
 

Besluitenlijst van de vergadering van het college van 
Burgemeester en Wethouders 
 

    

Nummer 22   

Locatie Teams Datum 1 juni 2021 

    

Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) 

Mevrouw E. van der Bruggen (secretaris) 

De heer E. Kooiman (wethouder) 

Mevrouw H. Huisman (wethouder) 

De heer R. van de Belt (wethouder) 

Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 21 van de vergadering van 25 mei 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

136 Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming Elemert 3 in Den Burg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. in afwijking van de regeling in het bestemmingsplan ‘Den Burg’ medewerking te verlenen 

aan het principeverzoek voor zover het betreft het wijzigen van het gebruik van het pand 

tot expositieruimte met ondergeschikte horeca en een woning van circa 132 m², mits op 

eigen terrein minimaal 4 parkeerplaatsen worden gerealiseerd; 

2. medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het voorportaal met 13 m² mits de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met de wijze van uitvoeren kan instemmen; 

3. geen medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de achterzijde van het gebouw ten 

behoeve van het vergroten van de woning. 

 Samenvatting 

 

Er is een principeverzoek ingekomen voor het wijzigen van de bestemming van een gebouw – 

de voormalige kerk ‘De Poort’ - aan de Elemert, van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Cultuur en 

Ontspanning’. Het gebouw is tot nu toe gebruikt geweest als kerkgebouw met dienstwoning. 

De aanvragers willen het pand gebruiken als expositieruimte/galerie, voor verkoop van grote 

kunstobjecten aan met name musea, ondergeschikte lichte horeca en voor wonen. Aan de 

voorzijde is een nieuw toegangsportaal nodig om grote kunstobjecten naar binnen te kunnen 

brengen. 

Onderdeel van het verzoek is ook het uitbreiden van de boven- en achterzijde van de 

voormalige kerk ten behoeve van het uitbreiden van de woning. 

De bestemming van het pand is ‘Maatschappelijk’. Het gewenste gebruik is hiermee in strijd 

omdat dit valt onder de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’, genoemd in het 

bestemmingsplan. 

Op dit moment is er nog geen beleid voor vrijkomende kerkgebouwen. 

In het bestemmingsplan ‘Den Burg’ is in de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ geen woning 

mogelijk. In bijvoorbeeld de bestemming ‘Maatschappelijk’ is een woning van maximaal 

120 m² toegestaan. 

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het principeverzoek, voor zover het 



betreft het gewijzigde gebruik van het gebouw en het uitbreiden van het voorportaal. 

Ten aanzien van het realiseren van de woning heeft het college besloten gedeeltelijk 

medewerking te verlenen aan het verzoek. Het verzoek betreft het realiseren van een 

woning, groot circa 282 m² bestaande uit de voormalige dienstwoning, het gedeelte tussen 

deze woning en het kerkgebouw en in een uitbreiding van circa 150 m² op de verdieping van 

het voormalige kerkgebouw. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het 

realiseren en gebruik van deze woning, met uitzondering van de uitbreiding van 150 m² 

op/achter het voormalige kerkgebouw. 

Gezien het bijzondere karakter van het gebouw op deze beeldbepalende locatie en het feit 

dat met deze invulling dit gebouw (ongeveer) de huidige staat in stand zal worden behouden, 

rechtvaardigt dit het verlenen van medewerking aan het verzoek tot het wijzigen van het 

gebruik van het gebouw en voor het toestaan van een woning. Het college heeft ook 

ingestemd met ondergeschikte lichte horeca in het pand, uitsluitend gericht op de bezoekers 

van de expositieruimte. 

De gevraagde medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 4 lid 1/9 van 

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Op eigen terrein moeten tenminste 

4 parkeerplaatsen worden aangelegd. 

118 Ruimere exploitatiemogelijkheden agrarische ondernemers Hogeberg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. Agrarische ondernemers op De Hogeberg de mogelijkheid te geven om activiteiten te 

ontplooien die afwijken van het bestemmingsplan. 

2. Deze afwijkingen tijdelijk tot uiterlijk 31 december 2023 toe te staan en hiervoor een 

omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 11, van Bijlage II 

Besluit omgevingsrecht. 

