 1b, 1c 
 
Bij het vormen van de soort bestemmingen, bestemmingsvlakken, bouwvlakken en maatvoeringen zijn de 
volgende informatiebronnen gebruikt. Voor de leesbaarheid zijn in de onderstaande afbeeldingen de huidige 
eigendomsverhoudingen en bebouwing weergegeven. 
 
a. bestemmingsplan Buitengebied Texel (1996): 
De woning bij de recreatieve verblijven is bestemd als wonen. 
De nieuwe stolp is gebouwd op basis van onderstaand bestemmingsvlak en er is gebruik gemaakt van de 
stolpenregeling.  

 
 

b. bestemmingsplan Buitengebied ex art. 30W.R.O.:  
in dit plan is de bestemming Recreatieappartementen gewijzigd in Kleinschalig recreatieterreinen, met 4 
recreatieve eenheden. 
 
Via een binnenplanse procedure is het recreatieterrein uitgebreid zodat de verblijfseenheid Pelikaanweg 1c 
op de huidige plaats gerealiseerd kon worden.  
 

 



 
 
c. Eigendomssituatie. 
In de planperiode zijn twee delen van het eigendom van de heer Van heerwaarden vervreemd namelijk de 
woning en het nieuwe recreatieve verblijf.   

 
 
d. Luchtfoto: 
In de luchtfoto is het huidige gebruik en terreinindeling zichtbaar  

 
 
 
e. Volkshuisvestingsverordening: 
In de bijlage bij de volkshuisvestingsverordening staat het pand Pontweg 153 (witte stolpboerderijtje) als 
tweede woning vermeld. 
 



In het ontwerp bestemmingsplan zijn voorgaande gegevens zoveel mogelijk in acht genomen. 
 
Voor de nieuwe woonboerderij Pelikaanweg 1b, die overigens deels buiten het bouwvlak ligt van het 
vigerende bestemmingsplan, is in het ontwerpplan zodanig een bestemmingsvlak en het bouwvlak getekend 
dat het aan de regels voldoet. 
 
Voor de 3 recreatieverblijven is een bestemmingsvlak en bouwvlak opgenomen conform het huidige gebruik. 
De opsplitsing van het eigendom geeft geen aanleiding dit in twee bestemmingsvlakken c.q. bouwvlakken te 
splitsen. Deze systematiek vindt ook plaats op andere recreatieterreinen waarbij de zomerhuizen privé bezit 
zijn. De bouwgrens is conform de gehanteerde norm voor de bestemming Recreatie Recreatieve terreinen 
getekend. Ook het “onvergunde bijgebouw” bij Pelikaanweg 1c is binnen het bouwvlak getrokken.  
 
Voor de tweede woning (witte stolpboerderijtje) is in overeenstemming met de systematiek van het 
ontwerpbestemmingsplan de bestemming “wonen - tweede woning” toegekend. Hiermee wordt het gebruik 
wonen en recreatief voor dit pand in het bestemmingsplan geborgd. Vermeldenswaardig is dat in het 
gemeentelijke beleid het niet wordt toegestaan tweede woningen te verplaatsen. Bij verplaatsing van 
tweede woningen verliest het pand zijn dubbele gebruiksmogelijkheid, permanent en/of recreatief verblijf. 
 
Bestemmingsplan in combinatie met luchtfoto 

 
 
Het bouwvlak ten noorden van het pand Pelikaanweg 1c, lijkt ruim, maar is mede bedoeld om mogelijke 
verplaatsing van een van de andere eenheden (nu aan elkaar gebouwd) te faciliteren. Het is immers een 
bestemmingsvlak en in die zin een verblijfsrecreatief terrein. 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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Memo    

 
 

Aan Team Bestemmingsplannen Datum 23 mei 2013  
Van Ellen Sickmann Telefoonnummer 228 
    
Onderwerp 

 

Paardenbakken in buitengebied 

  
 
In de bestemmingen Wonen, Wonen – Vab en de vijf ‘Agrarische’ bestemmingen zijn paardenbakken mogelijk 
gemaakt in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 
 

Artikel 3,4,5,6 en 7: Agrarisch 
Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
 
Paardrijdbak 
f. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub f in die 
zin dat gronden worden gebruikt voor de aanleg van en het gebruik als een paardrijdbak met de 
daarbij behorende bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak mag uitsluitend worden aangelegd binnen het bouwvlak en binnen de aanduiding 
´Specifieke vorm van agrarisch - erf´; 
2. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 
3. er is geen verlichting aanwezig; 
4. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m²; 
5. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter. 
6. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 
bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 
7. de afstand tot enige in de nabijheid gelegen woning van een derde is minimaal 100 meter; 
8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 
9. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden. 
 

Artikel 50 Wonen 
Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
 
Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 50 lid 4.4 sub f in die zin dat de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m²; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter; 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van 
de woonfunctie; 
6. de afstand tot enige in de nabijheid gelegen woning van een derde is minimaal 100 meter; 
7. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
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omliggende gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 
8. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 
 

Artikel 51 Wonen - Tweede woning 
Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
 
Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 51 lid 4.4 sub f in die zin dat de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m²; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter. 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van 
de woonfunctie; 
6. de afstand tot enige in de nabijheid gelegen woning van een derde is minimaal 100 meter; 
7. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 
8. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 
 
 

Artikel 52 Wonen - Vab 
Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
 
Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 52 lid 4.5 sub f in die zin dat de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m2; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter; 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de 
woonfunctie; 
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 
7. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 
 
Bij de volgende bestemmingen is onderstaand strijdig gebruik opgenomen: 
Artikel 3 (Agrarisch – Binnenduinrand), 4 (Agrarisch – Hoge Berg), 5 (Agrarisch –Oude Land), 6 (Agrarisch – 
Strandpolders), 7 (Agrarisch – Zeepolders) , 8 (Bedrijf) , 9 ( Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf), 15 (Bedrijf – 
Informatiecentrum), 18 (Bedrijf – Recycling), 20 (Bedrijf – Vab), 50 (Wonen), 51 (Wonen – Tweede woning), 
52 (Wonen – Vab) 
 
Strijdig gebruik 
het gebruik van gronden voor de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken  
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Voorgesteld wordt ‘paardrijdbak’ op te nemen in de begripsbepalingen van artikel 1: 

Paardrijdbakken zijn buitenrijbanen ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, 
hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een 
omheining. 
 
