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1. Inleiding 

Voor het verplaatsen van slaapplaatsen vanaf Pontweg 133-135 (hotel Tubantia) naar het Stappeland 2A is 

het bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135, De Koog gemaakt. Het plan is als ontwerp op  

14 januari 2020 ter inzage gelegd. 

 
Vanaf 14 januari tot en met 24 februari 2020 is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het 

plan kenbaar te maken. Er zijn 8 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld, waarbij is nagegaan 

óf en hóe het plan bijgesteld moet worden. 

 
Deze Nota van Zienswijzen is het eindresultaat. Met deze nota neemt de gemeenteraad een besluit over de 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de zienswijzen. De naar voren gebrachte punten zijn in deze notitie 

samengevat. Bij de Publieksbalie van de gemeente zijn de volledige zienswijzen (brieven) in te zien, zodat 

waar nodig ook op de integrale tekst in de zienswijzen kan worden teruggevallen. Per persoon, instantie of 

organisatie zijn de zienswijzen afzonderlijk beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of en op welke wijze 

het bestemmingsplan wordt aangepast. 

Hoofdstuk 3 geeft aan welke ambtshalve wijzigingen bij de vaststelling van het bestemmingsplan worden 

meegenomen. 

Na hoofdstuk 3 is een overzicht van de bijlagen opgenomen welke zijn toegevoegd aan de nota zienswijzen. 

Dit betreffen onderzoeken die zijn aangepast en/of aan het bestemmingsplan worden toegevoegd na 

aanleiding van de zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen. 
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2. Zienswijzen 

1. Zienswijze van de Villapark Kamperfoelie. 

 

• Ontvankelijkheid 

De zienswijze is op 21 februari 2020 ingekomen. De inzage termijn verliep op 24 februari 2020. De zienswijze 

is tijdig en correct ingediend. Het villapark Kamperfoelie grenst aan het perceel Stappeland 2A en de 

vereniging kan daarmee als belanghebbend worden aangemerkt. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

• Inhoud zienswijze 

In de zienswijze wordt ingegaan op de volgende punten: 

 
1. Opzet en rechtmatigheid van het plan. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op twee gebiedjes die in ruimtelijk en functioneel opzicht 

geen enkele affiniteit met elkaar hebben. Onze vraag is dan ook waarom is dan toch voor deze opzet 

gekozen. De inleiding van de planbeschrijving verschaft echter duidelijkheid. Het gemeenschappelijke belang 

is nl. gelegen in de uitwisseling van de recreatieve slaapplaatsen. Maar is deze verklaring wel juist? 

Ons inziens niet. Er is namelijk op beide locaties geen sprake van recreatieve slaapplaatsen. Op de locatie 

Pontweg zijn recreatieve slaapplaatsen, na enige jaren geleden verleende vrijstelling, ingeruild voor 

slaapplaatsen voor urgente woningzoekenden en statushouders. Op de locatie Stappeland is nog nooit sprake 

geweest van recreatieve slaapplaatsen. 

Naar onze mening is er dan ook sprake van een heel ander belang achter de voorliggende planopzet en dat is 

een financieel belang. De nu gekozen opzet garandeert bij goedkeuring dat zonder risico gehandeld kan 

worden in uitgewisselde “recreatieve slaapplaatsen” .Ons is nl. ter ore gekomen dat die op de “markt” op dit 

moment plus minus EURO 10.000,- per bed doen. 

Wij zijn van mening dat bestemmingsplannen niet op deze wijze misbruikt mogen worden. Daarnaast zijn wij 

van mening dat het hoogtijd wordt om het spel, dat er over en met recreatieve slaapplaatsen gespeeld 

wordt, transparant te maken en dat ook vast te leggen in een echtsgeldig document 

 
2. Stappeland 2A 

Op de locatie Stappeland 2A is op dit moment nog het bestemmingsplan “De Koog” van toepassing. Dit 

bestemmingsplan werd op 7 juli 2016 van kracht. In dit bestemmingsplan kreeg het gebied als onderdeel van 

een GROENZONE, die zich tussen twee clusters van recreatieve verblijfsaccommodaties van oost naar west 

tot aan de kom van De Koog uitstrekt, de bestemming 'recreatieve sport(voorziening)'. Hier binnen vier jaar 

van afwijken en in het centrale deel van de zone een sterke verstening toestaan door het afmeren van 10 

recreatieve 'woonboten', riekt dan toch naar onbetrouwbaar bestuur. 

Als U de in uw bestemmingsplan uit 2016 neergelegde visie waar wilt maken, dan stellen wij u voor om de nu 

al jaren niet meer in gebruik zijnde loods voor de karting baan, aan te kopen en daar een volwaardig 

onderdeel van de GROENZONE van te maken. Misschien dat daarvoor nog wel wat recreatieve slaapplaatsen 

te verhandelen zijn? 

Daarnaast kunnen wij nog opmerken dat op de locatie Pontweg 133-135 ook een groenzone wordt opgeofferd 

die bij het vaststellen van het bestemmingsplan als belangrijk werd bestempeld. 

 
3. Texelse Kernwaarden. 

U hebt als gemeentebestuur aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen, zoals die ook in het onderhavige 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, getoetst dienen te worden aan de Texelse Kernwaarden. 

We hebben de resultaten van een dergelijke toetsing niet terug kunnen vinden in de toelichting en 

verantwoording van het onderhavige ontwerp bestemmingsplan. 
 