3. De volgende kaders vast te stellen waaraan een afwijkingsvergunning moet voldoen: 

 a. het moet gaan om activiteiten die ondergeschikt zijn en aansluiten bij de eigen 

agrarische bedrijfsvoering; 

 b. de activiteiten passen in de Gebiedsvisie Hogeberg; 

 c. er worden geen extra parkeerplaatsen gecreëerd; 

 d. bij de activiteiten is gebruik van alcoholhoudende dranken niet toegestaan; 

e. de activiteiten mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden, de landschappelijk, natuurlijke, 

bodemkundige of cultuurhistorische waarden en de verkeersveiligheid. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om agrarische ondernemers die op de Hogeberg gevestigd zijn 

tijdelijk ruimere mogelijkheden te geven om ondergeschikte activiteiten te ontplooien die 

afwijken van het bestemmingsplan. Al geruime tijd wordt gesproken over toekomst van de 

Hogeberg met als doel het karakteristieke Hogeberglandschap behouden en versterken. De 

meeste agrariërs op de Hogeberg (schapenboeren vooral) hebben het financieel moeilijk. De 

mogelijkheden voor het genereren van neveninkomsten voor de agrariërs op de Hogeberg zijn 

beperkt ten opzichte van de agrariërs elders op het eiland. Zo kunnen zij onder andere geen 

gebruik maken van de  mogelijkheden van kamperen bij de boer. Dit voorstel biedt wat meer 

mogelijkheden en kan voorzien in extra inkomsten. Het is een proefperiode tot het einde van 

2023 waarbij gaat om kleinschalige ondergeschikte activiteiten die aansluiten bij de eigen 

agrarische bedrijfsvoering en die een geringe impact hebben op het landschap en de 

omgeving. Zo mogen er geen extra parkeerplaatsen worden gecreëerd en mogen de 

activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van de 

omliggende gronden, de landschappelijk, natuurlijke, bodemkundige of cultuurhistorische 

waarden en de verkeersveiligheid van het gebied. De activiteiten kunnen worden toegestaan 



met een omgevingsvergunning. Elke aanvraag zal maatwerk zijn met de aangegeven kaders. 

141 Vaststelling JGGZ inkoopstrategie 2022-2023 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de inkoopstrategie Jeugd GGZ; 

2. het eigen regionale MO-lid (mevrouw A. Springer) op te dragen uitvoering te geven aan 

het inkoopproces in regionaal samenwerkingsverband geborgd in de bestuursopdracht 

Regionale samenwerking Hulp en Ondersteuning Jeugd en Wmo Kop3 2016; 

3. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten met betrekking tot de 

aanbestedingsprocedure te mandateren aan het eigen afgevaardigde MO-lid; 

4. het eigen afgevaardigde MO-lid op te dragen om na gunning regionaal 

contractmanagement in te richten voor deze overeenkomst in aanvulling op de bestaande 

samenwerkingsafspraken geborgd in de bestuursopdracht Regionale samenwerking Hulp en 

Ondersteuning Jeugd en Wmo Kop3 2016; 

5. de burgemeester op grond van artikel 171, 2e lid Gemeentewet het eigen afgevaardigde 

MO-lid te machtigen tot het ondertekenen van de overeenkomst met de partijen aan wie 

de opdracht wordt gegund. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoopstrategie voor Jeugd Geestelijke 

Gezondheidszorg (JGGZ). Op basis van de Jeugdwet is de gemeente er verantwoordelijk voor 

te voorzien in preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) 

en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De 

gemeente Texel werkt op het gebied van zorginkoop voor JGGZ samen met de gemeenten Den 

Helder en Schagen. Op 31 december 2021 loopt de huidige raamovereenkomst Jeugd GGZ af. 

Om die reden vindt een nieuw inkooptraject JGGZ plaats. 

 

In de vastgestelde inkoopstrategie staat op welke manier het inkooptraject JGGZ ingericht is, 

welke keuzes er op dat gebied gemaakt zijn en waarom. Voor geïnteresseerde JGGZ-

zorgaanbieders geeft de inkoopstrategie weer voor welke producten zij zich kunnen 

inschrijven. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich per 13 juni 2021 via Tenderned 

inschrijven voor de toetredingsronde. Daarop volgend vindt een beoordeling van de 

inschrijvingen plaats, met als ingangsdatum voor het contract 1 januari 2022. 

142 Vervolgrapportage "Grip op grondexploitaties en grote projecten" rapportage juni 2021 / 
Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 30.000 voor aanpassing van de 

openbare verlichting in het project Den Burg oost – de Tuunen en deze kosten ten laste 

brengen van de grondexploitatie.  

2. € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve brengen ten behoeve van de voorziening van 

de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen;  

3. akkoord te gaan met de toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland zijnde € 

68.355 en deze subsidie in mindering brengen op het krediet van het project Den Burg 

zuid. De financiële consequenties (lagere kapitaallasten) meenemen in de 

halfjaarrapportage 2021;  

4. akkoord te gaan met het inzetten van het restant uit de reserve “grondexploitatie Den 

Burg centrum”, zijnde € 25.000, voor het project Den Burg centrum; 

5. om het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en grote projecten vast te stellen.   