 

Nota van beantwoording 

Naar aanleiding van de Zienswijze 197 (Pontweg 68) in Nota van beantwoording zal een paardenbak van 1.200 m2 
mogelijk gemaakt worden: 
De artikelen 3 Agrarisch - Binnenduinrand, 5 Agrarisch – Oude 
Land, 6 Agrarisch – Strandpolders en 7 Agrarisch – Zeeploders, 
worden als volgt aangepast. 
Lid 5 Afwijken van de gebruiksregels 
Onder f paardrijdbak, wordt toegevoegd aan het 4e punt: 
4. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m²; 
tenzij er sprake is van een agrarisch bedrijf in de vorm van een 
professionele paardenfokkerij, dan is de oppervlakte van de 
paardrijdbak maximaal 1200 m²; 

(gearceerde deel betreft de toevoeging) 

 

Heining in grasland 

Een heining in grasland, waarbinnen men paard kan rijden, valt gewoon onder extensief recreatief medegebruik van 
agrarische grond. Dat is toegestaan binnen deze bestemmingen. (NB: amendement is om dit pas toe te staan na 
omgevingsvergunning) 

Zodra er feitelijk sprake is van een inrichting als paardrijdbak, met een andere ondergrond dan gras en hogere hekken dan 1 
meter, valt dit daar niet meer onder en dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd om af te wijken van de 
gebruiksregels 

 
 
 
Onderstaande voorstel is reeds opgenomen in een aanvulling van  nota van Beantwoording 
A. Om een paardrijdbak mogelijk te maken in de bestemming ‘Tuin’ zal de volgende aanpassing in de regels 
worden opgenomen: 
 
Artikel 45 Tuin 
 
45.3 Specifieke gebruiksregels 
45.3.1 
Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 
a. Het gebruik van gronden voor de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken  

 
45.4 Afwijken van de gebruiksregels 
Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 
gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels , steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 
 
Paardrijdbak 
c. het bepaalde in artikel 45 lid 3.1 sub a in die zin dat de gronden worden gebruikt voor de aanleg van 
een paardrijdbak met de daarbij behorende bouwwerken; 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
1. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 
2. er is geen verlichting aanwezig; 
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3. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m2; 
4. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter; 
5. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de 
woonfunctie; 
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 
7. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 
milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 
 
 
B. Ter verduidelijking van het begrip paardrijdbak zal in Artikel 1 het begrip paardrijdbak worden 
gedefinieerd: 
 

Paardrijdbakken zijn buitenrijbanen ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, 
hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een 
omheining. 
 
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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6e Aanvulling op de 
Nota van 
Beantwoording 
bestemmingsplan 
Buitengebied 

   

 
 
Aan Raad Datum 11 juni 2013   
Van College Telefoonnummer  
    
Onderwerp 

 

Aanvulling op zienswijze 325 en 368 

  
Geachte raadsleden, 
 
Naar aanleiding van de commissie behandeling van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied in de 
commissie van 30 mei jl. is het verzoek gekomen om met de betrokken partijen inzake zienswijze nummers 
325 en 368 betreffende het Oude Dijkje 38 in gesprek te gaan met als doel een voor beide partijen 
acceptabele oplossing voor het perceel Oude Dijkje 38. 
Er zijn 3 gesprekken geweest en beide partijen hebben aangegeven met onderstaande aanpassing in de 
verbeelding akkoord te gaan.  
 
De bestaande schuur aan de rechterzijde van het perceel (vanaf de weg gezien), die agrarisch in gebruik is, 
krijgt de bestemming agrarisch – veldschuur. Hierdoor kan het recreatieve bestemmingsvlak naar links 
geschoven worden, en komt er ruimte voor een tweede groepsverblijf aan de linkerzijde, met daarachter een 
bedrijfswoning. 
Tevens zal de maatvoering ‘maximum aantal recreatieve slaapplaatsen’ 58 worden opgenomen op het vlak 
van de groepenverblijven, maar niet op de beoogde locatie van de bedrijfswoning, zodat gegarandeerd is dat 
daar geen slaapplaatsen komen. 
 
Voorgesteld wordt: 
De verbeelding aan te passen op de uitkomst van de besprekingen conform deze memo en zoals aangegeven 
op onderstaande tekening. 
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7e Aanvulling op de 
Nota van 
Beantwoording 
bestemmingsplan 
Buitengebied 

   

 
 
Aan Raad Datum 12 juni 2013   
Van College Telefoonnummer  
    
Onderwerp 

 

Nog een tweetal aanvullingen…. 

  
Geachte raadsleden, 
 
Perceel tussen bungalowpark ’t Hoogelandt’ en Pelikaanweg 75 
 
Dit betreft ZW 276  in de Nota van Beantwoording. 
De heer de Graaf heeft in de raadscommissie 30 mei 2013, toegelicht dat er overleg heeft plaatsgehad tussen 
hem en de eigenaar van bungalowpark ‘t Hoogelandt’. Hun percelen grenzen aan elkaar, en ze hebben goede 
afspraken gemaakt over een erfafscheiding tussen beide percelen, en de situering van nieuwe zomerhuizen. 
De heer De Graaf heeft aangegeven zijn zienswijze in te trekken. 
Dit geeft het college aanleiding om het voorstel, waarbij een groene buffer tussen beide percelen werd 
bestemd, in te trekken. Door het intrekken van het voorstel blijft het Ontwerp bestemmingsplan zoals het 
was, en kan het college de afspraken met De Krim, gestand doen. 
 
 
Bestemming ‘Recreatie – Recreatief opstal’ 
In de bestemming ‘Recreatie – Recreatief opstal’ artikel 35 is onvoldoende duidelijk aangegeven dat per 
bestemmingsvlak 1 recreatief opstal aanwezig mag zijn. Er staat geschreven in 35 lid 1, dat de gronden 
bestemd zijn voor “gebouwen voor recreatief verblijf, in de vorm van een recreatief opstal”. Bedoeld is dat 
het gaat om “één recreatief opstal”. Om dit interpretatieverschil te voorkomen wordt voorgesteld het woord 
“een” te vervangen door het cijfer “1”, zodat duidelijk is dat het er nooit meer dan 1 kan zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7e Aanvulling
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Memo 
   

 

 

Aan Edo Datum 12 juni 2013 

Van Eveline Telefoonnummer 169 

    

Onderwerp 

 

Woningen, wooneenheden, woonhuizen 

  
 

Woonhuis is het gebouw, het huis, datgene wat je ziet. 

 

Begripsbepaling: een gebouw dat een woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk 

boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden. 

 

Woning is een complex van ruimten, geschikt om bewoond te worden. 

 

Begripsbepaling: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 

huishouden. 

 

Daarnaast is in de begripsbepalingen (artikel 1) nog het begrip Wooneenheid opgenomen: een ruimte in een 

tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor 

permanente bewoning door een particulier huishouden. Het voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn 

op woningen, behalve aan het hebben van een keukeninrichting, die bestemd is voor het bereiden van 

complete maaltijden en/of het hebben van sanitaire voorzieningen. Wel moet de ruimte gelegen zijn in een 

gebouw dat ter compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende elementen gemeenschappelijke 

voorzieningen bevat. 