4. Stikstof. 

Is er een AERIUS berekening gemaakt van het onderhavige bestemmingsplan? 
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De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. Hierin moet in 

hoofdstuk 3.4 Gemeentelijk beleid, de toetsing aan de kernwaarden worden opgenomen. In hoofdstuk 4.1 

Milieu, de conclusie stikstof (Aerius)berekening opnemen. 

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2 A en Pontweg 133-135 in De Koog 

 
 
 

 

• Reactie gemeente 

1. Bij het verplaatsen van slaapplaatsen worden de locaties die betrokken zijn bij het verzoek getoetst aan 

de voorwaarden uit de nota Verblijfsrecreatie, de Texelse maat voor een zonnige toekomst’. Daarbij 

hoeft er tussen de locaties geen relatie te zijn. De afzonderlijke locaties met de geplande ontwikkeling 

worden getoetst aan de voorwaarden van het verplaatsingsbeleid. En als het past kan door middel van 

een bestemmingsplan voor beide locaties de verplaatsing van de slaapplaatsen worden gerealiseerd. 

- Voor de locatie Pontweg 133-135 is bij de beoordeling geconstateerd dat hier slaapplaatsen gerealiseerd 

zijn (hotel Tubantia). Deze zijn nu niet meer als zodanig bedrijfsmatig in gebruik. Deze constatering is in 

2018 gedaan en heeft toen geleid tot een positieve besluitvorming over het verzoek tot het verplaatsen 

van de slaapplaatsen. In 2018 is ook het bestemmingsplan daarvoor ingediend. Dit ontwerp 

bestemmingsplan is dus voordat de gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Stop op verplaatsen 

spookslaapplaatsen’ van 28 juni 2019 heeft vastgesteld, ingediend. In de vergadering van 26 november 

2019 heeft het college besloten dat formele verzoeken om vaststelling van een bestemmingsplan van voor 

de datum van het initiatiefvoorstel nog in behandeling genomen worden. Dit is één van deze verzoeken. 

- In de zienswijze wordt aangegeven dat op het perceel Stappeland 2A geen slaapplaatsen aanwezig zijn. 

Dat is bij de beoordeling voor het verplaatsen geen voorwaarde. Ook naar percelen waar geen 

slaapplaatsen aanwezig zijn kunnen, als voldaan wordt aan de voorwaarden, slaapplaatsen naar toe 

verplaatst worden. Er wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. De locatie op het Stappeland wordt nu 

omringd door recreatie. De locatie ligt binnen het recreatie concentratiegebied. Alleen daarheen kunnen 

slaapplaatsen naar toe worden verplaatst. Verder is er sprake van een goede ruimtelijke inpassing in het 

gebied. De inrichting vindt plaats op een natuurlijke wijze, passend in de omgeving. 

- De financiële waarde van slaapplaatsen, waarnaar de indiener van de zienswijze verwijst, heeft geen 

invloed op de locatie waar slaapplaatsen naar toe verplaatst worden. De locaties worden getoetst aan de 

aan de voorwaarde die aan verplaatsing zijn gesteld. 

2. In de zienswijze wordt de invulling van het terrein aan het Stappeland gezien als strijdig met de visie 

voor De Koog, waarin dit gebied als een groenzone wordt aangemerkt. In het bestemmingsplan De Koog is 

het perceel Stappeland 2A bestemd als ‘Sport’. Bij de inrichting van het terrein is gehandeld in de geest 

van het uitgangspunt van Planet De Koog voor een groene long op deze locatie. Met de inrichting wordt 

aangesloten bij de waterpartijen die er zijn en deze worden verder uitgebreid. De inrichting krijgt zo een 

heel natuurlijke uitstraling waarmee er meer water en groen in het gebied komt. De uitvoering van de 

inrichting wordt gewaarborgd in een vaststellingsovereenkomst die afgesloten wordt met de 

initiatiefnemer. 

In de zienswijze wordt ook ingebracht met de wijziging ook een groenzone aan de Pontweg wordt 

opgeofferd. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de gebruiksmogelijkheid van het perceel gewijzigd. Dit 

gaat van ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’ naar ‘Maatschappelijk – Bijzondere huisvesting voor 

urgent woningzoekenden’. De bestemmingsgrenzen blijven ongewijzigd. Er wordt hier geen ‘groenzone’ 

opgeofferd. 

3. In de zienswijze wordt aangegeven dat de Kernwaarden niet zijn uitgewerkt in de toelichting van het 

bestemmingsplan. Het klopt dat de kernwaarden niet per waarde zijn uitgewerkt. Het plan is echter wel 

getoetst aan de kernwaarden. Om de volledige toetsing op te nemen in het plan stellen we voor het plan 

op dit punt aan te laten passen en een meer uitgebreide toetsing aan de kernwaarden op te nemen. 

4. De ontbrekende stikstofberekening is inmiddels gemaakt en wordt bij het plan gevoegd. 

 
Standpunt 
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135, De Koog 

 
 
 
 

 

2. Zienswijzen 2-7 diverse eigenaren zomerhuis op villapark Kamperfoelie 

 

• Ontvankelijkheid zienswijzen 

2. Zienswijze , eigenaresse van zomerhuizen Kamperfoelieweg 47, 51, 55 en 63 op het park. 

Ingekomen op 21 februari 2020. De inzage termijn liep tot en met 24 februari 2020. De zienswijze 

is tijdig en correct ingediend. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
3. Zienswijze , eigenaresse van een zomerhuis op het park. 

