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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 51 van de vergadering van 21 december 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

1 Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022; 

2. de secretaris te verzoeken het besluit van het college kenbaar te maken bij de VNG; 

3. de financiële consequenties mee te nemen in de halfjaarrapportage 2022. 

 Samenvatting 

 

Periodiek wordt de Cao Gemeenten geactualiseerd. Het principeakkoord dat nu voor ligt bij 

de leden is de uitkomst van de onderhandelingen tussen de vakbonden en de VNG. 

 

De belangrijkste uitkomsten van het principeakkoord zijn: 

Een salarisverhoging van in totaal 3,9%, een eenmalige onkostenvergoeding en eenmalige 

uitkering, de introductie van een minimum uurloon, de toekenning van een 

thuiswerkvergoeding, harmonisatie van verlof, meer flexibiliteit in het ouderschapsverlof en 

medewerkers kunnen verlofsparen. 

 

Het principeakkoord is door de vak-afdeling HRM positief beoordeeld en het college wordt dan 

ook geadviseerd in te stemmen. 

3 Verlengen regeling kampeermiddelen bij groepsverblijven / VTH 

 

Het college besluit  de gedoogregeling voor kampeermiddelen bij groepsverblijven met een 

seizoen te verlengen voor de periode 15 maart – 1 november 2022. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit de gedoogregeling om kampeermiddelen te plaatsen bij groepsverblijven 

met één seizoen (2022) te verlengen.  

 

Wat houdt de regeling in? 

Groepsverblijven binnen de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen, die hun 



capaciteit niet volledig kunnen benutten als gevolg van de coronamatregelen krijgen de 

mogelijkheid kampeermiddelen te plaatsen. Voorwaarde is dat niet meer slaapplaatsen in 

gebruik worden genomen dan is toegestaan op basis van de bestemming. De periode 

waarbinnen dit is toegestaan is gelijk aan de periode van kamperen bij de boer (15 maart tot 

1 november). Het afgelopen jaar hebben diverse groepsverblijven gebruik gemaakt van  

deze regeling.  

 

Om ook in het komende jaar de groepsverblijven de mogelijkheid te bieden hun capaciteit 

beter kunnen gebruiken wordt de regeling met een jaar verlengd onder dezelfde 

voorwaarden. De beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen kunnen dan enigszins 

worden gecompenseerd.  

 

Hoe aanvragen? 

Nieuwe verzoeken kunnen worden ingediend met daarbij een inrichtingstekening van het 

terrein waarop de locatie voor de kampeermiddelen is aangegeven. Ondernemers die al 

gebruik maakten van de regeling kunnen aangeven dat zij in 2022 opnieuw gebruik willen 

maken van de regeling. Alleen als de situatie op het terrein wijzigt ten opzichte van vorig jaar 

moet ook een nieuwe inrichtingstekening worden ingediend. 

4 Principeverzoek voor het bouwen van 2 tiny houses en een woning aan de Witteweg 4E en 
6B in Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit het verzoek voor het plaatsen van 1 woning en 2 tiny houses op een 

perceel aan de Witteweg niet positief te beoordelen 

 Samenvatting 

 

Wat is het verzoek? 

Gevraagd wordt om op een perceel aan de Witteweg 2 tiny houses te plaatsen en een woning. 

Daarvoor worden enkele schuren gesloopt. De tiny houses zijn bedoeld voor huisvesting van 

jongeren. Ook de woning is bedoeld voor huisvesting van een starter op de woningmarkt.  

 

De bestemming van de betrokken gronden  

Het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is van toepassing op de betrokken gronden. De 

percelen maken deel uit van een woonbestemming. Binnen deze woonbestemming is 1 woning 

en een recreatief opstal mogelijk. Deze zijn al aanwezig. De overige bebouwing op dit perceel 

bestaat uit bijbehorende bouwwerken.  De bouw van een extra woning en 2 tiny houses is niet 

mogelijk op basis van de regels uit het bestemmingsplan.  

 

Is extra bebouwing wenselijk op de locatie? 

Het toestaan van extra bebouwing binnen een woonbestemming, nu gevraagd in de vorm van 

een woning en 2 Tiny houses, leidt tot verdere verstening in het buitengebied. Er worden 

enkele schuren gesloopt (met een totale oppervlakte van ongeveer 160 m2) maar er komt dan 

een bebouwingsmogelijkheid voor een woning en Tiny houses bij. Voor een woning geldt een 

bouwmogelijkheid van maximaal 300 m2 bestaande uit hoofdbebouwing, bijbehorende 

bouwwerken en vergunningsvrij bouwen. Voor de Tiny houses wordt in totaal nog 90 m2 

gevraagd. Toename van 230 m2 aan bebouwing op een perceel waar verder al een woning, 

een recreatief opstal en nog een aantal bijbehorende bouwwerken staan. Een vergaande 

verstening op het perceel dat niet gewenst is. Extra woningen buiten het stedelijk gebied past 

ook niet binnen de provinciale regels. Toestaan van extra woningen op woonbestemmingen in 

het buitengebied leidt bovendien tot een ongewenste precedentwerking. Dit kan leiden tot 

vergaande verstening in het buitengebied. Op dit moment worden diverse woningbouwlocaties 

ontwikkeld. In Den Hoorn is gestart met de ontwikkeling van woningen op de locatie van de 



voormalige Drijverschool en aan de Stolpweg. 

