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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 22 van de vergadering van 1 juni 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

147 Beslissing op bezwaar tegen toepassing wegsleepregeling / Advies en Ondersteuning  

 

Het college besluit het bezwaar dat werd ingediend tegen het toepassen van de 

wegsleepregeling ontvankelijk en ongegrond te verklaren.  

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een bezwaarschrift dat werd ingediend tegen de toepassing van de 

wegsleepregeling ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

De bezwaarmaker parkeerde haar auto in de Parkstraat, op de zondagavond voor aanvang van 

de maandagmarkt en verzuimde tijdig de auto te verwijderen. Zij stelt het 

waarschuwingsbord niet te hebben gezien. Bovendien vraagt ze zich af of de geldigheid van 

de waarschuwing (wegsleepregeling van toepassing) zich ook uitstrekt over het gedeelte van 

de Parkstraat waar zij parkeerde. 

 

Het college meent dat het parkeerverbod op de marktdagen deugdelijk is aangegeven en van 

toepassing is voor het gebied waar de markt plaatsvindt. Daarom wordt het bezwaar 

ongegrond verklaard. 

148 Principeverzoek voor de bouw van een stolp op het perceel Skillepaadje 4 in Den Burg / 
VTH 

 

Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe stolp in het 

Hogeberggebied op het perceel Skillepaadje 4 en daarmee het principeverzoek niet positief te 

beoordelen. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het nieuw plaatsen van een stolp op 

het perceel Skillepaadje 4 in Den Burg. Hiervoor is een principeverzoek ingediend. In dit 

verzoek wordt uitgegaan van een nieuwe stolp op een locatie waar tot ongeveer het jaar 1855 

bebouwing heeft gestaan. Doel van deze stolp is het herstel van de stolpenstructuur op deze 



locatie. 

 

Waarom is het verzoek niet positief beoordeeld? 

De locatie Skillepaadje 4 heeft in het bestemmingsplan Buitengebied 2013 de bestemming 

‘Bos’ en voor een deel ‘Recreatie – Recreatief opstal’. In de regels zitten geen mogelijkheden 

voor het opnemen van een nieuwe woonbestemming. Een nieuwe woonbestemming betekent 

extra bouwmogelijkheden en daarmee verstening. Zeker in het Hoge Berggebied is dit niet 

wenselijk en past ook niet in het gemeentelijk beleid om nieuwe woningen in het 

buitengebied toe te staan. 

In het verzoek wordt de nadruk gelegd op een herstel van de stolpenstructuur. Daarbij wordt 

verwezen naar een stolp die tot ongeveer 1855 hier gestaan zou hebben. Het klopt dat tot 

1855 bebouwing heeft gestaan in de buurt van Skillepaadje 4. Maar het is niet zeker of er ooit 

een stolp gestaan heeft. In de directe nabijheid stond een boerderij i in183 tot 

schuurvervallen as en kort na 1855 gesloopt werd. Op de locatie van de 

schapenboet ‘De blauwe Jans’ stond rond 1830 wel een stolpboerderij; deze werd in 1899 

gesloopt en vervangen door de huidige schapenboet. 

De stolpenstructuur (opgenomen in de Leidraad landschap en cultuurhistorie 2018 van de 

provincie NoordHolland) richt zich op het zichtbaar en herkenbaar houden van de 

landschappelijke karakteristiek. Daarnaast is het uitgangspunt bij het herstel van de 

stolpenstructuur niet de herbouw van stolpen, maar meer de inpassing van de stolpen in het 

landschap. Daarbij speelt openheid een rol, de relatie tot elkaar en de relatie 

tot de structurerende ruimtelijke dragers. 

 

Een nieuwe stolp op het perceel Skillepaadje 4 draagt niet bij aan een versterking van de 

stolpenstructuur. 

Het college heeft daarom het principeverzoek niet positief beoordeeld. Medewerking aan een 

nieuwe woonbestemming op het perceel Skillepaadje 4 wordt niet verleend. 