Ingekomen op 21 februari 2020. De inzage termijn liep tot en met op 24 februari 2020. De 

zienswijze is tijdig en correct ingediend. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
4. Zienswijze , eigenaresse van zomerhuis Kamperfoelieweg 73 op het park. 

Ingekomen op 21 februari 2020. De inzage termijn liep tot en met 24 februari 2020. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
5. Zienswijze , eigenaar van het zomerhuis Kamperfoelieweg 59 op het park. 

Ingekomen op 21 februari 2020. De inzage termijn liep tot wen met 24 februari 2020. De 

zienswijze is tijdig en correct ingediend. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
6. Zienswijze , eigenaar van het zomerhuis Kamperfoelieweg 45 op het park. 

Ingekomen op 21 februari 2020. De inzage termijn liep tot en met 24 februari 2020. De zienswijze 

is tijdig en correct ingediend. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
7. Zienswijze , eigenaar van enkele zomerhuizen Kamperfoelieweg 67 en 71 op 

het park. 

Ingekomen op 24 februari 2020. De inzage termijn liep tot en met 24 februari 2020. De zienswijze 

is tijdig en correct ingediend. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 
 

• Inhoud van de zienswijze 

 
1. Onbetrouwbaar bestuur. 

In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan “De Koog” vastgesteld. Daarin was voorzien in een langgerekte 

groene zóne zonder recreatieve woonbebouwing. Deze zóne, met aan weerzijden twee clusters van 

hoogwaardige recreatiewoningen, zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. Door nu in deze zóne de 

realisering van 10 recreatieve 'woonboten' mogelijk te maken, en later mogelijk nog meer, wordt deze 

meerwaarde te niet gedaan. Ik/wij vinden dat onbehoorlijk bestuur. Liever had ik/wij gezien dat U de al 

jaren wegrottende karting baan had laten afbreken de zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had 

getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en privacy, zal leiden tot 

waardevermindering van mijn/onze recreatiewoning(en). Daarbij moet al snel worden gedacht aan bedragen 

van Euro 25.000,= tot Euro 50.000,=. Schadeclaims onzerzijds zullen daarvan het gevolg zijn. Dit zal ook het 

gevolg zijn wanneer er, als gevolg van het aanleggen van waterpartijen, veranderingen optreden in het 

grondwaterpeil of verzakkingen. 
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2 A en Pontweg 133-135 in De Koog 

 
 
 

 

Wij zijn, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er wijs aan zou doen het 

bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. Ook zou U dit plangedeelte zodanig 

kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van de realisering van recreatiewoningen en de vervanging van 

de karting baan door groen. 

• Reactie gemeente 

In de zienswijze wordt de invulling van het terrein aan het Stappeland gezien als strijdig met de visie voor De 

Koog, waarin dit gebied als een groenzone wordt aangemerkt. In het bestemmingsplan ’De Koog’ is het 

perceel Stappeland 2A bestemd als ‘Sport’. Bij de inrichting van het terrein is gehandeld in de geest van het 

uitgangspunt van Planet De Koog voor een groene long op deze locatie. Met de inrichting wordt aangesloten 

bij de waterpartijen die er zijn en deze worden verder uitgebreid. De inrichting krijgt zo een heel 

natuurlijke uitstraling waarmee er meer water en groen in het gebied komt. De uitvoering van de inrichting 

wordt gewaarborgd in een vaststellingsovereenkomst die afgesloten wordt met de initiatiefnemer. 

Het aantal zomerhuizen is maximaal 10. Voor dit aantal worden slaapplaatsen verplaatst. Een uitbreiding van 

dit aantal slaapplaatsen is niet mogelijk zonder dat daar opnieuw een bestemmingsplan voor wordt gemaakt 

met de daarbij behorende afwegingen. 

 
De realisering van water in het gebied is afgestemd met het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Het waterpeil blijft hier ongewijzigd omdat binnen het peilgebied gebleven wordt. 

 
Voor eventuele planschade wordt een planschadeovereenkomst afgesloten met initiatiefnemer. Een verzoek 

tot planschade kan pas ingediend worden nadat een plan in werking is getreden. Of er sprake is van 

planschade en wat de hoogte daarvan is kan nu niet beoordeeld worden. 

 
Standpunt 
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135, De Koog 

 
 
 

 

3. Zienswijze 8 

• Ontvankelijkheid zienswijze 

Zienswijze van de . Pro-forma zienswijze ingediend op 24 februari 2020. Tot 9 maart 2020 de 

mogelijkheid gekregen om aanvullende motivatie in te dienen. Dit is bij ons op 8 maart ingekomen. De 

zienswijze en de aanvulling zijn tijdig ingediend. Ook is de belanghebbende gezien het eigendom 

grenzend aan het perceel Stappeland 2A. 

Conclusie: zienswijze is ontvankelijk. 

 

• Inhoud van de zienswijze 

1. Door de waterpartijen kan er verzakking van de hal plaatsvinden mede gezien de verdere plannen die wij 

met de hal hebben. 

2. ……. heeft mij, sinds dat hij de hal in 1998 aan mij verkocht, 18 jaar lang lopen zieken en treiteren, omdat 

hij de hal pertinent weer in zijn bezit wilde hebben en wat uiteindelijk mede de oorzaak was van de 

sluiting van de kartbaan in april 2016. Alleen al dit gegeven maakt het voor mij absoluut onverteerbaar 

dat dit gaat worden beloond met een de aanleg van een villapark. 