 Samenvatting 



 

De gemeenteraad wordt volgens afspraak geïnformeerd over de stand van de 

grondexploitaties en de grote projecten. De informatie is geactualiseerd ten opzichte van de 

informatie van februari jl.  

Er worden een drietal voorstellen aan de raad gedaan: 

1. Voor de grondexploitatie Den Burg oost – de Tuunen: door de bewoners is het verzoek 

gedaan om de verlichting aan te passen in het project. Er is met de bewoners gesproken 

over de mogelijkheden, waarbij er nu aan de raad wordt voorgesteld om de verlichting 

aan te passen. De kosten hiervoor bedragen € 30.000, en worden ten laste van de 

grondexploitatie gebracht. Hierdoor zal de voorziening van de grex verhoogd moeten 

worden ten laste van de Algemene reserve.   

2. Voor het project Den Burg zuid, is van de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen 

€ 68.355. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op het door de raad 

beschikbaar gestelde krediet, waardoor de structurele lasten zullen dalen. 

3. Voor het project Den Burg centrum, wordt voorgesteld om het restant van de reserve 

“grondexploitatie Den Burg centrum”, zijnde € 25.000 beschikbaar te stellen. Deze 

reserve is ontstaan na afsluiting van de grondexploitatie Den Burg centrum, voor de 

kosten van archeologisch onderzoek. De rekening hiervan is nu ontvangen en er resteert 

nog een bedrag van € 25.000 in deze reserve. Na deze onttrekking is de reserve 0. 

143 Verzoek om financiële bijdragen Sail 2022 en Sail 2023 / Beleid  

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. € 5.500,= beschikbaar te stellen voor de informele Sail 2022 

a. € 500,= gratis havenfaciliteiten Tall Ships in Oudeschild 

b. maximaal € 5.000,= voor programma bemanning Tall Ships, onder voorwaarde dat 

bedrijfsleven en STIFT ook bijdragen 

2. € 85.000,= beschikbaar te stellen voor Sail 2023. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

a. € 60.000,= Sail Den Helder; 

b. € 15.000,= Pre-Sail Oudeschild; 

c. € 7.500,= invulling Texeldeel op evenemententerrein Den Helder (vergelijkbaar met 

“Texel Dorp” in 2017 waaraan cofinanciering door derden zoals bijvoorbeeld lokale 

ondernemers en STIFT ook hebben bijgedragen); 

d. € 1.500,= netwerkbijeenkomsten (vervoer naar en van Sail Den Helder) ; 

e. € 1.000,= gratis havenfaciliteiten Tall Ships in Oudeschild paar dagen voor 

Sail Den Helder; 

3. voorstellen in te brengen in begroting 2022 opdat gemeenteraad het in totaal kan 

afwegen. 

 Samenvatting 

 

Voorgesteld wordt zowel aan Sail 2022 als voor Sail 2023 praktisch en financieel bij te dragen. 

De  Sailevenementen hebben voor Texel een meerwaarde: 

• Nostalgisch omdat de schepen op en aan de Texelse Reede liggen. 

• Economisch omdat Sail Den Helder 2023 ook op Texel tot extra uitgaven leidt. 

• Maatschappelijk omdat we samen met stakeholders op Texel deelnemen aan het Sail-

evenement. 

• Bestuurlijk / politiek omdat we samen met regiogemeenten een evenement organiseren. 

 

Sail 2022: Cruise in Company 2022 Harlingen - Antwerpen 

De gedachte is dat de schepen tijdens deze tocht naar eigen idee verschillende havens kunnen 

aandoen. In Oudeschild worden gratis havenfaciliteiten aangeboden. Geschat op € 500,=. 

Tevens wordt er een programma voor bemanning en Texelaars aangeboden. Op basis van 

ervaringen van de Pre-Sail 2017 schatten we de kosten tussen € 7.500 en € 10.000,=. 



Gedachte is dat dit aanbod van een programma gezamenlijk met het bedrijfsleven en STIFT 

tot stand komt, zodat de maximale bijdrage van de gemeente € 5.000,= is. Totale 

gemeentelijke bijdrage ad € 5.500,= 

 

Sail 2023: Tall Ships Race Den Helder 

Dit is een formele Sail. Het Sail Den Helder bestuur heeft verzocht € 60.000,= bij te dragen. 