 

Conclusie 

Het verzoek om de woning en tiny houses op de locatie aan de Witteweg te ontwikkelen is 

gezien de strijdigheid met zowel het gemeentelijk als het provinciaal beleid en de kans op 

ongewenste precedentwerking negatief beoordeeld. Om toch te kijken naar eventuele 

mogelijkheden voor tiny houses wordt onderzocht of er locaties zijn die mogelijkheden 

kunnen bieden.   

5 Intrekken beleidsregels toepassing logies met ontbijt / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de beleidsregels toepassing logies met ontbijt Texel 2020 in te trekken; 

2. dit officieel kenbaar te maken via een intrekkingsbericht in de Texelse Courant. 

 Samenvatting 

 

In het Toeristisch Toekomstplan Texel -Texel in balans, naar authentiek, duurzaam en gastvrij 

eiland (hierna: TTP) is het onderwerp logies met ontbijt uitgebreid aan de orde gekomen. 

Daarin is een toelichting opgenomen over de ontstaansgeschiedenis, het ruimtelijk beleid en 

de positieve en negatieve effecten van deze vorm van overnachten. Vervolgens is ook in het 

TTP aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden om meer inzicht te verkrijgen in dit 

aanbod, maar ook hoe er grip kan worden gekregen op de diversiteit van logies met ontbijt 

die in de loop der jaren is ontstaan. 

 

De te nemen stappen zijn als volgt: 

1. intrekken van de huidige beleidsregels ‘toepassing logies met ontbijt Texel 2020’; 

2. de criteria voor logies met ontbijt worden hergeformuleerd in een Paraplu 

bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan (voorbereidingen intussen gestart); 

3. huisvestingsverordening aanpassen en hierin een verplichte registratieplicht opnemen (op 

basis van de Wet toeristisch verhuur van woningen); 

4. instellen van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische 

verhuur aanbieden (dus voornamelijk logies met ontbijt); 

5. zes maanden na invoering start een handhavingstraject; 

6. eventuele vervolgmaatregelen pas nemen als er grondig inzicht is en een evaluatie is 

gehouden van de eerste vijf maatregelen; 

7. voor alle genoemde punten geldt dat hierover goed en helder gecommuniceerd moet 

worden. 

 

Voor maatregelen 2 t/m 7 is intussen een aantal zaken in gang gezet. De intentie is nu om de 

gewijzigde huisvestingsverordening in februari vast te laten stellen en per 1 april 2022 de 

registratieplicht in te laten gaan. Hiervoor is de gemeenteraad van Texel het bevoegd orgaan. 

Intussen is ook het proces van het Paraplu Bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan in 

voorbereiding. Het ontwerp is uiterlijk in juni 2020 gereed. Voor vaststelling van het Paraplu 

Bestemmingsplan is de raad ook et bevoegd orgaan. 

Het intrekken van de beleidsregels ‘toepassing logies met ontbijt Texel 2020’ is een college 

bevoegdheid. Eerder is dit al kenbaar gemaakt, maar het daadwerkelijk intrekken van de 

regels is nog niet officieel gebeurd en moet dus nog formeel plaatsvinden. 

  

Belangrijke reden voor het opstellen van beleidsregels in 2020 was meer duidelijkheid te 

geven. Zowel aan de burgers (de aanbieders met logies en ontbijt) als ten behoeve van 

toezicht en handhaving, en het beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De 

toepasbaarheid bleek toch lastig. Het is daarom beter niet verder te gaan met de vastgestelde 



beleidsregels en voorlopig uit te gaan van de bestaande bestemmingsplanregels. Dit houdt in 

dat dus nog steeds geldt dat logies met ontbijt in een woning moet plaatsvinden en 

ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie. Intussen worden de nieuwe uitgangspunten  

meegenomen bij het opstellen van het Paraplu Bestemmingsplan. 

6 Uitbreiding terrassen pilot 5 jaar  / Beleid  

 

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van hun voorgenomen besluit om: 

1. horecabedrijven de mogelijkheid te geven om hun terras voor een periode van 5 jaar te 

mogen uitbreiden indien zijn voldoen aan de gestelde criteria.  

2. de exploitatievergunning voor de betreffende bedrijven hierop aan te passen. 

3. de organisatie opdracht te geven tot het opstellen van terrassenbeleid zodat na de 

periode van 5 jaar hieraan getoetst kan worden. 

 

 

En stelt de raad voor om geen wensen en bedenking te hebben. 

 Samenvatting 

 

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van hun voorgenomen besluit om 

horecabedrijven de mogelijkheid te geven om hun terras voor een periode van 5 jaar te 

mogen uitbreiden. Om overlast voor omwonenden te beperken worden er voorwaarden aan de 

uitbreiding gesteld. 

 

Om de horeca ondernemers in de corona periode tegemoet te komen hebben een aantal 

ondernemers hun terras mogen uitbreiden. Deze uitbreiding heeft in eerste instantie 

plaatsgevonden in 2020 en heeft met een beperkt aantal wijzigingen (geen eilandterrassen) 

ook in 2021 doorgang gevonden. De reacties uit de samenleving hierop zijn positief. 

 

De corona pandemie is echter nog niet voorbij, horeca ondernemers hebben ook nu nog te 

maken met beperkende maatregelen. Voor een aantal van hun maakt de terrasuitbreiding 

voor de komende jaren min of meer het verschil zal tussen voortbestaan of stoppen. Een 

aantal uitbreidingen van terrassen heeft consequenties voor bestaande parkeerplaatsen, het 

college is van mening dat de noodzaak tot uitbreiding van terrassen dermate groot is dat dit 

prevaleert boven het behouden van de parkeerplaatsen. 

