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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 24 van de vergadering van 15 juni 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

160 Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning verbouw woning in Den Burg / Advies 
en Ondersteuning  

 

Het college besluit het bezwaar dat werd ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de 

verbouw van een woonhuis in Den Burg kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een bezwaarschrift van een inwoner van Den Burg niet-ontvankelijk 

verklaard. 

Door genoemde inwoner werd bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de verbouwing van 

een naburige woning. 

Kern van zijn bezwaar is dat hij van mening is dat het pand door de verbouwing minder fraai 

wordt, met andere woorden een welstandsbezwaar. 

Probleem is dat ter plaatse van de te verbouwen woning geen welstandsregels van toepassing 

zijn. Bovendien ligt de te verbouwen woning op ruime afstand van de woning van 

bezwaarmaker en wordt deze afgeschermd door tussenliggende woningen, bouwwerken en 

bosschages, alsmede de Bernhardlaan. 

De bezwaarmaker is daarom kennelijk niet-ontvankelijk, zijn bezwaren kunnen niet 

inhoudelijk worden beoordeeld. Omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, heeft het 

college ervan afgezien de bezwaarmaker te horen. 

154 Jaarverslag commissie bezwaarschriften over 2020 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het verslag van de commissie bezwaar over het jaar 2020; 

2. het verslag ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad door verzending van een 

raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de gemeentelijke commissie 

bezwaarschriften. 



Het verslag zal aan de raad worden toegezonden door middel van een raadsinformatiebrief. 

 

Uit het verslag blijkt dat er in 2020 in totaal 149 bezwaarschriften zijn ingediend. 

Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2019 (85) en 2018 (67). 

 

In het verslag wordt uitgelegd wat de oorzaak is van deze forse stijging ten opzichte van 

vorige jaren. 

Net als in 2019 waren er in 2020 enkele besluiten die veel bezwaren opriepen bij 

omwonenden. 

 

Met name het voornemen – geconcretiseerd in een verkeersbesluit en een 

omgevingsvergunning - om van de Zanddijk een fietsstraat te maken was verantwoordelijk 

voor de helft van het totaal aantal in 2020 ingediende bezwaarschriften. 

Daarnaast werden er tegen een verklaring van geen bezwaar die was afgegeven voor het 

gebruik van een weiland voor het starten en landen met paramotors (kleine 

schermvliegtuigjes) 11 bezwaarschriften ingediend. 

En tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bedrijfsverzamelgebouw 

De Vang In Oudeschild werden 10 bezwaarschriften ingediend. 

 

Dit levert een vertekend beeld op. 

Indien het totaalgetal van 149 bezwaarschriften wordt bijgesteld in die zin dat de genoemde 

multibezwaarzaken elk als 1 bezwaar worden geteld, dan kan ook gezegd worden dat er in 

2020 eigenlijk maar 57 bezwaarschriften werden ingediend. En dat 2020 dus een relatief 

rustig jaar was. 

 

Door de veelheid aan bezwaren werd in enkele gevallen niet voldaan aan de wettelijke 

beslistermijn. 

In 2020 werden 20 (van de 149) bezwaren na informeel overleg ingetrokken. Daarvan waren er 

9 die betrekking hadden op de verklaring van geen bezwaar voor de paramotors. 

Ter vergelijking: in 2019 werden 16 (van de 85) bezwaren na informeel overleg ingetrokken, 

in 2018 waren dat er 20 (van de 67) en in 2017 waren dat er 33 (van de 72). 

Er is ruimte voor verbetering, zoveel is duidelijk. Daarom wordt in 2021 daadwerkelijk 

uitvoering gegeven aan het al langer bestaande voornemen om de informele aanpak te 

versterken. Inmiddels is een team ‘informele aanpak’ samengesteld uit diverse disciplines, 

dat in een zo vroeg mogelijk stadium de bezwaarmaker benadert en de kansen voor een 

informele oplossing beoordeelt. 

 

Overigens blijft het motto dat voorkomen beter is dan genezen. Zoveel mogelijk wordt al in 

de fase van planvorming en vooroverleg geprobeerd een oplossing te vinden voor mogelijke 

knelpunten. 

De Omgevingswet die in de loop van volgend jaar van kracht wordt, gaat ook uit van 

participatie aan de voorkant, oftewel het betrekken van belanghebbenden bij planvorming. 

 

Ambtelijk horen  

 

Medio 2019 is de verordening op de commissie bezwaarschriften aangepast. Voor een aantal 

categorieën van ‘eenvoudige’ besluiten is bepaald dat deze niet meer aan de commissie 

behoeven te worden voorgelegd. De bezwaarmakers worden in plaats daarvan ‘ambtelijk 

gehoord’. Daarbij worden medewerkers ingezet die niet betrokken waren bij het bestreden 

besluit. 