 

Zoals dit nu omschreven is, ziet dit op onzelfstandige woningen. Dat was niet de bedoeling. 

 

In artikel 50, 51 en 52 (de woonbestemmingen) worden de termen “woning” en “wooneenheid” door elkaar 

gebruikt als ware het synoniemen. 

 

Voorgesteld wordt dan ook om in de begripsbepalingen het begrip “wooneenheid” (artikel 1.130), gelijk te 

schakelen aan het begrip “woning” (artikel 1.129) 

 

Maarrr…. Dan zijn we er nog niet helemaal. Want: in de woonbestemmingen staat dat er per bouwvlak 1 

woonhuis mag zijn, tenzij anders op de verbeelding is weergegeven in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” 

 

Dat impliceert dat je er dan een woonhuis bij zou mogen bouwen. Dat is niet de bedoeling bij bijvoorbeeld 

een gesplitste stolpboerderij! Dat gaat juist om 2 woningen in 1 woonhuis. 

 

Deze maatvoering is echter in het plan gebruikt om een rij huizen aan te geven die zich gezamenlijk in 1 

bouwvlak bevinden. (bijvoorbeeld aan de Postweg nabij de Golfbaan, daar zit een heel rijtje huizen)  

 

Voorgesteld wordt deze situatie uit het plan te halen, en voor ieder afzonderlijk woonhuis 1 afzonderlijk 

bouwvlak op te nemen.  

 

Dan kan deze maatvoering gebruikt worden om aan te geven dat er meerdere woningen mogen zijn in 1 

woonhuis. De zinsnede “tenzij anders op de verbeelding is weergegeven in de maatvoering “maximum aantal 

8e Aanvulling



Memo [Onderwerp]  

2/2 

wooneenheden” moet dan geschrapt worden bij de bouwregel van artikelen 50, 51 en 52 (50.2.2 c na de 

komma; 51.2.2 c na de komma en 52.2.2 j na de komma). 

En toegevoegd aan de regeling voor strijdig gebruik (artikel 50.4.4 sub b; 51.4.4 sub b en 52.4.5 sub b) 

“tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:  

b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één wooneenheid tenzij anders op de verbeelding is 

weergegeven in de maatvoering “maximum aantal wooneenheden” 

 

Dan is de situatie als volgt: 

 

De begrippen Woningen en Wooneenheid zijn gelijk nl: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 

huisvesting van een afzonderlijk huishouden. 

 

Elk bouwvlak in de bestemming Wonen mag 1 woonhuis bevatten. 

 

Elk woonhuis mag 1 woning bevatten, tenzij er op de verbeelding in de maatvoering “maximum aantal 

wooneenheden” anders is weergegeven. 

 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Isola Bella, zienswijze 85-100-363 
Raad 12 juni 2012  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Texel 2010 en de VVD vinden dat het dossier Isola Bella dicht moet. 

 
Toelichting 
Stolpen hebben een karakteristieke bouwvorm en een agrarisch landschappelijke uitstraling, waarvan wij het 
wenselijk vinden deze te behouden. Echter, het in stand houden van stolpen is een kostbare aangelegenheid. 
Vandaar ook dat in verschillende beleidstukken regels zijn opgenomen die faciliteren bij het in stand kunnen 
houden van stolpen door de eigenaars. 
 
In de Beleidsnota Vrijkomende Agrarische bebouwing is onder andere het volgende opgenomen: 
“Indien het vrijkomende agrarische hoofdgebouw gebruikt wordt voor de functie wonen, kunnen monumentale 
boerderijen worden gesplitst in maximaal 2 woningen als wordt aangetoond dat geen afbreuk wordt gedaan 
aan het oorspronkelijke karakter van de bebouwing.” 
 
In de nota Natuur- en Landschapsbeleid staat onder meer: 
“Er wordt op het eiland gepleit voor drie oplossingsrichtingen voor het behoud van de stolpen: 
§ meer recreatieve mogelijkheden, in de vorm van inpandige recreatieve appartementen (met behoud 

van de woonfunctie);  
§ stolpen vrijgeven voor permanente bewoning, waarbij ook opsplitsing in twee eenheden mogelijk 

gemaakt wordt;  
§ kleinschalige, ambachtelijke bedrijven.” 

 
Formeel geen stolp 
Het beleid spreekt voor zich: we koesteren onze stolpen. En Isola Bella is een mooie stolp, al heeft het formeel 
niet die status. Het is een gebouw die wij even behoudenswaardig vinden als stolpen.  
De eigenaren doen er alles aan om het rendabel te maken. En nee: niet alles is goed gegaan, maar van 
kwaadwil is geen sprake.  
Hoe dan ook: wij willen dat de stolp gesplitst wordt, zonder afbreuk te doen aan de bestaande bebouwing. 
 
 

Besluit 
Bij het perceel aangeduid als Rozendijk 16-16 a het volgende op te nemen:  
"maatvoering maximum aantal wooneenheden 2" (2W) 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Pontweg 226. Onterecht van 65 bedden 
naar wonen 

Raad 12 juni 2012  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Wij vinden dat zienswijze 220 (inzake Pontweg 226), het eerste deel, een terechte 

is. Zonder overleg zijn 65 bedden verdwenen en heeft het perceel een 

woonbestemming gekregen. 

 
Toelichting 
Het college heeft in haar reactie op de zienswijze aangegeven dat zij gekozen heeft voor het bestemmen 
conform het feitelijke gebruik omdat zij verwacht dat benutting van de slaapplaatsen niet op korte termijn zal 
gebeuren. 
 
Allereerst merken wij op dat die lijn, bestemmen conform feitelijk gebruik, geen algemene beleidslijn is bij 
het bestemmen in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied en het bestemmingsplan De Koog. 
Daarnaast is de uitspraak dat op korte termijn de recreatieve bestemming niet gerealiseerd zal worden 
bijzonder; een bestemmingsplan gaat zeker 10 jaar (en meestal langer) mee en ook een gemeentebestuur kan 
niet in de toekomst kijken. 
 
Belangrijker echter: een gemeente kan niet zonder overleg zulke ingrijpende bestemmingswijzigingen 
doorvoeren. Wij vinden wel dat er een limiet mag worden gesteld aan het benutten van deze slaapplaatsen en 
stelt dus een overgangsregeling voor van 10 jaar; binnen die periode moet de recreatieve bestemming 
gerealiseerd zijn. Zo niet, dan vervalt alsnog de recreatieve gebruiksmogelijkheid. 
 
 

Besluit 
Voor het perceel Pontweg 226, waar zienswijze 220 betrekking op heeft, een overgangsregeling op te nemen, 
waarmee bereikt wordt dat de eigenaar 10 jaar de tijd heeft om zijn recreatieve bestemming te realiseren; 
daarna vervalt dat recht. 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Verzamelde amendementen  

 

 

Amendementen VVD op de Nota van 
Beantwoording BP Buitengebied 

Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

  

De VVD wil meewerken aan (onderdelen van) een aantal zienswijzen die zijn 

ingediend; ze zijn verzameld in dit document. 