8 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de toekenningsbeschikking van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, voor een incidentele bijdrage 

ondersteuning naleving op coronatoegangsbewijzen (CTB-check); 

2. Kennis te nemen dat de maximale bijdrage voor de gemeente Texel is vastgesteld op € 

70.649,00, zulks op basis van de huidige verdeelsleutel van de Veiligheidsregio NHN. 

3. Te besluiten om voor de betreffende periode (22 september tot 31 december 2021) niet 

alsnog een aanvraagmethode in het leven te roepen, en om geen toetsingskader c.q. 

beleidsregels voor toekenning van de ctb-gelden op te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten kennis te nemen van de toekenningsbeschikking van gelden voor de 

ondersteuning van het gebruik van de corona-toegangsbewijs-check (de CTB-check) en geen 

apart beleidskader voor het toekennen van deze gelden in het leven te roepen. Dit besluit 

wordt genomen ten behoeve van de financiële verantwoording van deze gelden. 

 



Sinds september 2021 zijn er coronagelden beschikbaar gesteld door het Rijk, met als doel de 

controle op coronatoegangsbewijzen (CTB’s) te bevorderen. Deze gelden zijn beschikbaar 

voor uitgaven die zijn gedaan in de periode 22 september 2021 t/m 31 december 2021. Het 

gaat daarbij om kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die 

op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te 

controleren. Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen onder andere niet in aanmerking 

kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021.  

 

Het heeft enige tijd geduurd voor de (financiële en andere) grofmazige kaders door de 

landelijke overheid i.s.m. de Veiligheidsregio NHN zijn geschetst. Op basis van die kaders 

kunnen gemeenten de gelden toekennen of uitgeven.  

 

De gemeente heeft bij de bij de toekenning van dit bedrag actief contact gezocht met (de 

vertegenwoordiger van) de partijen die destijds verplicht werden gesteld een CTB-controle uit 

te voeren, en deze toekenning aldaar onder de aandacht gebracht.  

 

Tot op heden is er nog slechts door twee partijen een beroep gedaan op deze gelden. 

Aanvragen op grond van deze regeling worden getoetst aan de hand van de door het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie opgestelde criteria. 

9 Eenmalige bijdrage vanuit de bijzondere bijstand voor de gestegen energiekosten / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. Texelse minima een eenmalige bijdrage te geven als bijzondere bijstand voor de gestegen 

energierekening, ter hoogte van € 200 voor eenpersoonshuishoudens en € 300 voor 

meerpersoonshuishoudens; 

2. dit te dekken uit het budget voor het minimabeleid, en de middelen die het rijk hiervoor 

beschikbaar stelt via de algemene uitkering daarvoor (bij de halfjaarrapportage over te 

hevelen naar het budget voor minimabeleid). 

 Samenvatting 

 

Vanwege de sterk gestegen gasprijzen komen veel mensen voor een financiële uitdaging te 

staan, of dreigen ze zelfs acuut in de problemen te komen. Om inwoners hierin te 

ondersteunen heeft het rijk diverse ondersteuningsmaatregelen genomen. Zo wordt de 

belasting op energie verlaagd, worden er middelen vrijgemaakt voor een versnelde inzet op 

energiebesparende maatregelen en maakt het rijk het mogelijk dat de gemeente minima 

financieel extra ondersteunt.  

Inwoners met weinig middelen kunnen een eenmalige bijdrage krijgen van € 200 (voor 

eenpersoonshuishoudens) of € 300 (voor meerpersoonshuishoudens) voor de gestegen 

energiekosten. Deze bijdrage wordt ruimhartig toegekend, met zo min mogelijk 

administratieve lasten, zodat zoveel mogelijk inwoners ondersteund kunnen worden bij de 

financiële uitdaging. Inwoners die in 2021 een bijstandsuitkering hadden, of bijzondere 

bijstand hebben ontvangen krijgen deze bijdrage automatisch. Alle andere inwoners die deze 

eenmalige bijdrage ook kunnen gebruiken en een laag inkomen (minder dan 120% van de 

bijstandsnorm) en een laag vermogen hebben kunnen deze aanvragen bij de gemeente. 

Naast deze ondersteuning voor minima kunnen binnenkort kleine energiebesparende 

maatregelen zoals tochtstrips, ledlampen of een complete energiebespaarbox ter waarde van 

€ 90,-worden aangevraagd. Zolang de subsidiepot nog niet leeg is, kan iedereen van deze 

regeling gebruik maken. Want energiebesparing is de structurele oplossing voor lagere 

energiekosten. Speciaal voor inwoners met weinig middelen wordt daarnaast nog een extra 

regeling voor energiebesparende maatregelen voorbereid. Ook hiervoor stelt het rijk 

binnenkort geld ter beschikking aan gemeenten. 



10 Texelse aanpak voor Burgerparticipatie / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. vaststelling Texelse aanpak voor Burgerparticipatie; 

2. een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 voor de implementatie; 

3. beschikbaar stellen van € 114.000 voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie 

voor een periode van twee jaar. 

 Samenvatting 

 

Gemeente Texel wil de samenwerking (participatie) met inwoners en partners verbeteren en 

verduidelijken.   

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project 

worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Dat is een logische 

ontwikkeling, want de samenleving wil, heeft en krijgt steeds meer invloed. Steeds vaker 

wordt de overheid ook verplicht om te participeren, kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe 

Omgevingswet. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan 

meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet 

participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van 

raadsleden, ambtenaren en inwoners. Vanuit een brede interne kwaliteitsgroep en 

verschillende sessies met raad en commissieleden is gekomen tot ’gezamenlijke aanpak’. 