3. Indien er een villapark naast de kartingbaan komt dan zal dat een ernstige belemmering gaan vormen 

voor de mogelijke verdere exploitatie van de Stappenlandhal. Nadat Greenside een extra verdieping op  

de vleugel van het hotel wilde zetten maakte ik daar geen bezwaar tegen want ik gun elk bedrijf zijn 

succes maar vervolgens stonden ze na de bouw wel bij mij op de stoep omdat ze geluidsoverlast hadden 

als wij de overhead deur open hadden staan en de geluidsgolven vervolgens tegen de extra verdieping 

terechtkwamen. 

4. Ik was in de veronderstelling dat de gemeente een 'Central Park' in het midden van De Koog wenste en  

niet een "Center Parks". 

5. Onzes inziens is de woning op Stappeland 2A een bedrijfswoning die verbonden is aan de Stappenlandhal, 

nu gedoog ik ………… nog dat hij daar woont, maar als hij het gaat gebruiken als uitvalsbasis voor een 

villapark dan zullen wij er per direct beslag op laten leggen. De bedrijfswoning komt de kartingbaan toe 

en het is uitgesloten dat het voor een ander bedrijfsdoel gaat worden gebruikt. 

 

• Reactie gemeente 

 
1. Er is geen reden om aan te nemen dat door het realiseren van water de kartinghal gaat verzakken. Het 

waterpeil in dit gebied gaat niet veranderen. De realisatie van het water vindt plaats binnen een 

peilgebied zodat dit niet wijzigt. 

2. Onderlinge verhoudingen tussen de eigenaar van het perceel Stappeland 2A en de indiener van de 

zienswijze hebben geen ruimtelijke impact op dit plan en worden dan ook niet meegenomen bij de 

beoordeling van dit plan. 

3. De bestemming van de hal op het perceel Stappeland 2 in het bestemmingplan ‘De Koog’ is ‘Sport’. De 

gebruiksmogelijkheden zijn beperkt tot sportactiviteiten. Dat is ook het gebruik geweest (indoor- 

kartbaan). De komst van zomerhuizen heeft geen nadelige invloed op de gebruiksmogelijkheden van het 

pand. Zomerhuizen worden niet aangemerkt als geluidsgevoelige bebouwing. 

4. De natuurlijke inrichting van het nieuwe recreatieterrein past juist goed in het beeld dat is aangegeven 

voor dit gebied in Planet De Koog. 

5. De oorspronkelijke bebouwing op het gehele perceel Stappeland 2 en 2A bestond uit een sporthal en 

bedrijfswoning. Het perceel met de sporthal is daarna afgesplitst van de rest van het perceel. In de hal is 

daarna de kartingbaan gevestigd (Stappeland 2). De bedrijfswoning (Stappeland 2A) stond op het overige 

perceel en hier waren nog enkele tennisbanen bij. Er was vanaf toen al geen relatie meer tussen de 

kartinghal en de bedrijfswoning. In het huidige bestemmingsplan De Koog heeft de bedrijfswoning de 

aanduiding bedrijfswoning. In de nieuw situatie, waarbij het perceel Stappeland 2A de bestemming 

Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen wordt de woning de bestaande bedrijfswoning op dit terrein. 

 
Standpunt 
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De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan: 

De plankaart aanpassen op de volgende wijze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) het symbool moet een v bevatten ipv een u (zoals op bovenstaande verbeelding) 

2) de omschrijving in de legenda moet aangepast worden naar: maximum aantal slaapplaatsen. 

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2 A en Pontweg 133-135 in De Koog 

 
 
 

 

Ambtshalve aanpassingen 

 
1. De plannen gaan uit van het gebruik van gemeentegrond bij het terrein. Deels worden deze gronden 

water en deels betrokken bij de inrichting van het terrein. Bij de uitwerking van de plannen is de 

gemeentegrond van wezenlijk belang. Daarom s ook de voorwaarde gesteld dat de gronden door de 

initiatiefnemer gekocht moeten worden. Daarvoor is een grondaanbieding gedaan aan de 

initiatiefnemer. De voorwaarde is gesteld dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan 

overeenstemming is bereikt over de grondaankoop. De grenzen van de recreatieve bestemming 

dienen dan ook aangepast te worden. Het gehele terrein, ook de aangekochte gemeentegrond, 

krijgt dan de bestemming ‘Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen. 

2. Op de plankaart staan zijn enkele aanduidingen fout opgenomen. Deze dienen aangepast te worden. 
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Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135, De Koog 

 
 
 

 

Bijlagen 

Zienswijzen 
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Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 
 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar qemeentett9texeI.nl. 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 

Naam en voorletters  M 
X 

V 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

Vereniging van Eigenaren van Villapark Kamperfoelie 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel 

 

Adres Per adres: Badweg 32 

Postcode en 
woonplaats 

1796 AA De Koog 

E-mailadres’  
 

 

Telefoonnummer  Mobiel 

 
“ Cm u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 

20200221-103s 



Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 
 

2. Zienswijze 
 

De VvE Villapark kamperfoelie dient deze zienswijze in omdat het park direct grenst 
aan stappenland 2a en derhalve belanghebbend is. 

 
lo. Opzet en rechtmatigheid van het plan. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op twee gebiedjes die in 
ruimtelijk en functioneel opzicht geen enkele affiniteit met elkaar hebben. 
Onze vraag is dan ook waarom is dan toch voor deze opzet gekozen. 
De inleiding van de planbeschrijving verschaft echter duidelijkheid. Het 
gemeenschappelijke belang is nl. gelegen in de uitwisseling van dc recreatieve 
slaapplaatsen. 