 
 
Zienswijze Toelichting Besluit 
254, 
Akenbuurt 12 

In het vierde punt van de zienswijze wordt verzocht 
het bouwblok voor de bestemming opslag haaks op het 
achterperceel te plaatsen, tegen de geluidswal aan. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid behouden om met groot 
materieel (3,5 m breed) het land te kunnen bereiken. 
Wij vinden dat hier aan meegewerkt moet worden.  

Het bouwblok conform de in de 
zienswijze beschreven wens van de 
aanvrager te verplaatsen. 

240, Postweg 
101 

In het tweede punt van zienswijze wordt gevraagd om 3 
Ro’s te bestemmen. Argument: Voor het ter inzage 
leggen van het vigerende plan werd de aanwezige 
vergunde bebouwing gebruikt voor de verhuur van 3 
Ro’s. Het gebruik ten behoeve van Ro’s komt door de 
bepalingen in het vigerende plan hiermee onder het 
overgangsrecht te vallen. Indieners hebben een 
taxatierapport overlegd van Texel Vastgoed B.V. uit 
1992 waarin de 3 Ro’s beschreven en benoemd staan, 
zie bijlage 1. 

3 recreatieve opstallen te bestemmen 
in het vrijstaande recreatieobject. 

52, Lageveld 
7 

Deel tekst zienswijze: De rechtbank Alkmaar acht het 
aannemelijk dat de appartementen voor 6 augustus 
1997 in gebruik waren als recreatieappartementen en 
aldus onder het overgangsrecht vallen. Dat betekent 
dat het gebruik van de recreatieve appartementen niet-
wederrechtelijk is. 
Verzoek: in het nieuwe bestemmingsplan 
recreatieve slaapplaatsen worden opgenomen voor de 
2 recreatieappartementen. Wij vinden dat voldoende 
bewijsmateriaal is aangeleverd. 

In het bestemmingsplan recreatieve 
slaapplaatsen op te nemen voor 2 
recreatie-appartementen. 

115, 
Breemhoeve/ 
Hemmerweg 
22 

Texel 2010 dient deze mede in. De wens is om het 
bestemmingsvlak 20 meter naar 
het westen te verplaatsen en het bouwvlak tot 5,5 
meter naast de boerenschuur. Hierdoor komen de 
uitbreidingsmogelijkheden ten noordwesten van het 
huidige groepsverblijf te liggen. Dit is voor de toekomst 
de meest gewenste situatie. Aan de westkant is het de 
bedoeling een volleybalveld aan te leggen met hierbij 
een zitgedeelte voor de vuurkorf, de barbecue en de 
rokers.  
Mede in verband met het behouden van het uitzicht van 
het tegenovergelegen groepsverblijf is dit niet de 
gewenste uitbreidingsrichting. Wij denken dat aan deze 
verplaatsing moet worden meegewerkt. 

Het bestemmingsvlak van Hemmerweg 
22 conform de wens van de eigenaar 
20 meter naar het westen te 
verplaatsen. 

 
 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendementen   

 

 

Zienswijze 36 
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Genoemde fracties vinden dat Zienswijze 36 hout snijdt. 

 

Zienswijze Toelichting Besluit 
36, W. 
Bakker, 
Hoornderweg 
36 

Op de locatie Hoornderweg 36 zijn in het 
ontwerpbestemmingsplan 3 recreatieve opstallen 
opgenomen. 
Er zijn nu 3 inpandige recreatieve opstallen en 1 
losstaande recreatieve opstal. Deze bestonden reeds 
geruime tijd voor 1996, het jaar van het vigerende 
bestemmingsplan buitengebied. 
Onderdeel van het verzoek: 4 RO’s in de stolp 
bestemmen. 
Het behoud van een zeer karakteristieke, 
beeldbepalende stolp zoals “Hofstede Spyk”, voldoet 
geheel aan de criteria van een goede Ruimtelijke 
Ordening. 
En de stolpenregeling is bedoeld om met de opbrengst 
van inpandige appartementen minimaal het onderhoud 
te kunnen bekostigen.  
Wij kunnen ons geheel vinden in deze motivatie. 

1. Dat er 4 inpandige appartementen 
bestemd worden in “Hofstede 
Spyk” 

2. Het college op te dragen de raad 
in het eerste kwartaal van 2014 
een voorstel te doen voor 
verruiming van de 
stolpenregeling, waarbij in elk 
geval in wordt gegaan op 
versoepeling van de eis 
‘monumentale status’.  

3. het appartement in het bijgebouw 
te bestemmen. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

De Bremakker, zienswijze 385 
Raad 5 juni 2012  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

De eigenaren van camping De Bremakker hebben de gemeente meermalen verzocht 

om medewerking te verlenen aan de plannen om hun camping op eigen grond uit te 

breiden, op grond van circa 1,5 ha ten zuiden van het huidige campingterrein, die nu 

nog de bestemming “agrarisch” heeft. 

 
Toelichting 
Besluitvorming op de herhaalde verzoeken aangaande de Bremakker is steeds aangehouden. Nu dan eindelijk 
het nieuwe BP Buitengebied er ligt, blijkt dat het college niet wil meewerken aan de plannen. Plannen, die wij 
prima vinden. 
 
De zienswijze, die als bijlage bij dit amendement is gevoegd, is duidelijk en wij steunen de omzetting van 
agrarische grond naar ‘verblijfsrecreatie’ voor het betreffende perceel. 
De belangrijkste redenen:  

1. De grond waar het om gaat, ongeveer 1,5 ha, is aan drie kanten omsloten door recreatie, 
en ligt ook nog eens in een recreatieve zone. 

2. De grond heeft gelet op de ligging (omzoomd door recreatie dus), de beperkte omvang 
en de lage grondwaterstand (“klapzand”) voor de agrarische functie geen enkele 
toegevoegde waarde.  

3. Er is géén sprake van uitbreiding van het aantal toeristische bedden. 
 
Agrarische gronden beschermen is prima, maar dan moet het wèl gaan om gronden die ook als zodanig kunnen 
en zullen worden gebruikt. Dat is bij dit stukje land absoluut niet aan de orde. 
 
 

Besluit 
1. De bestemming van het perceel grond, waarnaar in zienswijze 385, het eerste verzoek, 

wordt verwezen te wijzigen van “agrarisch” naar “verblijfsrecreatie”. 
2. Het college op te dragen de wijzigingen die hiervoor nodig zijn in het Bestemmingsplan 

Buitengebied aan te brengen.  
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Zienswijze 198 en 354 
Raad 12 juni 2012  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

De Waalerburght heeft op dit moment 5 appartementen en er zijn 6 appartementen 

toegestaan. Door het opnemen van een bouwvlak is echter de ruimte die overblijft 

voor dit 6e appartement onlogisch en niet mooi. 