Deze is uitgewerkt in de ‘Texelse aanpak voor Burgerparticipatie’. De Texelse aanpak voor 

Burgerparticipatie biedt een werkwijze die ondersteunt bij het bepalen van de intensiteit van 

een participatieroute en biedt handvatten voor een vaste aanpak voor de opzet en uitvoering 

van een participatietraject.  

 

Het is een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd. 

Voor alle partners wordt ieders eigen rol en betrokkenheid inzichtelijk. Per project, 

onderwerp of initiatief kan de Texelse participatie aanpak worden doorlopen. De uitkomst van 

de aanpak is openbaar. Hiermee biedt deze eenduidige aanpak zowel duidelijkheid aan 

inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren.   

 

Na vaststelling van deze werkwijze wordt de implementatie binnen de organisatie opgepakt. 

Hiervoor wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin o.a. wordt opgenomen op welke manier 

de uitkomsten van de Texelse participatie aanpak openbaar gemaakt worden en welke 

participatie-/communicatieinstrumenten ingezet kunnen worden. Zo is het voor iedereen 

transparant welke afweging er is gemaakt op het gebied van Burgerparticipatie. Ook wanneer 

voor een participatietraject is gekozen, moet het voor iedereen mogelijk zijn om de aanpak 

en uitkomsten van het participatietraject te kunnen volgen. Hiervoor wordt o.a. het online 

participatieplatform Texel Spreekt ingezet. Volgens het principe ‘leren door te doen’ gaan we 

direct aan de slag met deze werkwijze. Te beginnen met de implementatie in de organisatie. 

Na 1 jaar volgt een terugkoppeling en evaluatie aan de raad. Bij de perspectiefnota 2024 volgt 

een structureel voorstel, gebaseerd op de uitkomsten van de evaluatie. 

 

Voor de implementatie van deze aanpak en het uitvoeren van deze verbeterslag in de 

organisatie wordt voor een periode van twee jaar een coördinator Participatie aangesteld 

voor 24 uur per week. 

11 6e wijziging GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen aan de deelnemende colleges van de 

gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze 

regeling, conform het RRN-advies. 



 Samenvatting 

 

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) moet gewijzigd 

worden als gevolg van de fusie van de twee gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de 

nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daarnaast worden enkele redactionele verbeteringen 

doorgevoerd in de tekst. Het algemeen bestuur van het RHCA heeft een voorstel voor de 

wijziging voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. 

Tevens is het voorstel voorgelegd aan de raden om toestemming te geven aan de colleges voor 

het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RHCA. Als twee derde van het aantal  

deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling definitief. 

12 Kadernota 2023 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / 
Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen overeenkomstig het advies van de Regionale 

Raadscommissie Noordkop: geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2023 van het 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 

 Samenvatting 

 

Het besluit informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat 

gemeenschappelijke regelingen jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders 

inzake de op te stellen begroting moeten aanbieden aan de deelnemende gemeenten. De GR 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft daartoe de kadernota inzake de begroting 2023 

gepresenteerd. Het college heeft besloten om de raad te adviseren geen zienswijze op deze 

kadernota af te geven. 

2 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Spangerweg 23 / Molenbuurt 5’ in De Waal / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te: 

1. het bestemmingsplan ‘Spangerweg 23 en Molenbuurt 5’ in De Waal, zoals geometrisch is 

vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2021 

BP0001-on01 en rekening houdend met de onderstaande wijziging in de toelichting, vast 

te stellen; 

De huidige tekst op pagina 26 van de toelichting, paragraaf 4.4 ‘bodem’ 

 

Planspecifiek  

‘Voor beide plangebieden geldt dat er geen ingrepen in de grond worden gedaan. 

Bodemonderzoeken voor de betreffende plangebieden zijn dan niet nodig’ 

 

Vervangen door: 

Planspecifiek 

‘Voor beide plangebieden geldt dat er geen ingrepen in de grond worden gedaan. 

Er dient echter wel te worden aangetoond dat de bodem bij beide plangebieden 

geen belemmering vormt voor de gewijzigde bestemmingen. 

 

2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet 

ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld  

 Samenvatting 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Spangerweg 23 / Molenbuurt 5’ 

gewijzigd vast te stellen. Het plan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 

ingediend.  

 



Waarom een bestemmingsplan? 

Het doel van het plan is een wisseling van de gebruiksmogelijkheden van de panden op deze 

percelen. Molenbuurt 5 is nu een recreatief opstal binnen een agrarische bestemming. Dit 

gebruik wordt gewijzigd naar permanente bewoning door hier een functieaanduiding 

‘plattelandswoning’ op te nemen. Het pand aan de Spangerweg 23 heeft nu een 

woonbestemming en dat wordt in de nieuwe situatie de bestemming voor een recreatief 

opstal.  

De belangrijkste reden om medewerking te verlenen aan dit plan is behoud van de 

noodwoning Spangerweg 23. Deze naoorlogse wederopbouw woning is één van de weinig 

overgebleven noodwoningen op Texel en de enige die nog de oorspronkelijke hoofdvorm 

heeft. De eigenaar werkt mee aan plaatsen van deze woning op de gemeentelijke 

monumentenlijst. Het behoud van deze noodwoning is dan gewaarborgd.  