149 Ontwerp bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Den Hoorn ter inzage leggen / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Tweede Reparatieplan 

Den Hoorn, waarin de afwijkingsmogelijkheid voor extensief dagrecreatief en educatief 

medegebruik wordt geschrapt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup 

Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.DHN2021BP0001-on01en deze ter inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Naar aanleiding van de Motie ‘Beschermen Dorpsgezicht Den Hoorn’ (april 2021) heeft het 

college een reparatie bestemmingsplan voor Den Hoorn voorbereid. 

Dit ‘tweede reparatieplan’ betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan ‘Den 

Hoorn’ (het moederplan), door de raad op 12 juli 2016 heeft vastgesteld. 

 

Conform de motie wordt de afwijkingsmogelijkheid voor extensief dagrecreatief en educatief 

medegebruik van agrarische gronden binnen het beschermd dorpsgezicht geschrapt. Dit om 

een betere bescherming van het beschermde dorpsgezicht te waarborgen. 

 

Aanleiding voor het aannemen van deze Motie was een open brief van ruim 100 bezorgde 

Hoornders over hun zorgen om het behoud van het beschermd dorpsgezicht in samenhang met 

de afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan dat educatief en/of recreatief 

medegebruik mogelijk maakt op de agrarische gronden nabij het beschermde dorpsgezicht. De 

raad vind deze regeling niet meer passen in het beleid in de in 2017 vastgestelde Erfgoednota. 

 

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Den Hoorn’ van 21 



juni tot en met 2 augustus 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. 

150 Evaluatie JeugdzorgPlus 2020-2021 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de voorliggende evaluatie JeugdzorgPlus in Antonius, 4 februari 2020 – 

4 februari 2021; 

2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief evaluatie JeugdzorgPlus in Antonius, 

4 februari 2020 – 4 februari 2021; 

3. de evaluatie op 9 juni 2021 ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad zodat alle 

raden gelijktijdig worden geïnformeerd. De evaluatie wordt met een raadsinformatiebrief 

toegestuurd. 

 Samenvatting 

 

Het college stemt in met de evaluatie JeugdzorgPlus van de locatie Antonius met als looptijd 

1 februari 2020 tot en met 1 februari 2021. In de evaluatie is gekeken naar het al dan niet 

volledig voldoen aan de transformatiedoelstellingen. 

In de inkoopstrategie is gesteld dat NHN-gemeenten de ambitie hebben dat in 2030 geen 

enkele jeugdige meer JeugdzorgPlus nodig heeft. Er is sinds 2019 een constante daling van de 

instroom van jongeren in de JeugdzorgPlus en er wordt minder repressief ingezet op de 

fysieke veiligheid. Regels en maatregelen worden ‘op maat ‘ en dus op de individuele 

jeugdige ingezet. Het is positief dat er meer mét de jeugdige gesproken wordt dan over de 

jeugdige. Uit de evaluatie blijkt dat JeugdzorgPlus nog onvoldoende wordt gezien als 

integraal onderdeel van de jeugdhulp keten. Wel zijn positieve stappen gezet, zoals jongeren 

minder lang gesloten te plaatsen en het vervolg te laten plaatsvinden in een meer open 

omgeving. Onvoldoende aansluiting wordt echter in het onderwijs gevonden. Het lukt nog niet 

om een passende onderwijsvervolgplek te vinden voor de jongeren. 

De gemeenteraden worden op de hoogte gesteld door het verzenden van een 

raadsinformatiebrief met bijgevoegde evaluatie door de RRN. 