 
Maar is deze verklaring wel juist? 
Ons inziens niet. Er is namelijk op beide locaties geen sprake van recreatieve 
slaapplaatsen. 
Op de locatie Pontweg zijn recreatievc slaapplaatsen, na cen enige jaren gelcden 
verleende vrljstelling, ingeruild voor slaapplaatsen voor urgente woningzoekcnden 
en statushouders. 
Op de locatie Stappeland is nog nooit sprake geweest van recreatieve slaapplaatsen. 
Naar onze mening is er dan ook sprake van een heel ander belang achter de 
voorliggende planopzet en dat is een financieel belang. 
De nu gekozen opzet garandeert bij goedkeuring dat zonder risico gehandeld kan 
worden in uitgewisselde “rccreatieve slaapplaatsen”. 
Ons is nl. ter ore gekomen dat die op de “markt” op dit moment plus minus EURO 
10.000,- per bed doen. 

 
Wij zijn van mening dat bestemmingsplannen niet op deze wijze misbruikt mogen 
worden, 

 
Daarnaast zijn wij van mening dat het hoogtijd wordt om het spel, dat er over en met 
recreatieve slaapplaatsen gespeeld wordt, transparant te maken en dat ook vast te 
leggen in een rechtsgeldig document 



 

2o. Stappeland 2A 
Op de locatie Stappeland 2A is op dit moment nog het bestemmingsplan 
“De Koog” van toepassing. Dit bestemmingsplan werd op 7 juli 2016 van kracht. 
In dit bestemmingsplan kreeg het gebied als onderdeel van een GROENZONE, die 
zich tussen twee clusters van recreatieve verblijfsaccommodaties van oost naar west 
tot aan de kom van De Koog uitstrekt, de bestemming 'recreatieve 
sport(voorziening)'. 

 
Hier binncn vier jaar van afwijken en in het centrale deel van de zone een sterke 
verstening toestaan door het afmeren van 10 recreatieve 'woonboten', riekt dan toch 
naar onbetrouwbaar bestuur. 

 
Als U de in uw bestemmingsplan uit 2016 neergelegde visie waar wilt maken, dan 
stellen wij u voor om de nu al jaren niet meer in gebruik zijnde loods voor de karting 
baan, aan te kopen en daar een volwaardig onderdeel van de GROENZONE van te 
maken. 
Misschien dat daarvoor nog wel wat recreatieve slaapplaatsen te verhandelen zijn? 

 
Daarnaast kunnen wij nog opmerkcn dat op de locatie Pontweg 133-135 ook een 
groenzone wordt opgeofferd die bij het vaststellen van het bestemmingsplan als 
belangrijk werd bestempeld. 

 
3o. Texelse Kernwaarden. 
U hebt als gcmeentebestuur aangegeven  dat nieuwe ontwikkelingen, zoals die ook 
in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, getoetst dienen te 
worden aan de Texelse Kernwaarden. 
We hebben de resultaten van een dergelijke toetsing niet terug kunnen vinden in de 
toelichting en verantwoording van het onderhavige ontwerp bestemmingsplan. 

 
4o. Stikstof. 
Is er een AERIUS berekening gemaakt van het onderhavige bestemmingsplan? 



 
 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum Ondertekening indiener zienswijze Ondertekening 
gemachtigde 

De Koog 20-02-2020 

 

 

 

 

Algemeen. 
Met dit ontwerp bestemmingsplan is er voor beide locaties sprake van een 
kwaliteitsvermindering. 

 
Gezien en gelezen het vorenstaande, verzoeken wij u het onderhavige ontwerpplan 
voor wat betreft het gedeelte stappenland 2A terug te nemen en voor de totale 
GROENZONE een gewijzigd plan op te stellen waarin een 'groene' invulling van de 
vroegere kartingbaan, mogelijk wordt gemaakt. 

 
Verder zijn wij natuurlijk bereid een nadere toelichting te geven op deze zienswijze 
en behouden het recht de zienswijze in een nader stadium aan te sollen. 

 

Namens het bestuur van de V.V.E. Villapark Kamperfoelie 

Voorzitter 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 
 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (sescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar qemeentett9texel.nl. 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 
 

Naam en voorletters   V 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel 

 

Adres   

Postcode en woonplaats  

E-mailadres”  

Telefoonnummer  

” Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 



Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 

2. Zienswijze 
 

Als eigenaar van recreatiewoningen nr. 47, 51, 55 en 63 op het Villapark Kamperfoelie 
aan de kamperfoelieweg in De Koog, doe ik U hierbij de volgende zienswijze toekomen, 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135 
De Koog. 

 
1. Onbetrouwbaar bestuur. 

In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan “De Koog” vastgesteld. 
Daarin was voorzien in een langgerekte groene zöne zonder recreatieve 
woonbebouwing. 
Deze zöne, met aan weerzijden twee clusters van hoogwaardige recreatiewoningen, 
zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. 
Door nu in deze zöne de realisering van 10 recreatieve ’woonboten' mogelijk te maken, 
en later mogelijk nog meer, wordt deze meerwaarde te niet gedaan. 
Ik/wij vinden dat onbehoorlijk bestuur. 
Liever had ik/wij gezien dat U de al jaren wegrottende karting baan had Iaten afbreken 
en de zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en 
privacy, zal leiden tot waardevermindering van mijn/onze recreatiewoning(en). Daarbij 
moet al snel worden gedacht aan bedragen van Euro 25.000,= tot 
Euro 50.000,=. Schadeclaims onzerzijds zullen daarvan het gevolg zijn. 