 

Inzagelegging van het plan  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 november tot en met 27 december 2021 ter inzage 

gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Ook is het plan voorgelegd aan 

de provincie, Hoogheemraadschap, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Daar zijn de 

volgende reacties op ingekomen:  

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangegeven geen op- en 

aanmerkingen te hebben over dit plan. De provincie heeft ook geen problemen met dit plan 

en is blij dat met dit plan een monument behouden blijft. Van de Veiligheidsregio is geen 

reactie ontvangen. Op 30 december heeft de Omgevingsdienst gereageerd. Deze reactie leidt 

tot een kleine tekstuele aanpassing in de toelichting van het plan. In de toelichting is 

aangegeven dat geen bodemonderzoek nodig is omdat er niet gebouwd wordt. Dit is  

echter niet altijd het geval en ook bij functiewijziging kan een bodemonderzoek noodzakelijk 

zijn. In de tekst van de toelichting wordt dit aangepast.  

 

De vervolgstappen voor het plan 

Het plan ligt nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Na de vaststelling treedt het plan 

in werking. Het plan wordt daarna nog wel voor beroep ter inzage gelegd. Na afloop van de 

beroepstermijn is het plan onherroepelijk en zijn de bestemmingen definitief gewijzigd. 

13 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘naast Stolpweg 23’ Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit te volstaan met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader 

van het bestemmingsplan ‘naast Stolpweg 23’. Dit op basis van de vormvrije m.e.r.-

beoordeling, opgenomen in hoofdstuk 4 en volgende in de toelichting van het 

bestemmingsplan, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het 

bestemmingsplan ‘naast Stolpweg 23, Den Hoorn’, planologisch juridisch mogelijk wordt 

gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor er 

geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure maar volstaan kan worden  

met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de Nota van zienswijzen vast te stellen met de daarbij aangegeven noodzakelijke 

tekstuele aanpassing in de toelichting van het bestemmingsplan.; 

2. het bestemmingsplan ‘naast Stolpweg 23 Den Hoorn’ voor de bouw van 4 woningen, zoals 

geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.DHN2021BP0002-on01 gewijzigd vast te stellen zoals in de Nota van 

zienswijzen is opgenomen.  

3. voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12, lid 2 Wet 

ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal anderszins is geregeld. 



 Samenvatting 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Naast Stolpweg 23’ gewijzigd 

vast te stellen en de Nota van zienswijzen vast te stellen. Met dit plan komt er een 

bouwmogelijkheid voor 4 woningen aan de Stolpweg in Den Hoorn. Het ontwerp 

bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend en er zijn reacties 

ingekomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland 

en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.  

 

Waarom een bestemmingsplan? 

Aan de Stolpweg in Den Hoorn ligt aan de zuidoostzijde een perceel grond dat nu in gebruik is 

als grasveld. De bestemming van dit perceel is ‘Groen’ in het huidige bestemmingsplan 

Den Hoorn. Op deze bestemming kunnen geen woningen gebouwd worden. Daarvoor is een 

bestemming ‘Wonen’ nodig. Dat wordt met dit bestemmingsplan geregeld. Met dit plan komt 

er nu een mogelijkheid voor de bouw van woningen (twee blokken van twee onder één kap 

woningen). Dit is een initiatief van 4 inwoners uit Den Hoorn die hier op basis van een CPO-

project (collectief particulier opdrachtgeverschap) de 4 woningen ontwikkelen.  

 

Inzagelegging van het plan  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 september tot en met 8 november 2021 ter inzage 

gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend. De inhoud van de zienswijze heeft geen 

gevolgen voor het bestemmingsplan. De zienswijze ging over eventuele overlast die het 

groepsverblijf zou kunnen veroorzaken op de woningen. Daarbij wordt verzocht om bij 

toekomstige ontwikkelingen van het groepsverblijf de bebouwing zodanig te kunnen situeren 

dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied 

Texel 2013, waarbinnen het groepsverblijf ligt, is hiervoor al een mogelijkheid opgenomen in 

de vorm van wijzigingsbevoegdheid voor het aanpassen van het bouwvlak/bestemmingsvlak. 

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  

Naast de zienswijze zijn er reacties ingekomen van het Hoogheemraadschap, Provincie Noord-

Holland en de Omgevingsdienst. De reacties van de Omgevingsdienst en het 

Hoogheemraadschap leiden tot ondergeschikte tekstuele aanpassingen in de toelichting van 

het bestemmingsplan. De zienswijze en reacties zijn verder uitgewerkt in de Nota van 

zienswijzen.  

 

De vervolgstappen voor het plan 

Het bestemmingsplan ligt nu voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Omdat er een kleine 

aanpassing in de tekst nodig is, gaat het nu om het gewijzigd vaststellen. Dat heeft tot gevolg 

dat na de vaststelling het plan nog een keer naar de provincie wordt gestuurd om een reactie. 

Daarna wordt het plan als vastgesteld bestemmingsplan nog 6 weken ter inzage gelegd. Er is 

dan de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

14 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024 / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024; 

2. hiervoor incidenteel een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste 

te brengen van de Algemene Reserve; 

3. hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig 

ten laste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de 

Programmabegroting 2023 en verder. 



 Samenvatting 

 

Op 22 september 2021 is het Toeristisch Toekomstplan Texel, Texel in balans (naar een 

authentiek, duurzaam en gastvrij eiland) door de gemeenteraad vastgesteld. Het Toeristisch 

Toekomstplan bevat een zestal strategische prioriteiten (pijlers) met adviezen om toerisme 

en recreatie op Texel beheersbaar te houden voor nu en in de toekomst.  

