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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 20 van de vergadering van 18 mei 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

137 Ontwerp Reparatieplan Oosterend ter visie leggen / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan 

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

NL.IMRO.0448.OSR2021BP0001-on01 en deze ter inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Voor Oosterend is het bestemmingsplan in 2014 vastgesteld. Dit is het tweede plan dat is 

geactualiseerd. 

Inmiddels zijn de andere plannen vastgesteld, die er toe leiden om ook het plan van 

Oosterend op ondergeschikte onderdelen tekstueel aan te passen aan voortschrijdende 

wijzigingen, zodat er eenduidigheid in de bestemmingsplannen ontstaat. 

Dit zijn onder andere verwijzingsfouten, het gebruik van begrippen op onjuiste plaatsen, de 

juridische regeling van parkeren en de verwijzing naar nieuwe wetgeving. 

Aan het plan wordt een regeling over transparante terrasafscheidingen van lichte materialen 

bij de bestemming ‘Maatschappelijk’ toegevoegd. 

 

Op een aantal percelen wordt een fout op de verbeelding gerepareerd: 

• Vliestraat 3 en 5, in het gezamenlijke bouwvlak van deze bestaande woningen wordt een 

maatvoering voor 2 woningen opgenomen; 

• Peperstraat 25 tot en met 51 (oneven), deze 13 woningen liggen in 1 bouwvlak. 

De maatvoering voor het aantal woningen wordt aangepast van 12 naar 13; 

• Achtertune 9, voor de (opslag)schuur bij de horecagelegenheid wordt een bouwvlak met 

bijpassende maatvoering opgenomen; 

• Oesterstraat 1, 5, 7 en 9 en Achtertune 3C, in het gezamenlijke bouwvlak van deze 

bestaande woningen wordt een maatvoering voor 5 woningen opgenomen en het bouwvlak 

verruimd bij één van de woningen; 

• Koetebuurt 20 A, hier wordt een bouwvlak met bijpassende maatvoering opgenomen. 

 



Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Oosterend’ van 11 

juni tot en met 16 juli 2021 ter inzage te leggen. 

 

Een ieder kan een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken gedurende de 

termijn van ter inzage legging. 

Vaststelling van het plan is voorzien in het 1e  kwartaal 2022. 

121 Autorisatie besluit Postweg/Nieuwlanderweg tweede fase / Gemeentewerken 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. akkoord te gaan met de uitvoering van de 2e en 3e fase van de ‘Reconstructie 

Postweg/Nieuwlanderweg’ met een raming van de kosten van 12,1 miljoen euro; 

2. een krediet beschikbaar te stellen van 12,1 miljoen euro excl. btw voor de realisatie van 

deelproject 2 (rotonde Ruigendijk) en deelproject 3 (Postweg) zoals beschreven in het 

door de gemeenteraad op 27 mei 2020 geaccordeerde Plan van Aanpak ‘Reconstructie 

Postweg/Nieuwlanderweg’; 

3. de extra kapitaallasten ad € 179.900 vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen en dit 

mee te nemen met de programmabegroting 2022; 

4. de mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het 

reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting 2021; 

5. in te stemmen met de inspanningsverplichting om een beroep te doen op de 

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISVP) en mogelijke andere subsidieregelingen. 

 Samenvatting 

 

De gemeenteraad van Texel wordt gevraagd een krediet van 12,1 miljoen euro ter beschikking 

te stellen. In de begroting van 2021 is een bedrag opgenomen van  7 miljoen euro voor de 

realisatie van de volgende fase van het project ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’. 

Benodigd is een krediet van in totaal 12,1 miljoen euro om in de winters van 2021/2022 en 

2022/2023 de volgende fases van het project te realiseren. 

 

Behalve het in het voorjaar van 2020 door de gemeenteraad geaccordeerde Plan van Aanpak is 

er de animatie op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pHE2tz6DS28 waarin het 

ontwerp* is gevisualiseerd.  

 

*Nadrukkelijk hierbij de kanttekening dat in de animatie de meest optimale inrichting is 

gevisualiseerd. Het deel nabij De Cocksdorp is nog onderwerp van gesprek met 

belanghebbenden. 

 

In de afgelopen maanden is op basis van het Voorlopig Ontwerp met vele partijen intern en 

extern gesproken. Het resultaat is voorliggend ontwerp.  

 

De Europese aanbesteding is al opgestart. Om rond de zomer van 2021 contractuele afspraken 

te kunnen maken met de geselecteerde aannemer, is er zekerheid over dekking van de kosten 

nodig. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 1 juni 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHE2tz6DS28