 
Dit zal ook het gevolg zijn wanneer er, als gevolg van het aanleggen van waterpartijen, 
veranderingen optreden in het grondwaterpeil of verzakkingen. 

 
3. Zienswijze. 
Wij zijn, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er wijs aan zou 
doen het bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. 
Ook zou U dit plangedeelte zodanig kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van 
de realisering van recreatiewoningen en de vervanging van de karting baan door groen. 

 
Wij zijn gaarne bereid een nadere toelichting te geven op deze zienswijze en behouden 
het recht de zienswijze in een nader stadium aan te vullen. 

 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum Ondertekening indiener 
zienswijze 

Ondertekening gemachtigde 

20 februari 2020 
Edam 

  



20200221-1034 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
Gemeente Texel 
 
Bewijs van afgifte 
 
Op Zi is een brief ontvangen van 
Naam 

Adres 

Postcode en plaats 
 
Betreft ■kJ-X 

 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 
 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar oemeenteotexel . 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe o/zwarfe pen en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 
20200221-1036 

Nvoorletters M 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van 
Koophandel 

Adres 

Postcode en 
woonplaats 

E-mailadres” 

Telefoonnummer 



3. Ondertekening 

Plaats en datum Ondertekening indiener Ondertekening gemachtigde 
zienswijze 

 
 

^2! •f 

 



7“  

 
 
 
 

 
 



 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 
 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar oemeentettz›texel.nl. 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met b/auwe of zwarte pan en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 

Naam en voorletters  M V 
X 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel 

 

Adres   

Postcode en 
woonplaats 

 

E-mailadres“  

Telefoonnummer  

  

 
” Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 
 
 

]0100121-10&3 



Formulier zienswjze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 

2. Zienswjze 

 
Als eigenaar van recreatiewoning nr. 73 op het Villapark Kamperfoelie aan de 
kamperfoelieweg in De Koog, doe ik U hierbij de volgende zienswijze toekomen, 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135 
De Koog. 

 

1. Onbetrouwbaar bestuur. 
In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan “De Koog” vastgesteld. 
Daarin was voorzien in een langgerekte groene z8ne zonder recreatieve woonbebouwing. 
Deze z8ne, met aan weerzijden twee clusters van hoogwaardige recreatiewoningen, 
zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. 
Door nu in deze zane de realisering van 10 recreatieve Woonboten’ mogel§k te maken, 
en later mogelijk nog meer, wordt deze meerwaarde te niet gedaan. 
Ik vind dat onbehoorlijk bestuur. 
Liever had ik gezien dat U de al jaren wegrottende karting baan had laten afbreken en de 
zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en 
privacy, zal leiden tot waardevermindering van mijn recreatiewoning. Daarbij moet al snel 
worden gedacht aan bedragen van € 25.000,= tot €50.000,=. Schadeclaims onzerzijds 
zullen daarvan het gevolg zijn. 

 
Dit zal ook het gevolg zijn wanneer er, als gevolg van het aanleggen van waterpartijen, 
veranderingen optreden in het grondwaterpeil of verzakkingen. 

 
3. Zien6wijze. 
Ik ben, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er verstandig aan 
zou doen het bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. 
Ook zou U dit plangedeelte zodanig kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van de 
realisering van recreatiewoningen en de vervanging van de karting baan door groen. 

 
 
 
 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum  Ondertekening indiener 
zienswjze 

Den Burg, 20-02-2020. 

Ondertekening gemachtigde 

 



Gemeente Texel 
 
Bewijs van afgifte 
 
Op 21 -^xC^ ri PT j 

is een brief ontvangen van 
Naam 

Adres 

Postcod 

Betreft 

 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 

 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar gemeente@texel nl. 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u d”it /özmo/ïara.u.b. invullen met blauwe of zwarte pan en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 

Naam en voorletters “ V 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van 
Koophandel 

 

Adres  

Postcode en 
woonplaats 
E-mailadres“ 

Telefoonnummer  Mobiel  

 
“ Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 
20200221-1032 



 

Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 

2. Zienswijze 

 
Als eigenaar van recreatiewoning nr. 59 op het Villapark Kamperfoelie aan de 
kamperfoelieweg in De Koog, doe ik U hierbij de volgende zienswijze toekomen, 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135 
De Koog. 

 

1. Onbetrouwbaar bestuur. 
In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan "De Koog" vastgesteld. 
Daarin was voorzien in een langgerekte groene zöne zonder recreatieve woonbebouwing. 
Deze zöne, met aan weerzijden twee clusters van hoogwaardige recreatiewoningen, 
zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. 
Door nu in deze z6ne de realisering van 10 recreatieve 'woonboten’ mogelijk te maken, 
en later mogelijk nog meer, wordt deze meerwaarde te niet gedaan. 
Ik/wij vinden dat onbehoorlijk bestuur. 
Liever had ik/wij gezien dat U de al jaren wegrottende karting baan had Iaten afbreken en 
de zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en 
privacy, zal leiden tot waardevermindering van mijn/onze recreatiewoning(en). Daarbij 
moet al snel worden gedacht aan bedragen van Euro 25.000,= tot 
Euro 50.000,=. Schadeclaims onzerzijds zullen daarvan het gevolg zijn. 