 
Toelichting 
Het bouwvlak dat in het ontwerp-Bestemmingsplan is opgenomen beperkt de bebouwingsmogelijkheden 
dusdanig dat van een ruimtelijk mooie spreiding, passend in het gebied, geen sprake meer is. Daarnaast past 
het niet in het beleid, dat juist uitgaat van een verruiming van de bouwmogelijkheden voor (zomer-)woningen.  
 
Wij vinden de inperking die het bouwvlak oplevert voor De Waalerburght onterecht en willen dus dat het 
bestemmingsplan wordt aangepast conform de bijgevoegde verbeelding. 
 
 

Besluit 
Het bouwvlak van Nieuwlanderweg 12-22 (De Waalerburght) aan te passen conform bijgevoegde verbeelding. 
 

 



 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendementen   

 

 

Zienswijze 370 
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Texel 2010, de VVD en Fractie Waerts zijn van mening dat zienswijze nummer 370 

aanleiding vormt voor een afwijking van het voorstel van het college.  

 

Zienswijze Toelichting Besluit 
370, 
Agneshoeve 

Op de Nieuwlanderweg 6 is een volwaardig 
zelfstandig agrarisch bedrijf gevestigd dat los dient te 
worden gezien van de agrarische activiteiten op de 
Nieuwlanderweg 4. Het college gaat ten onrechte uit 
van één agrarisch bedrijf. In de Inspraaknota wordt 
dit ook ten onrechte aangemerkt als Nieuwlanderweg 
4-6-6a. De activiteiten op Nieuwlanderweg 6 zijn de 
in loop der jaren aanzienlijk gewijzigd. De 
loonwerkactiviteiten zijn sterk afgenomen en de 
agrarische activiteiten aanzienlijk toegenomen. De 
verhouding is nu 70% agrarisch en 30% 
loonwerkactiviteiten. Ter onderbouwing hiervan zijn 
landbouwtelling aangeleverd. Daarnaast is van belang 
dat het bedrijf over 6ha grond beschikt (eigendom en 
pacht) en de dochter ook deel uitmaakt van de 
maatschap. De continuïteit en opvolging is dus 
gewaarborgd. Verder is sprake van een veebedrijf en 
een bollenbedrijf, zodat permanent toezicht 
noodzakelijk is. Voor de ontwikkeling is het 
noodzakelijk dat het bedrijf een eigen bouwblok 
heeft. Het is ook niet wenselijk dat twee bedrijven 
op één bouwblok hun activiteiten uitoefenen. 

Het perceel Nieuwlanderweg in twee 
blokken te splitsen en op beiden een 
bedrijfswoning toestaan. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

GROENLINAmendement  

 

 

Hondenclub een iets groter clubgebouw 
(zienswijze 10) 

Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Wij vinden dat de hondenclub een iets groter bouwvlak moet krijgen voor haar 

clubgebouw, maar wèl met een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

 
Toelichting 
Het bouwvlak dat is toegekend is naar de mening van de club te klein.  
Er moet o.a. ruimte zijn voor zaken als examens en theorielessen, wedstrijden, keurmeesters en 
wedstrijdleiders en sanitaire ruimte. Daarnaast worden regelmatig andere hondenclubs ontvangen en is er 
behoefte aan opslag van wedstrijd- en trainingsmaterialen. Uit de inspraak bleek dat 90 m² voldoende is. 
 
Wij zijn het eens met de visie van de club, maar willen wel grenzen stellen aan de bouwhoogte (3 meter). Ook 
moet het gebouw passen in het gebied en in lijn zijn met wat de club ook zelf stelt: een groen gebouwtje, dat 
zo dicht mogelijk tegen de bebossing wordt geplaatst. 
 

Besluit 
N.a.v. zienswijze 10 dat het bouwvlak op het Oefenveld van de hondenclub aan de Pontweg verruimd wordt 
naar 90 m² met een maximale hoogte van 3 meter. 
 

 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Zienswijze 145  
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

Bij perceel hoek Watermolenweg/Stolpweg wordt door het college 
voorgesteld het agrarisch bouwblok te verwijderen. Er is geen overleg 
geweest met de heer Duinker over deze verwijdering. 

 
Toelichting 
Het college gaat over tot deze verwijdering omdat het bouwvlak ‘stilzit’ en er dan sprake is van 
risicoaanvaarding dat de gemeente een andere bestemming aan de gronden kan geven. Daarnaast zal nieuwe 
bebouwing in open agrarische gebieden de kernwaarde ‘open landschap’ geweld aan doen, zo wordt gesteld. 
 
Wij vinden het niet correct dat het college zonder overleg tot deze verwijdering overgaat en zijn daarnaast van 
mening dat bij het noordwaarts verplaatsen van het bouwvlak het open landschap en zichtlijnen slechts 
minimaal worden aangetast. 
 
Wij vinden het belangrijk dat het college in overleg met de heer Duinker overgaat tot verplaatsing van het 
bouwvlak, in noordelijke richting. Wel zal een termijn gaan gelden waarbinnen het bouwvlak daadwerkelijk in 
gebruik moet zijn genomen al bouwvlak, zijnde: de looptijd van het plan. 
 
 

Besluit 
1. het agrarisch bouwblok in stand te houden en deze in overleg met de verzoeker in noordelijke 

richting te verplaatsen.  
2. dat de eigenaar gedurende de looptijd van het bestemmingsplan de tijd heeft om dat bouwvlak 

in gebruik te nemen als bouwvlak; als dat na die periode niet is gebeurd, vervalt het bouwvlak.  
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Zienswijze 32, Burgerdijk 25  
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

De heer Hin’s bouwblok loopt over de perceelsgrens heen; de grond 
van het naastgelegen perceel, waar het bouwblok dus in doorloopt, is 
niet zijn eigendom. 

 
Toelichting 
De heer Hin heeft een bouwblok van 1 hectare, welke in het huidige bestemmingsplan echter deels 
getekend is op een stuk land dat eigendom is van iemand anders. Kijkend naar zijn eigen perceel 
heeft hij dus een bouwblok van minder dan 1 hectare. 
 
Het lijkt ons niet meer dan logisch om dit actualisatie-moment aan te grijpen om de situatie aan de Burgerdijk 
25 te uniformeren aan de rest van het plan. Dat betekent dat ook de heer Hin recht heeft op zijn hectare. 
 
Wij willen dat de heer Hin’s bouwblok wordt vergroot naar 1 hectare, op zijn eigen grond. 
  