 

Bij de vaststelling van het Toeristisch Toekomstplan heeft het college de opdracht gekregen 

een eerste uitvoeringsagenda voor een periode van twee jaar op te stellen. Deze 

uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024 bevat de belangrijkste acties die 

allereerst moeten worden opgepakt. Daarbij is vooral gekeken wat de hoogste prioriteit heeft 

en wat ook specifiek benoemd is in het Toeristisch Toekomstplan en/of is opgenomen in het 

raadsbesluit. Voor de gemeente Texel betreft dit bijvoorbeeld het opstellen van een paraplu 

bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan waarin regelgeving wordt aangepast en 

aangescherpt, maar ook het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een 

vorm van toeristische verhuur aanbieden. Ook is gekeken naar trajecten die al lopen in de 

regio en waar voor gemeente Texel kansen liggen om op aan te haken voor onderdelen uit 

deze agenda. Stakeholders uit de klankbordgroep, intussen ook aangevuld met een 

afvaardiging uit de zorg en cultuur, hebben meegedacht in het proces van opstellen van de 

actiepunten en ook hun verdere medewerking aangeboden bij de uitvoering van een aantal 

punten. 

 

In de uitvoeringsagenda is een globale planning en een overzicht van de benodigde middelen 

opgenomen.  

Het is de bedoeling om elke twee jaar een nieuwe uitvoeringsagenda op te stellen waarbij de 

vorige uitvoeringsagenda wordt geëvalueerd elke keer aan het einde van het tweede jaar (de 

eerste keer in Q3 2023): Wat is er bereikt, wat heeft nog tijd nodig, waar kunnen we van 

leren of wat moet er nog aan toegevoegd worden.  

 

Bij het invoeren van specifieke maatregelen wordt de raad en samenleving tussentijds 

geïnformeerd of betrokken. Voor een aantal acties (zoals vaststellen van een paraplu 

bestemmingsplan) is ook een raadsbesluit nodig. 

303 Herziening Beheersverordening Waddenzee en Noordzee / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. herziening Beheersverordening Waddenzee en Noordzee zoals geometrisch is vastgelegd in 

het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.ZEE2021BV0001-on01 vast 

te stellen; 

2. als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) 

ondergrond van 1 maart 2014. 

 Samenvatting 

 

Voor de juridische inbedding van de eerder vastgestelde Archeologische Verwachtingskaart 

Waddenzee Texel 2021 is deze met een regeling opgenomen in de Herziening 

Beheersverordening Waddenzee en Noordzee. Deze regeling is er ter bescherming van de 

wrakken in de Waddenzee en Noordzee. Maar ook voor de vermindering van de regeldruk. Na 

vaststelling geldt er een verbod op activiteiten in de zeer kansrijke gebieden (op 

archeologische vondsten). Er geldt een ongewijzigde vergunningsplicht in de kansrijke  

gebieden. En de kansarme gebieden zijn dan vergunningsvrij ten aanzien van archeologie.  

Daarnaast is een tekstuele onduidelijkheid over het verbod op parkeren van offshore-

installaties op de Texelse wateren rechtgezet en is een verplichting tot het overnemen van 



nationaal ruimtelijk beleid ten aanzien van de vrijwaringszone-vaarweg ten behoeve van de 

veerdienst opgevolgd. 

Daarnaast is het plangebied aangepast, zodat de het gebied van de Prins Hendrik Zanddijk in 

het plangebied van de beheersverordening valt. Vanwege de werkzaamheden van de 

dijkversterking was ervoor gekozen dit gebied nog in het bestemmingsplan Waddengebied van 

1985 te laten vallen. Dit is het laatste deel van het Texelse grondgebied waarvoor nog geen 

digitaal plan van toepassing was. 

15 Lokaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het ter beschikking stellen van 

een bedrag van € 35.000,- ten behoeve van het inhuren van expertise voor het opstellen van 

een lokaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. 

 Samenvatting 

 

Het college vraagt de raad € 35.000,- ter beschikking te stellen voor het opstellen van een 

Lokaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Dit programma geeft gevolg aan de in juni 

2021 vastgestelde Strategie Klimaatadaptatie Noordkop. Door klimaatadaptatie proberen we 

de gevolgen van een veranderend klimaat zoveel mogelijk op te vangen. Dit doen we door 

maatregelen te nemen waar het gaat om overvloedige neerslag, langdurige droogte, 

hittestress, zeespiegelstijging en waterveiligheid. In 2050 moeten alle gemeenten 

klimaatbestendig en waterrobuust zijn. In het lokaal Uitvoeringsprogramma zal duidelijk  

worden wat we hier al als gemeente aan doen, wat we nog gaan doen en hoe we dat gaan 

verankeren in beleid. 

16 Kadernota 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de hierna te noemen (gezamenlijke) zienswijze af 

te geven ten aanzien van de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en het (voorgenomen) besluit om deel te 

nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 

 Samenvatting 

 

De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben op 14 december 2021 de Kadernota 2023, het 

Regionaal Risicoprofiel en het (voorgenomen) besluit om deel te nemen aan de Stichting 

Risicobeheer Veiligheidsregio’s, van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontvangen. Op 

4 maart 2022 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de 

financiële stukken behandeld. Deze zienswijze is opgesteld voor en door de vier gemeenten in 

de Kop van Noord-Holland. De financiële stukken van de Veiligheidsregio worden samen met 

de financiële stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de Regionale 

Raadscommissie Noordkop besproken. Op basis van het regionaal raadsadvies wordt in de 

gemeenteraden een besluit genomen over de financiële stukken van de Veiligheidsregio. 