 
Dit zal ook het gevolg zijn wanneer er, als gevolg van het aanleggen van waterpartijen, 
veranderingen optreden in het grondwsterpeil of verzakkingen. 

 
3. Zienswijze. 
Wij zijn, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er wijs aan zou 
doen het bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. 
Ook zou U dit plangedeelte zodanig kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van de 
realisering van recreatiewoningen en de vervanging van de karting baan door groen. 

 
 
 
 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum Ondertekening indiener 
zienswijze 

Ondertekening gemachtigde 

   



Gemeente Texel 
 
Bewijs van afgifte 

Op Zi__ is een brief ontvangen van 

Naam 

Adres 

Postcode 

Betreft 

 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 

 
U kunt d’it formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 17S0 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar indusief eventuele b§lagen via de 
mail naar oemeentettz›texeI.nl. 

Wi raden u aan om alle relevante stukken in kopie b§ deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto's, 
situatietekeningan, enz.) 
B§ vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u d”it fomiulier a.u.b. invullen met ö/avna of zwade pen en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Om u zo snel mogel§k van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e- 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te infomeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 
20200224-1016 

Telefoonnummer Möbiel 

E-mailadres• 

Postcode en 
woonplaats 

Adres 
, 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

Naam en voorletters 



Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 

2. Zienswijze 
 

Als eigenaar van recreatiewoning nr. 45 op het Villapark Kamperfoelie aan de 
kamperfoelieweg in De Koog, doe ik U hierbij de volgende zienswijze toekomen, 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135 
De Koog. 

 

1. Onbetrouwbaar bestuur. 
In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan “De Koog” vastgesteld. 
Daarin was voorzien in een langgerekte groene z6ne zonder recreatieve woonbebouwing. 
Deze z8ne, met aan wee‹zijden twee clusters van hoogwaardige recreatiewoningen, 
zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. 
Door nu in deze z6ne de realisering van 10 recreatieve 'woonboten’ mogelijk te maken, 
en later mogelijk nog meer, wordt deze meerwaarde te niet gedaan. 
Ik/wij vinden dat onbehoorlijk bestuur. 
Liever had ik/wij gezien dat U de al jaren wegrottende karting baan had Iaten afbreken en 
de zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en 
privacy, zal leiden tot waardevermindering van mijn/onze recreatiewoning(en). Daarbij 
moet al snel worden gedacht aan bedragen van Euro 25.000,= tot 
Euro 50.000,=. Schadeclaims onzerzijds zullen daarvan het gevolg zijn. 

 
Dit zal ook het gevolg zijn wanneer er, als gevolg van het aanleggen van waterpartijen, 
veranderingen optreden in het grondwaterpeil of verzakkingen. 

3. Zienswijze. 
Wij zijn, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er wijs aan zou 
doen het bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. 
Ook zou U dk plangedeelte zodanig kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van de 
realisering van recreatiewoningen en de vervanging van de karting baan door groen. 

 
 
 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum Ondertekening indiener 
zienswjze 

Ondertekening gemachtigde 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente  Texel 

Bewijs  van afgifte 

op J 2i $c=Lm m ‹ neal ra  
Naam 

Adres 

Postco 

Betreft 

 
 

 

is een brief ontvangen van 

 
 
 
 

 



Formulier indienen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en 
Stappeland 2A in de Koog. 

 
U kunt dit formulier inleveren bij de publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen 
naar: Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den 
Burg. Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de 
mail naar oemeentetfz›texel.nl. 

Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bij deze zienswijze te voegen 
(bijvoorbeeld: verleende vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, 
situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans 
(telefoonnummer 0222-362127). 
Wilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zwarte pen en in blokletters? 

 
1. Gegevens indiener zienswijze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het i. . . 
mailadres gebruiken om u of uw gemachtigde te informeren over de voortgang van 
uw reactie. U ontvangt dan geen papieren correspondentie meer over dit onderwerp. 

 
 

20200224-1015 

_ 

Mobiel Telefoonnummer 

E-mailadres* 

Postcode en 
woonplaats 

Adres 

Evt. Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel 

Evt. Naam bedrijf/ 
organisatie 

Naam en voorletters 



Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 
 

2. Zienswijze 

 
Als eigenaar van recreatiewoningen nr. 67 en 71 en op het Villapark Kamperfoelie aan 
de kamperfoelieweg in De Koog, doe ik U hierbij de volgende zienswijze toekomen, 
betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Stappeland 2A en Pontweg 133-135 
De Koog. 

 
 

1. Onbetrouwbaar bestuur. 
In juli 2016 heeft U het bestemmingsplan “De Koog" vastgesteld. 
Daarin was voorzien in een langgerekte groene zöne zonder recreatieve woonbebouwing. 
Deze zöne, met aan weerzijden twee clusters van hoogwaardige recreatiewoningen, 
zorgde voor een kwalitatieve meerwaarde. 
Door nu in deze zöne de realisering van 10 recreatieve 'woonboten' mogelijk te maken, 
en later mogelijk nog meer, wordt deze meerwaarde te niet gedaan. 
Ik/wij vinden dat onbehoorlijk bestuur. 
Liever had ik/wij gezien dat U de al jaren wegrottende karting baan had laten afbreken en 
de zo vrijkomende ruimte bij de groenzone had getrokken. 

 
2. Waardevermindering en schade. 

De door U voorgestane ontwikkeling, met als gevolg aantasting van het uitzicht en 
privacy, zal leiden tot waardevermindering van mijn/onze recreatiewoning(en). Daarbij 
moet al snel worden gedacht aan bedragen van Euro 25.000,= tot 
Euro 50.000,=. Schadeclaims onzerzijds zullen daarvan het gevolg zijn. 