 

Besluit 
1. het bouwblok op perceel Burgerdijk 25 vergroten tot 1 hectare, op zijn eigengrond, in overleg met 

de heer Hin. 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement op de regels 

 

 

Oprichting windturbines niet mogelijk 
maken.  

Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

Op een groot aantal bestemmingen in het ontwerp Bestemmingsplan 
Buitengebied wordt het oprichten van windturbines mogelijk gemaakt. 
 
 
 

 
Toelichting 
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied wordt het oprichten van windturbines mogelijk gemaakt met 
een masthoogte van 7 meter en een rotordiameter van 5 meter (= tiphoogte van 9,5 m). Bij recht. 
Plaatsingsmogelijkheden van 1 of meer turbines zijn er op veel locaties. Dit geldt voor alle agrarische 
bouwvlakken, alle woonbestemmingen, de meeste bedrijfsbestemmingen, horeca, bijna alle 
recreatiebestemmingen en een aantal verkeersbestemmingen. Bij elkaar honderden potentiële locaties. Dit kan 
leiden tot een woud van masten op het eiland met een grote impact op het landschap. Daarbij komt dat het 
rendement van turbines van dit formaat zeer klein is. 
Wij willen deze mogelijkheid dus schrappen. 
 
 

Besluit 
Het oprichten van windturbines zoals voorgesteld in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied op Texel 
niet mogelijk maken en de bestemmingsomschrijvingen en de bouwregels in de betreffende artikelen 
van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied daarop aanpassen (artikel 3t/m10, 15t/m21, 23t/m25, 
30, 33t/m37, 46, 48, 50t/m52).  

 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Professionele paardenfokkerij kan niet 
zonder licht 

Raad 12 juni 2013  

8  Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

 

 
Toelichting 
In Zienswijze 197, Pontweg 68 wordt het helder verwoord: 
“In het kader van dierenwelzijn worden paarden vaak overdag in de wei gezet en ’s avonds getraind. In 
de winterperiode is het daarom van belang dat er verlichting bij een rijbak aanwezig is. Bovendien brandt 
verlichting bij een paardenbak vaak maximaal 2 uur per avond en er is minder licht nodig dan gebruikelijk bij 
een sportveld. Lichtmasten bij een rijbak zijn ook minder fel en hoog.” 
 
Er wordt in het bestemmingsplan gesproken over een professionele paardrijbak. Dat strookt niet met de 
voorwaarde dat verlichting niet wordt toegestaan. 
 
Wij vinden dat de voorwaarde ‘Er is geen verlichting aanwezig’ gewijzigd moet worden; verlichting tot 22:00 is 
noodzakelijk voor een professionele paardenhouderij en beschermt volgens ons de kernwaarde Nachtelijke 
Duisternis in voldoende mate. 
 
 

Besluit 
Op alle plaatsen in de Regels waar de voorwaarde ‘Er is geen verlichting’ dit wijzigen in ‘Er is geen 
verlichting na 22:00’.  

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Omvang agrarisch areaal 
Raad 12 juni 2013  

8  Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Texels Belang vindt bescherming van het agrarisch areaal belangrijk.  

 
Toelichting 
Maar er zijn situaties die een afname van dat aantal rechtvaardigen. 
De 8800 hectare agrarische gronden mogen alleen minder worden indien sprake is van de volgende situaties: 

1. Toepassing van de 25% regeling 
2. Algemeen belang (woningbouw bij dorpen, wegen, fietspaden) 
3. Vab-regeling en ruimte-voor-ruimte regeling 

 
 

Besluit 
Overal waar in het Bestemmingsplan Buitengebied verwezen wordt naar de 8800 hectare agrarisch 
areaal moet de volgende zin worden toegevoegd:  
‘Afname van dit areaal is wel mogelijk indien sprake is van toepassing van de 25%-regeling, Algemeen 
Belang, vab en/of ruimte-voor-ruimte regeling.’ 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement op het Beeldkwaliteitsplan  

 

 

Behoud identiteit Zeepolders en 
Strandpolders 

Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

Voor de deelgebieden Zeepolders en Strandpolders staat in het 
Beeldkwaliteitsplan op verschillende plaatsen aangegeven dat wegen, 
paden, dijken, kreken en kavelgrenzen (sloten) moeten worden 
beplant en geaccentueerd met bomenlanen, hagen en 
oeverbeplantingen. 

 
Toelichting 
Bovengenoemde maatregelen zullen de openheid en daarmee de identiteit van deze polders fundamenteel 
aantasten. Deze polders moeten juist leesbaar blijven vanuit het authentieke open landschap en de weidsheid 
ervan. Immers, daardoor hebben ze een geheel eigen belevingswaarde. 
Daarbij komt dat de geschetste maatregelen in deze bij uitstek agrarische productiegebieden voor de boeren 
grotendeels onwerkbaar en ongewenst zijn. 
Onwerkbaar vanwege oeverbeplantingen en haagbeplantingen van sloten die schouwplichtig zijn. 
Ongewenst omdat de openheid van deze polders juist optimaal is om plagen en ziektes in gewassen te 
voorkomen. 
 
 
Spreekt uit: 
dat maatregelen zoals voorgesteld in het Beeldkwaliteitsplan om wegen, paden, dijken, kreken en 
kavelgrenzen (sloten) te beplanten en te accentueren met bomenlanen, hagen en oeverbeplantingen in de 
deelgebieden Zeepolders en Strandpolders niet passend en ongewenst zijn. 

Besluit 
Het College op te dragen om teksten, criteria en aanbevelingen hierover in het Beeldkwaliteitsplan daarop 
aan te passen. Voor de Zeepolders op de pagina’s 138, 140, 144 en 162. Voor de strandpolders op de pagina’s 
218, 222, 224, 230 en 234. En overigens daar waar dat van overeenkomstige toepassing is.  
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement op het Beeldkwaliteitsplan  

 

 

Paden?  Ja, maar met mate 
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

In het Beeldkwaliteitsplan (BKP) wordt in de paragrafen 
Verkeersruimte van het Oude Land en de Zeepolders zowel in de tekst 
als bij de criteria gepleit voor zoveel mogelijk boerenpaden over en 
door het Oude Land respectievelijk meer fietspaden in de Zeepolders 
langs waterlopen, over oude organische dijken en door het open veld. 
  

Toelichting 
Een uitgebreid en dicht netwerk van paden voor fietsers, wandelaars, paarden en mountainbikers over en door 
het Oude Land versnippert het open landschap. Hetzelfde geldt voor de Zeepolders met fietspaden langs 
waterlopen, over oude organische dijken en vooral door het open land. Er moet voor worden gewaakt dat er 
een situatie ontstaat waarbij het landschap kris kras wordt doorsneden met paden in alle soorten en maten.  
Daarbij komt dat Texel al een uitgebreid netwerk van paden heeft voor al deze gebruikers.  
Daarom moet zorgvuldig en behoedzaam met verdere uitbreidingen worden omgegaan. Alleen daar waar het 
toegevoegde waarde heeft en de kernwaarden geen geweld wordt aangedaan. Daarvoor is een weldoordachte 
en planmatige aanpak nodig (fietspadenplan, wandelpadenplan et cetera). 
 