17 1e wijziging Huisvestingsverordening 2020 voor invoering registratieplicht toeristische 
verhuur van woonruimte / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de wijzigingsverordening Eerste wijziging van de 

Huisvestingsverordening Texel 2020, inclusief toelichting, conform het wijzigingsbesluit 

(bijlage 1) vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

De wet Toeristische verhuur van woonruimte is als wijziging opgenomen in de Huisvestingswet 

(hierna: wet) en geeft gemeenten meer middelen in handen om de toeristische verhuur in 

woningen in goede banen te leiden. Voor de verhuurders wordt het eenvoudiger en voor de 



handhavers wordt het gemakkelijker. Er is namelijk een registratie-, meld- en/of 

vergunningplicht in het leven geroepen. Deze instrumenten kunnen met het oog op het 

behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad of het behoud van de leefbaarheid 

van de woonomgeving bij verordening door de gemeenteraad worden vastgesteld. In de 

Huisvestingsverordening Texel 2020 zijn er nog geen bepalingen hiervan opgenomen. Gelet op 

de wijziging van de wet per 1 januari 2021 is het van belang hierop te anticiperen en het 

nieuw verkregen instrumentarium, en dan de eerste, meest lichte maatregel, namelijk de 

registratieplicht, op te nemen in de verordening. De wijziging van de verordening stelt de 

gemeente Texel in staat om de toeristische verhuur in woningen beter te reguleren. De 

invoering van de registratieplicht voor de toeristische verhuur van woonruimte vindt plaats 

per 1 april 2022. Vanaf die datum kan er per adres een registratienummer worden 

aangevraagd. Na een half jaar start een handhavingstraject. Er gelden dan bestuurlijke 

boetes. Bijvoorbeeld bij het verhuren zonder registratienummer of het niet informeren door 

een leverancier van een website dat dit nodig is kan dit oplopen tot € 9.000 per overtreding. 

18 Verordening en Begroting Nieuwe wet Inburgering / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de verordening wet inburgering 2021 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de bijbehorende begroting 2022-2025 uitvoering nieuwe wet 

inburgering. 

 Samenvatting 

 

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. Gemeente Texel heeft een 

verordening Inburgering waarin de afspraken tussen gemeente en inburgeringsplichtigen staan 

beschreven en vastgelegd. De nadruk wordt gelegd op naleving van de inburgeringsafspraken. 

De gemeente is verplicht te onderzoeken wat de inburgeringsplichtige nodig heeft om de 

inburgeringsafspraken na te komen om zo duurzaam in te burgeren. De focus ligt daarbij niet 

op handhaving maar eerder op zorg voor de inburgeringsplichtige.  

 

De uitvoering van de wet wordt gedaan door het Samenwerkingsverband “Inburgeren op 

Texel”. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeente Texel, De Bolder, 

Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn. 

De begeleiding van inburgeringsplichtingen en de wettelijke verplichte onderdelen voor de 

inburgeringstrajecten worden bij de samenwerkingspartners ingekocht. De werkwijze die door 

de gemeente en De Bolder gehanteerd wordt is tegelijkertijd een stap in de richting van het 

Huis van Ontwikkeling. In het Huis van Ontwikkeling staan coaching en begeleiding van 

inwoners centraal. Er wordt hierin samengewerkt met het sociaal team van de gemeente. De 

verwachting is dat er door intensieve trajectbegeleiding en lokale samenwerking op termijn 

maatschappelijke en economische winst te behalen is. Inburgeringsplichtigen spreken de taal, 

kennen de weg naar werk/studie en maatschappelijke voorzieningen en vergroten hun sociaal 

netwerk. Hun kinderen zullen deelnemen aan het onderwijs en participeren doordat zij 

doorstromen naar werk of studie. Er zal daardoor naar verwachting minder beroep worden 

gedaan op maatschappelijke ondersteuning, uitkeringen en zorgvoorzieningen. In het kader 

van een maatschappelijke kosten en batenanalyse verwachten we een positief 

maatschappelijk saldo als effect op de investering die we nu als gemeente doen. 

19 Uitvoeringsprogramma 2021–2026 Waddengebied / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de volgende wensen namens de gemeente Texel in 

te brengen ten behoeve van het Concept Uitvoerings-programma Waddengebied 2021–2026: 

a. inzake de ontwikkeling van de Waddenbaai aandacht voor de bevaarbaarheid van het 

gebied voor veerboten, visserijschepen en recreatievaart; 



b. op het gebied van samenwerking op zoetwaterbeleid een duidelijke versnelling aangezien 

Texel te maken heeft met grote verdroging en met waterschap en agrariërs al druk 

doende is met zoetwater-beleid; 

c. de wens om de kosten van de 0,6 fte die de recreatie in het waddengebied moet gaan 

versterken, wordt betaald door de aan dit project deelnemende waddenkustgemeenten; 

d. het integraal beoordelen van de 11 deelprogramma’s in alle situaties, zodat kansen om 

zaken te koppelen worden benut en eventuele negatieve effecten worden voorkomen. 

 Samenvatting 

 

Het college legt het Concept Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026 

(Uitvoeringsprogramma) voor wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraad. Het 

Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050, 

waarvoor de Waddeneilanden op 3 februari 2021 een instemmingsverklaring 

hebben ondertekend. 

Het Programma Waddeneilanden (over de samenwerking tussen de eilanden) is integraal 

opgenomen in zowel het Uitvoeringsprogramma als het Doelendocument. Dat betekent dat 

door de afspraken tussen en de betrokkenheid van de diverse overheden en marktpartijen 

(vissers, agrariërs, recreatie etc.) een uitvoeringsprogramma voorligt waar Texel van kan 

profiteren, in geld, vernieuwing, pilots, ontwikkelingen en kennis. Zo biedt de betrokkenheid 

van twee ministeries kans op het deelnemen aan programma’s waarvoor financiering 

beschikbaar komt, al dan niet via het Programma Waddeneilanden. 