151 Beschikbaar stellen totaal investeringskrediet Onderwijs Centrum Texel: ‘De Skool’ / 
Beleid 

 

Het college besluit gelet op artikel 14 en 15 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs gemeente Texel en artikel 4 lid 3 van de Realisatieovereenkomst Onderwijs 

Centrum Texel een totaal investeringskrediet ad. € 9.170.000 beschikbaar te stellen aan 

Stichting Kopwerk, Stichting Schooltij, Stichting Samenwerkingsschool Den Helder en Stichting 

Sarkon voor de realisatie van het Onderwijs Centrum Texel: ‘De Skool’. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een totaal investeringskrediet ad. € 9.170.000 beschikbaar te 

stellen aan Stichting Kopwerk, Stichting Schooltij, Stichting Samenwerkingsschool Den Helder 

en Stichting Sarkon voor de realisatie van het Onderwijs Centrum Texel: ‘De Skool’. Nu het 

indexcijfer bekend is, is conform de realisatieovereenkomst het krediet geïndexeerd tot start 

bouw. Het totaalkrediet voor de schoolbesturen is inclusief het voorbereidingskrediet ad. 

€ 931.450 

 

De bouw is medio februari 2021 gestart en loopt volgens planning. Het gebouw kan naar 

verwachting eind 1e kwartaal 2022 in gebruik worden genomen. Het gebouw wordt 



energieneutraal. De schoolbesturen dragen hier vanuit hun energiebesparing aan bij (het 

investeringskrediet is inclusief een lening ad. € 317.000 van de gemeente aan de 

schoolbesturen). 

 

Onderwijs Centrum Texel: ‘De Skool’ is de  is de nieuwe huisvesting voor de basisscholen van 

Den Burg: PCBS De Fontein, OBS Jac.P. Thijsseschool, RKBS Jozefschool, Stella Maris Vrije 

School Texel en SBO Kompasschool. 

152 Bevolkingsraadpleging windmolens / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. een bevolkingsraadpleging over de mogelijke plaatsing van windmolens op Texel te 

houden en een keuze te maken uit één van de volgende methodieken die hiervoor wordt 

gebruikt: 

a. Enquête 

b. Referendum (deze optie heeft de voorkeur van het college van Burgemeester en 

Wethouders) 

c. Burgerforum 

2. het college van Burgemeester en Wethouders de onder 1 gekozen methodiek verder te 

laten uitwerken en te implementeren. 

3. vanuit de gemeenteraad een commissie in te stellen die de bevolkingsraadpleging gaat 

begeleiden. 

 Samenvatting 

 

Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie heeft de gemeenteraad van Texel 

gevraagd de Texelaars te betrekken bij de discussie over de mogelijke plaatsing van 

windmolens op het eiland. Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan het duurzaam maken 

van Texel. In de Regionale Energiestrategie hebben de gemeentes gebieden opgenomen waar 

binnen gezocht wordt naar plekken om met zon en wind duurzame energie op te wekken. De 

locaties die aanvankelijk voor Texel waren ingetekend voor een nader onderzoek voor 

windenergie heeft de gemeenteraad geschrapt. Hierover wilde de raadsleden eerst verder in 

gesprek met de Texelaars. De gemeenteraad vroeg het college van Burgemeester en 

wethouders de mogelijkheid tot het houden van een bevolkingsraadpleging aan haar voor te 

leggen. Nu de Regionale Energiestrategie zich de afgelopen maanden verder heeft ontwikkeld, 

ziet het college van Burgemeester en Wethouders ook het afzien van een 

bevolkingsraadpleging over dit onderwerp als mogelijke optie.  

Wanneer de gemeenteraad kiest voor de bevolkingsraadpleging dan kan er gekozen worden uit 

drie  methodes; een enquête, een referendum of een burgerforum. 

Voorafgaand hieraan moet in kaart worden gebracht of het wel mogelijk is om op Texel 

windmolens te plaatsen. Rond de plaatsing van windmolens is verschillende wet- en 

regelgeving. Mocht na het vooronderzoek blijken dat de plaatsing van windmolens niet 

mogelijk is, dan wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Die bepaalt dan welke verdere 

stappen er gezet worden. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 15 juni 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