In 2017 waren de gemeentelijke uitgaven hoger in verband met “Texel dorp”, gratis 

havenfaciliteiten Tall Ships in Oudeschild, Pre-Sail Oudeschild en de netwerkbijeenkomsten 

van het gemeentebestuur. 

Op basis van die ervaringen wordt voorgesteld nog extra beschikbaar te stellen: 

a. € 15.000,= Pre-Sail Oudeschild 

b. € 7.500,= invulling Texeldeel op evenemententerrein Den Helder (vergelijkbaar met 

“Texel Dorp” in 2017 2017 waaraan cofinanciering door derden zoals bijvoorbeeld lokale 

ondernemers en STIFT ook hebben bijgedragen) 

c. € 1.500,= netwerkbijeenkomsten (vervoer naar en van Sail Den Helder)  

d. € 1.000,= gratis havenfaciliteiten Tall Ships in Oudeschild paar dagen voor Sail Den Helder 

144 Aangaan Samenwerking met Inholland "Praktijkplaats Texel" / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de samenwerking met Inholland te verdiepen door de oprichting van Praktijkplaats Texel; 

2. voor het pilotjaar van Praktijkplaats Texel september 2021 – september 2022 een bijdrage 

beschikbaar te stellen van € 35.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene 

reserve. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt de raad voor een bijdrage beschikbaar te stellen van € 35.000 voor het 

pilotjaar van ‘Praktijkplaats Texel’. 

 

Texel wordt een praktijkplaats (living lab) voor innovatie vanuit en met studenten, via een 

structurele samenwerking tussen gemeente Texel, Hogeschool Inholland, TerraTechnica, OSG 

De Hogeberg en een ondernemersvertegenwoordiging. Praktijkplaats Texel bestendigt de 

aanwezigheid van technisch HBO onderwijs op Texel. 

Studenten worden als partner ‘ingezet’ om samen met stakeholders problemen in kansen om 

te zetten en door na te denken over innovatieve oplossingen. Zo ontstaat een win-win 

situatie. Studenten werken aan actuele projecten en Texel maakt verdere stappen richting 

een toekomstbestendige, duurzame woon- en leefomgeving. 

 

Ook voor de leerlingen van de OSG biedt deze samenwerking volop kansen. Opzet van 

plusklassen waar leerlingen en studenten samen werken aan vraagstukken, aansluiting 

profielwerkstuk van leerlingen op vraagstukken binnen de Praktijkplaats en een 

innovatiewerkplaats in het gebouw van OSG waar deze samenwerking kan plaatsvinden. 

146 Versnelling Woningbouw / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de grondexploitatie van de voormalige Drijverschool te Den Hoorn vast te stellen en ten 

laste van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve 

resultaat ad. € 700.000; 

2. de grondexploitatie van voormalig Voetbalveld Oudeschild vast te stellen; 

3. de grondexploitatie van de locatie verlengde Schipper Boonstraat De Cocksdorp vast te 

stellen;  

4. de grondexploitatie van de locatie achter Bijenkorf Oosterend vast te stellen en ten laste 



van de algemene reserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat 

ad. € 530.000; 

5. in te stemmen met het programma CPO Stolpweg te Den Hoorn en vooruitlopend op de te 

realiseren opbrengst een budget ad. € 35.000 ten laste van de algemene reserve 

beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten aanleg openbaar gebied; 

6. het programma voor het Marserf De Tuunen Den Burg bestaande uit 9 middeldure 

huurwoningen, 4 betaalbare koopwoningen en 2 dure koopwoningen vast te stellen; 

7. het programma voor de locatie van de voormalige Kompasschool te Den Burg bestaande 

uit 11 CPO woningen vast te stellen en de grondexploitatie daarop aan te passen, waarbij 

de voorziening ad.€ 50.000 vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. 

 Samenvatting 

 

Verschillende woningbouwlocaties, 7 stuks in totaal, zijn klaar voor de volgende stap. Het 

college is blij dat er zichtbare stappen genomen kunnen worden en stelt de raad voor om als 

gemeente hiervoor budget vrij te maken. Er is sprake van een (gesaldeerd) exploitatietekort 

van ca. 7 ton. Het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma brengt met zich mee 

dat als je dat op dergelijke locaties wilt realiseren het meer kost dan oplevert, als je dat 

stedenbouwkundig goed wilt realiseren met woningen van voldoende kwaliteit. 

 

Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang 

om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het 

tekort aan woningen is met name voor starters hoog.  

 

In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking 

Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en 

betaalbare koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel 

aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot.  