De behandeling van de stukken heeft op diverse momenten plaatsgevonden in het Dagelijks 

Bestuur van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, het Omgevingsberaad 

Waddengebied en het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. De gemeenteraden zijn ook 

geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma tijdens een digitale raadsbijeenkomst op 

14 december 2021. 

 

Het college stelt voor de volgende wensen namens de gemeente Texel in te brengen ten 

behoeve van het Concept Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021–2026: 

a. inzake de ontwikkeling van de Waddenbaai aandacht voor de bevaarbaarheid van het 

gebied voor veerboten, visserijschepen en recreatievaart; 

b. op het gebied van samenwerking op zoetwaterbeleid een duidelijke versnelling aangezien 

Texel te maken heeft met grote verdroging en met waterschap en agrariërs al druk 

doende is met zoetwaterbeleid; 

c. de wens om de kosten van de 0,6 fte die de recreatie in het waddengebied moet gaan 

versterken, wordt betaald door de aan dit project deelnemende waddenkustgemeenten; 

d. het integraal beoordelen van de 11 deelprogramma’s in alle situaties, zodat kansen om 

zaken te koppelen worden benut en eventuele negatieve effecten worden voorkomen. 

24 Ontwerp Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen via de Regionale Raadscommissie Noordkop op de 

kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gezamenlijke zienswijze in te 

dienen. 

 Samenvatting 

 

Op 9 december 2021 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de kadernota 2023 aan het college aangeboden. Op 

grond van art. 26 lid 2. van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord heeft de gemeenteraad tot uiterlijk 1 maart 2022 om de zienswijze naar voren te 

brengen. De kadernota bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders. 

De kadernota omvat een aantal onduidelijkheden. Via de zienswijze procedure (Op grond van 



art. 26 lid 2. van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord) 

wordt om duiding gevraagd op een aantal onderwerpen zoals de implementatie 

Omgevingswet, het energiebesparingsakkoord, de verwachtingen 2023-2026, de Wob-

verzoeken, de omgevingsadviseurs en autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering. 

Op de onderwerpen waar geen vragen over worden gesteld zijn de financiële kaders helder en 

zijn er geen opvallendheden. 

23 Onderhoud en renovatie diverse voorzieningen haven Oudeschild 2022 / 
Gemeentewerken 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van het beheerplan Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP); 

2. akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor 

uitvoering van het MJOP gedurende de jaren 2022 tot en met 2026; 

3. in te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000 

waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en akkoord te gaan met een 

vrijval van € 15.000 uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer; 

4. vanuit de reserves haven (frictie, personeel, egalisatie, onderhoud gelijk aan 5 jaar en 

onderhoud groter dan 5 jaar) een bedrag ad € 5.943.595 ten gunste te brengen van de 

voorziening onderhoud haven Oudeschild; 

5. voor 2022 € 1.554.254 beschikbaar te stellen voor groot onderhoud zoals omschreven in 

het MJOP, het aanbrengen van anodes op de damwanden én renovatie sanitair gebouw 

Noorderhaven en dit bedrag ten laste te brengen van de nieuwe voorziening onderhoud 

haven Oudeschild. 

 Samenvatting 

 

Het gemeentelijk sanitair gebouw Noorderhaven heeft zowel douche-  als toiletvoorzieningen. 

Het voldoet echter niet meer aan de eisen van de tijd. Het is bovendien niet geschikt voor 

mindervaliden. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten het sanitair gebouw niet te slopen 

maar in stand te houden. De douches worden sinds de openstelling van het nieuwe sanitair 

gebouw Waddenhaven slechts sporadisch gebruikt. De omliggende horecaondernemingen in de 

Noorder- en Zuiderhaven ondervinden veel hinder van de havenbezoekers die in hun 

ondernemingen van de toiletten gebruikmaken. Zij hebben aangegeven het gemeentelijk 

sanitair gebouw te willen beheren tegen kostprijs. Zij zullen dan ook zorgen voor permanent 

toezicht.  

 

Witteveen & Bos (W&B) heeft in 2019 een uitvoerige studie gedaan naar de staat van de 

damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn aanbevelingen 

gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. In dit MJOP wordt 

het advies gegeven om in 2021 en 2022 groot onderhoud uit te voeren aan de wrijfgordingen, 

het plaatselijk herbestraten van de kades, het ( gedeeltelijk) vervangen van meerpalen en het 

plaatsen van anodes op de damwanden van de zgn. ‘nieuwe visserijkade’ Hiermee wordt het 

corrosieproces van de damwanden vertraagd en wordt voorkomen dat de  in sectie XIII en 

sectie XV op korte termijn aan het einde van hun levensduur zijn. 

 

Om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren, wordt vooruitlopend op het later vast te 

stellen beheer- en exploitatieplan, aan de raad gevraagd om akkoord te gaan met het 

instellen van een onderhoudsvoorziening voor de jaren 2022 tot en met 2026.   

 

Tevens wordt verzocht om vanuit de reserves haven een bedrag ad € 5.943.595 ten gunste te 

brengen van deze voorziening onderhoud haven Oudeschild waarmee het onderhoud zoals 

omschreven in het MJOP de komende vijf jaar is gegarandeerd.  



Voor 2022 wordt verzocht € 1.554.254 beschikbaar te stellen voor groot onderhoud zoals 

omschreven in het MJOP, het aanbrengen van anodes op de damwanden én renovatie sanitair 

gebouw Noorderhaven. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 18 januari 2022 

 

De secretaris, De voorzitter, 