 
3. Zienswijze. 
Wij zijn, gezien het gestelde onder de punten 1 en 2, van mening dat U er wijs aan zou 
doen het bestemmingsgedeelte betreffende Stappeland 2A, terug te nemen. 
Ook zou U dit plangedeelte zodanig kunnen aanpassen, dat daarin wordt afgezien van de 
realisering van recreatiewoningen en de vervanging van de karting baan door groen. 

 
 
 
 

3. Ondertekening 
 

Plaats en datum Ondertekening indiener 
zienswijze 

Ondertekening gemachtigde 
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Formulier ïndïenen zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 
2A ïn De Koog. 

U kunt dit formulier inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar: 
Gemeente Texel, afdeling Beleid en Vergunningen, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. 
Of een (gescand) ondertekend exemplaar inclusief eventuele bijlagen via de e-mail naar qemeenteGtexet.nl. 

 
Wij raden u aan om alle relevante stukken in kopie bi) deze zienswijze te voegen (bijvoorbeeld: verleende 
vergunningen en/of contracten, situatiefoto’s, situatietekeningen, enz.) 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Broekmans (telefoonnummer 0222 - 362127). 
YYilt u dit formulier a.u.b. invullen met blauwe of zworte pen en in blokletters? 

1. Gegevens indiener ziensMJze 

Ik spreek niet zelf in, maar Iaat mijn zienswijze uitbrengen door mijn gemachtigde: 

2. Gegevens gemachtigde• 

 

 

 

 

 
" 

 

 

Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen wij het ingevulde e-mailadres gebruiken om u of uw 
gemachtigde te informeren over de voortgang van uw reactie. u ontvangt dan geen papieren correspondentie meer 
over dit onderwerp. 
Indien u iemand heeft gemachtigd om namens u te reageren, ontvangt hij/ziJ alle correspondentie. 
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Formulier zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pontweg 133-135 en Stappeland 2A 
 
 
 
 

3. Zienswijze 

4. Ondertekening 
 

Ptaats en datum Ondertekening tndieno• =•---- Ondertekening gemachtigde 
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From: bezwaar-vps2a@xs4all.nl <bezwaar-vps2a@xs4all.nl> 

To: behandelaarzaak@texel.nl <behandelaarzaak@texel.nl> 

CC: gemeente@texel.nl <gemeente@texel.nl> 

Subject: Re: Zaak 2268231 - Pontweg 133-135 en Stappeland 2a - Meeldijk, J.J., 

Date: 08.03.2020 21:49:30 (+0100) 

schreef op 2020-03-08 21:32: 

> Geachte heer 

> 

> Aangezien mij de tijd ontbreekt om een nette brief te schrijven, 

> vanwege de vele projecten die op stapel staan, moet het helaas maar 

> even op deze manier en breng ik de volgende punten in op aanvulling 

> van mijn pro-forma zienswijze van 24 februari 2020. 

> 

> 

> 1. Door de waterpartijen kan er verzakking van de hal plaatsvinden 

> mede gezien de verdere plannen die wij met de hal hebben. 

> 

> 2. heeft mij, sinds dat hij de hal in 1998 aan mij verkocht, 18 

> jaar lang lopen zieken en treiteren, omdat hij de hal pertinent weer 

> in zijn bezit wilde hebben en wat uiteindelijk mede de oorzaak was van 

> de sluiting van de kartbaan in april 2016. Alleen al dit gegeven maakt 

> het voor mij absoluut onverteerbaar dat dit gaat worden beloond met 

> een de aanleg van een villa-park. 

> 

> 3. Indien er een villa-park naast de kartingbaan komt dan zal dat een 

> ernstige belemmering gaan vormen voor de mogelijke verdere exploitatie 

> van de Stappenlandhal. Nadat Greenside een extra verdieping op de 

> vleugel van het hotel wilde zetten maakte ik daar geen bezwaar tegen 

> want ik gun elk bedrijf zijn succes maar vervolgens stonden ze na de 

> bouw wel bij mij op de stoep omdat ze geluidsoverlast hadden als wij 

> de overhead deur open hadden staan en de geluidsgolven vervolgends 

> tegen de extra verdieping terechtkwamen. 

> 

> 4. Ik was in de veronderstelling dat de gemeente een 'Central Park' in 

> het midden van de Koog wenste en niet een "Center Parks" 

> 

> 5. Ons inziens is de woning op Stappeland 2A een bedrijfswoning die 

> verbonden is aan de Stappenlandhal, nu gedoog ik nog dat hij 

> daar woont, maar als hij de gaat gebruiken als uitvalsbasis voor een 

> villapark dan zullen wij er per direct beslag op laten leggen. De 

> bedrijfswoning komt de kartingbaan toe en het is uitgesloten dat het 

> voor een ander bedrijfsdoel gaat worden gebruikt. 

> 

> 6. Een bestemmingsplan wijziging kan mijn inziens alleen plaatsvinden 

> als er sprake is van een algemeen nut in alle facetten van de aanvraag 

> want waarom werken we anders met bestemmingsplannen als ze vervolgens 

> toch weer aan de lopende band kunnen worden aangepast. 

> 

> 
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Gemeente Texel 

Bewijs  van afgifte 

Op ___ 2i__ ZT:dO ------is een brief ontvangen van 
Naam 

Adres 

Postcod 

Betreft 

 