 

Onderstaande woningbouwplannen omvatten tezamen 171 woningen, waarvan 87 sociale 

huurwoningen. De volgende locaties zijn daarbij te onderscheiden: 

• Vier locaties in de buitendorpen hebben prioriteit gekregen voor woningbouw (Den Hoorn, 

Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp). Op elke locatie worden er tussen de 28 en 42 

woningen gerealiseerd, waarvan op elke locatie circa 20 woningen sociale huur zijn. De 

woningen in de vrije sector zijn een mix van betaalbare koop, middeldure huur en enkele 

duurdere woningen.  

• Aan de Stolpweg in Den Hoorn komt een collectief particulier opdrachtgeverschap-project 

(CPO) van 4 woningen.  

• Voor het Marserf op de Tuunen in Den Burg wordt ingezet op een programma van 9 

middeldure huurwoningen, 4 betaalbare koopwoningen en 2 dure koopwoningen. 

• Voor de locatie voormalige Kompasschool in Den Burg wordt ingezet op de realisatie van 

11 woningen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).    

 

Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. 

 

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan: 

• Actieplan Wonen; 

• Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 

• Prestatieafspraken met Woontij 2021 t/m 20225 

• Kwalitatief Woningbouw Programma Kop van Noord-Holland (KWK) 



145 Overdracht wegen HHNK / Gemeentewerken 

 

Het college besluit wethouder E. Kooiman te mandateren om - na het besluit van de 

gemeenteraad om de wegen van het Hoogheemraadschap over te nemen - de overeenkomst 

met het Hoogheemraadschap namens de gemeente te ondertekenen. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de voorgenomen overdracht van de wegen in beheer en onderhoud bij 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per 1 augustus 2021 conform de 

overeenkomst tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Texel; 

2. conform deze overeenkomst eenmalig van het Hoogheemraadschap een bedrag te 

ontvangen van € 390.000,-- excl. btw en dit bedrag ten gunste te brengen van de 

algemene reserve; 

3. voor het begrotingsjaar 2022 incidenteel een bedrag van € 60.000,-- excl. btw ter 

beschikking te stellen voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud op de over te 

nemen wegen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve; 

4. met ingang van 1 januari 2022 structureel een bedrag ad € 20.000,-- excl. btw ter 

beschikking te stellen voor het beheer en onderhoud van de over te nemen wegen en dit 

op te nemen in de Programmabegroting 2022. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om een aantal wegen in beheer en onderhoud over te 

nemen van het Hoogheemraadschap. Dit zijn De Rede, de Lancasterdijk tussen de Stuifweg en 

de Stengweg en het fietspad door polder De Zandkes. 

Het Hoogheemraadschap richt zich steeds meer op zijn kerntaken waaronder waterbeheer en 

beheer van de zeeweringen. In het kader hiervan wil het Hoogheemraadschap zijn wegen 

overdragen aan - onder meer – de gemeente Texel. 

138 Beschikbaar stellen extra budget bermverharding 2021 – 2023 / Gemeentewerken 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. een incidenteel budget van € 201.700 excl. btw ter beschikking te stellen, voor de aanleg 

van bermverharding langs de Vuurtorenweg en de Kadijksweg, en dit ten laste te brengen 

van de algemene reserve; 

2. voor 2022 een incidenteel budget van € 286.200 excl. btw ter beschikking te stellen, voor 

de aanleg van bermverharding langs de Oostkaap, Muyweg en Mienterglop, en dit ten laste 

te brengen van de algemene reserve; 

3. voor 2023 een incidenteel budget van € 221.200 excl. btw ter beschikking te stellen, voor 

de aanleg van bermverharding langs het Lageveld, Kamperfoelieweg en Mokweg, en dit 

ten laste te brengen van de algemene reserve. 

 Samenvatting 

 

B&W stellen de gemeenteraad voor om dit jaar extra bermverharding aan te brengen langs de 

Vuurtorenweg en de Kadijksweg. Met deze aanleg wordt de verkeersveiligheid op deze smalle 

wegen flink verhoogd, plus dat de bermen hiermee over een lange periode in goede staat 

blijven. Met de extra aanleg is € 201.700 gemoeid. Met dit extra bedrag erbij wordt er dit jaar 

een kleine half miljoen Euro geïnvesteerd in bermverharding. 

B&W stellen verder voor om voor 2022 een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 286.200 

t.b.v. aanleg van bermverharding langs de Oostkaap, Muyweg en Mienterglop, en voor 2023 

€ 221.200 excl. btw, voor de aanleg van bermverharding langs het Lageveld, Kamperfoelieweg 

en Mokweg. 

 



Aldus vastgesteld in de vergadering 8 juni 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