 

Besluit 
1. Oude Land, paragraaf Verkeersruimte (wegen, paden), pagina 66. 

a) De laatste alinea van de tekst als volgt te wijzigen: “Voor het toevoegen van 
zogenaamde boerenpaden is een weldoordachte en planmatige aanpak nodig 
waarbij de kernwaarden geen geweld wordt aangedaan”. 

b) Het laatste criterium wijzigen in: “boerenpaden voor fietsers, wandelaars, 
paarden en mountainbikers planmatig vorm geven waarbij de kernwaarden geen 
geweld wordt aangedaan. 

 
2. Zeepolders, paragraaf Verkeersruimte (fietspaden), pagina 178. 

a) Over de tekst. De zin “de padenstructuur zou nog uitgebreid kunnen worden los 
van de wegen” wijzigen in “de padenstructuur vorm geven conform het Texelse 
fietspadenplan”. 

b) Over de tekst. De zin “smalle informele fietspaden kunnen de waterlopen volgen, 
de oude dijken op gaan of een stuk open land doorkruisen”. Deze zin schrappen. 

c) De aanbeveling “stimuleren fiets- en wandeltoerisme door uitbreiding 
paden”wijzigen in “stimuleren fiets- en wandeltoerisme”.  

 
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement op het Beeldkwaliteitsplan  

 

 

Behoud open landschap als criterium  
Raad 12 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

Op pagina 4 en 5 van het Beeldkwaliteitsplan worden de Texelse 
kernwaarden genoemd en gedefinieerd. De kernwaarde ‘ruimte’ wordt 
daarin genoemd als de drager van het landschap van het hele eiland. 
Dit vindt zijn vertaling in het open landschap, zichtlijnen en 
vergezichten. 

 
Toelichting 
De pagina’s 4 en 5 zijn onderdeel van de Inleiding van het Beeldkwaliteitsplan. Echter: de Inleiding maakt geen 
deel uit van het toetsingskader. Daarvoor gelden vooral de met name genoemde criteria. Om het open 
landschap te borgen is het daarom cruciaal dit sleutelbegrip op te nemen als criterium in de paragrafen 
Landschapsstructuur van de deelgebieden. Alleen bij de strandpolders staat dit met name genoemd. Bij het 
Oude Land staat hierover niets en bij de andere deelgebieden (Zeepolders, Binnenduinrand, Hoornderpolders) 
worden verschillende formuleringen gebruikt.  
 
Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen is het gewenst om dit begrip voor alle deelgebieden 
als criterium op te nemen. In de beleidsnota Natuur en Landschap wordt het behoud van het open landschap 
overigens ook met name genoemd. Ook is het een sleutelbegrip van de notitie Mooi Texel. 
 
 

Besluit 
“behoud open landschap” in de paragrafen Landschapsstructuur van alle deelgebieden in het 
Beeldkwaliteitsplan op te nemen als helder en concreet criterium.  
           

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Meer ruimte voor ruimte 
Raad 12 juni 2013  

8  Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

In de Nota van Uitgangspunten van het Bestemmingsplan Buitengebied stond dat er 

een regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ opgenomen moest worden. Dat is gebeurd. Maar 

de voorgestelde regeling moet iets worden uitgebreid. 

 
Toelichting 
Blijkens de Toelichting van het Bestemmingsplan Buitengebied stelt het college de volgende ‘Ruimte voor 
Ruimte-regeling’ voor. 
“Er is de mogelijkheid om, na bedrijfsbeëindiging, de bestemming te wijzigen in de bestemming 
Wonen en daarbij een bouwmogelijkheid te verkrijgen voor 1 extra woning of 1 recreatief opstal. Dit is de 
Texelse invulling van een "ruimte voor ruimte-regeling". Hiervoor dient dan wel alle agrarische 
bedrijfsbebouwing met een minimum van 1.200 m², gesloopt te worden. Als er meer bebouwing aanwezig is 
dan 1.200 m², moet alles gesloopt worden. Als er minder dan 1.200 m² bedrijfsbebouwing aanwezig is, is 
het mogelijk om op 2 verschillende locaties bebouwing te slopen. De oppervlaktes mogen dan bij elkaar 
opgeteld worden. In dit geval moet binnen 1 bouwperceel minimaal 600 m² gesloopt worden. Op beide 
bestemmingen waar gesloopt wordt, wordt de bestemming gewijzigd in Wonen. Op 1 locatie mag 1 extra 
woning of 1 recreatief opstal terug worden gebouwd. Op beide locaties moet alle voormalige 
bedrijfsbebouwing gesloopt worden.” 
 
Texels Belang vindt dat deze regeling uitgebreid zou moeten worden 
 
Als een agrariër meer dan 1.200 m² sloopt, dan mag het meerdere (het aantal m² boven de 1.200 m²) door een 
andere stoppende agrariër worden gebruikt om zo ook boven de 1.200 m² te komen. Het resultaat is dan dat 
beiden de mogelijkheid krijgt om een extra woning of recreatief opstal te bouwen. De overige voorwaarden 
(zoals slopen alle bedrijfsbebouwing) blijven van toepassing. 
 
 

Besluit 
Overal waar in de regels de Ruimte voor Ruimte-regeling beschreven staat, zoals bijvoorbeeld in artikel 
5.7 Wijzigingsbevoegdheid, een extra voorwaarde toe te voegen die luidt: 
‘In geval de te slopen bedrijfsgebouwen van twee locaties bij elkaar opgeteld worden en de 
oppervlakte van 2.400 m² bereikt wordt, dan mogen op beide locaties 1 extra woning of 1 recreatief opstal 
terug worden gebouwd’. 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Kleinere afstand tussen bestemmingsvlak 
en bouwvlak 

Raad 12 juni 2013  

8  Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman  

Verschillende indieners van zienswijzen hebben aangegeven het niet eens te zijn met 

de strakke omlijning van bouwvlakken aan de rand van –met name- recreatieparken. 

De VVD is het met hen eens. 

 
Toelichting 
 
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat de afstand van bebouwing tot de perceelsgrens minimaal 5 
meter moet zijn. Daarnaast worden langs de buitenrand van recreatie-terreinen groensingels met een breedte 
van 7 meter geëist. In het ontwerp bestemmingsplan dat nu voorligt zijn bouwvlakken opgenomen tot 10 
meter uit de buitenranden van de terreinen c.q. clusters van terreinen. Deze maat is gebaseerd op een 7 meter 
brede boomsingel plus 3 meter om de boomsingel de ruimte te geven om te groeien. Het argument dat het 
college daarvoor aanvoert: 
Wanneer een gebouw tegen een groensingel is gebouwd, dan wordt de geëiste boomsingel in de praktijk vaak 
niet in stand gehouden en voor een deel gerooid. 
 
De VVD vindt 10 meter een te grote afstand en daarnaast is het niet logisch om één afmeting te hanteren. Als 
een recreatieterrein tegen een bosrand aanligt, bijvoorbeeld, dan is de boomsingel-eis geheel overbodig.  
 
De VVD wil van 10 naar 7 meter, daar waar het eisen van een boomsingel een (ruimtelijke) functie heeft c.q. 
functioneel is. Dus alleen als er niet reeds bos of bosschages grenzen aan het betreffende perceel. 
Dat vergt een aanpassing van de Verbeelding. 
 

Besluit 
1. alle bestemmingsvlakken met daarin een bouwvlak in de bestemming 

Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen (artikel 37) aan te passen, in die zin 
dat de afstand tussen het bestemmingsvlak en het bouwvlak niet 10 meter zal 
bedragen maar 7 meter, daar waar een boomsingel noodzakelijk is, kijkend 
naar het aangrenzende perceel. 

2. indien een bestemmingsvlak zoals bedoeld in beslispunt 1 aan de buitenzijde 
grenst aan een bos of anderszins gesteld kan worden dat een boomsingel geen 
functie heeft, dan bedraagt de afstand tussen het bestemmingsvlak en het 
bouwvlak 3 meter. 

 
 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen



 

Amendement  

 

 

Glaskassen: verbod op lichtverstrooiing 
Raad 5 juni 2013  

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting 

 

Portefeuillehouder E.P. Kooiman 
 

Glaskassen worden in het nieuwe plan toegestaan, alleen op bouwvlakken. 

Wij gaan hier schoorvoetend mee akkoord, maar willen dan wel dat er een verbod 

komt op nachtelijke lichtverstrooiing.   

 
Toelichting 
Op verschillende plaatsen in de regels van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt gesproken over 
‘glaskassen’. Daar waar het verbod op glaskassen via ‘Afwijken van de bouwregels’ alsnog, onder bepaalde 
voorwaarden zoals maatvoering, wordt toegestaan willen wij dus overgaan tot het opnemen van een extra 
voorwaarde. 
 

Besluit 
Daar waar in de regels onder ‘Afwijken van de bouwregels’ voorwaarden staan waaronder een glaskas alsnog 
kan worden toegestaan tevens de volgende voorwaarde opnemen: 
“Er geldt een verbod op nachtelijke lichtuitstraling vanaf 22:00” 
 

 

 Terug naar totaaloverzicht zienswijzen
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Enkelbestemmingen

A-BDR

Agrarisch - Binnenduinrand

A-HB

Agrarisch - Hoge berg

A-OL

Agrarisch - Oude land

A-SP

Agrarisch - Strandpolders

A-ZP

Agrarisch - Zeepolders

B

Bedrijf

B-AL

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

B-BRK

Bedrijf - Brandweerkazerne

B-GS

Bedrijf - Gasontvangstation

B-GO

Bedrijf - Gasopslag

B-GM

Bedrijf - Gemaal

B-GR

Bedrijf - Gronddepot

B-IC

Bedrijf - Informatiecentrum

B-N

Bedrijf - Nutsvoorziening

B-OP

Bedrijf - Opslag

B-R

Bedrijf - Recycling

B-RS

Bedrijf - Reddingbootstation

B-VAB

Bedrijf - Vab

B-WZ

Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie

BO

Bos

CO

Cultuur en ontspanning

DH-TC

Detailhandel - Tuincentrum

H

Horeca

M

Maatschappelijk

M-BP

Maatschappelijk - Begraafplaats

M-KZ

Maatschappelijk - Kazerne

M-V

Maatschappelijk - Vuurtoren

M-ZOI

Maatschappelijk - Zorginstelling

N

Natuur

N-K

Natuur - Kuststrook

R-DR

Recreatie - Dagrecreatie

R-KT

Recreatie - Kampeerterrein

R-RO

Recreatie - Recreatief opstal

R-VR

Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen

R-RT

Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen

R-VT

Recreatie - Volkstuin

S-AC

Sport - Autocrossterrein

S-GO

Sport - Golfbaan

S-KAB

Sport - Kartbaan

S-MA

Sport - Manege

S-MC

Sport - Motorcrossterrein

S-SPV

Sport - Sportveld

T

Tuin

V

Verkeer

V-F

Verkeer - Fietspad

V-LV

Verkeer - Luchtverkeer

WA

Water

W

Wonen

W-TW

Wonen - Tweede woning

W-VAB

Wonen - Vab

Dubbelbestemmingen

L-G

Leiding - Gas

L-R

Leiding - Riool

WR-A2

Waarde - Archeologie 2

WR-A3

Waarde - Archeologie 3

WR-A4

Waarde - Archeologie 4

WS-WK

Waterstaat - Waterkering

Gebiedsaanduidingen

geluidzone

luchtvaartverkeerzone - 1a

luchtvaartverkeerzone - 1b

luchtvaartverkeerzone - 2

luchtvaartverkeerzone - 3

veiligheidszone

vrijwaringszone - duin

vrijwaringszone - molenbiotoop

Functieaanduidingen

(cw)

cultuurhistorische waarden

(dr)

dagrecreatie

(dh)

detailhandel

(ek)

eendenkooi

(e)

erf

(ev)

evenemententerrein

(i)

infrastructuur

(iv)

intensieve veehouderij

(-kt)

kampeerterrein uitgesloten

(ma)

manege

(mo)

militair oefenterrein

(op)

opslag

(ph)

paardenhouderij

(sa-go)

specifieke vorm van agrarisch - ganzenopvang

(sa-pw)

specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning

(sa-sb)

specifieke vorm van agrarisch - schapenboet

(sa-vs)

specifieke vorm van agrarisch - veldschuur

(sa-sr1)

specifieke vorm van recreatie - strandrecreatie 1

(sa-sr2)

specifieke vorm van recreatie - strandrecreatie 2

(sa-sr3)

specifieke vorm van recreatie - strandrecreatie 3

(sa-sw)

specifieke vorm van recreatie - strandwachten

(sa-2ewon)

specifieke vorm van wonen - 2e woning

(tc)

tuincentrum

(vml)

verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

(vm)

verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[am]

antennemast

Maatvoeringen

ad

3

maatvoering wonen

u

4

maximum aantal recreatieve appartementen

v

1

maximum aantal recreatieve opstallen

2

maximum aantal wooneenheden

h

200

maximum bebouwd oppervlak (m2)

9

3,5

maximum bouwhoogte (m), maximum goothoogte (m)
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