In de praktijk blijkt deze methode goed te werken. In 2020 werden in totaal 10 bezwaren op 



deze snelle en minder formele wijze afgehandeld. Inhoudelijk ging dat voornamelijk om zaken 

in het sociaal domein.  

Ook voor kennelijk niet-ontvankelijke en (on)gegronde bezwaren werd in 2019 bepaald dat 

deze niet meer voor advies aan de commissie behoefden te worden voorgelegd. In 2020 

werden 11 bezwaren op deze wijze afgehandeld. 

161 Wijzigen bouwvlak en agrarisch erf, Oosterenderweg 11 in De Waal / VTH 

 

Het college besluit: 

1. medewerking te verlenen aan het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor het 

verplaatsen van bouwvlak en verplaatsing/uitbreiding van agrarisch erf voor het perceel 

Oosterenderweg 11 in De Waal; 

2. een ontwerp wijzigingsbesluit voor 6 weken ter inzage te leggen;  

3. als geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpwijzigingsbesluit het besluit aan 

te merken als vastgesteld besluit. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan het wijzigen van het bouwvlak en agrarisch erf van het 

perceel Oosterenderweg 11 in De Waal. Hiervoor wordt de procedure voor het wijzigen van de 

bestemming opgestart. 

 

Waarom wordt er medewerking verleend? 

De verplaatsing van het bouwvlak en het agrarisch erf is mogelijk op basis van een 

wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. 

Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Onder andere de invloed van de wijziging op de 

gebruiksmogelijkheden van de omringende gronden en de landschappelijke inpassing. Het 

perceel aan de Oosterenderweg 11 heeft een agrarische bestemming met een bouwvlak van 

ongeveer 1 hectare en een agrarisch erf dat iets groter is. 

Het huidige bouwvlak is nu deels in gebruik als grasland. Hierdoor heeft het gebied hier een 

open karakter. Met de verplaatsing van het bouwvlak en het erf blijft dit gebied het open 

karakter behouden. Er mag daar dan niet meer gebouwd worden. 

De nieuwe locatie van het bouwvlak en erf ligt aan de noordzijde van het bestaande agrarisch 

bouwblok. De ontwikkeling van het agrarisch bedrijf op deze locatie heeft minder gevolgen 

voor het landschap. Een deel wordt nu al afgeschermd met singelbeplanting. De singel wordt 

verder uitgebreid tot een afschermende singel van een boerderijcamping die hier gepland is. 

Met de verplaatsing worden de gebruiksmogelijkheden van de omringende 

bedrijven/woningen niet beperkt. Deze liggen op ruime afstand (minimaal 170 meter) van het 

perceel. 

 

Starten van de wijzigingsprocedure 

Het college concludeert dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden voor de 

wijzigingsbevoegdheid. Er wordt een ontwerp wijzigingsbesluit opgesteld. Dat wordt samen 

met een nieuwe verbeelding en inrichtingstekening ter inzage gelegd voor 6 weken. Er kunnen 

dan zienswijzen worden ingediend. 

162 Verzoek herziening principebesluit voor Postweg 145 in De Cocksdorp / VTH 

 

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op het perceel 

Postweg 145 een schuur te bouwen van 750 m² onder de voorwaarde dat het agrarische erf 

met bouwvlak van Postweg 147 wordt opgeheven. 

 Samenvatting 

 In januari 2020 heeft het college een principeverzoek voor het bouwen van een bedrijfsloods 



van 400 m² op het perceel Postweg 145 in De Cocksdorp positief beantwoord. Dit onder de 

voorwaarde dat op het naastgelegen agrarische perceel, Postweg 147 het agrarische erf met 

bouwvlak van circa 2.000 m² zou verdwijnen. 

Het perceel heeft een bedrijfsbestemming. 

De aanvrager heeft dit jaar een aangepast verzoek ingediend verzocht om een schuur van 

750 m² te mogen bouwen. Het bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid in de omvang en breedte 

van de werkzaamheden. Door deze groei is er een grotere behoefte ontstaan aan uitbreiding 

van het bouwvlak en extra schuurruimte. 

Het grootste gedeelte is nodig voor machines en materieel, en daarnaast is ook een gedeelte 

nodig voor de opslag en verwerking van plantmateriaal (planten, heesters en bomen). 

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek. 

Omdat ook het bouwblok van Postweg 147 moet worden opgeheven moet voor beide percelen 

een postzegelbestemmingsplan worden aangeleverd. 

163 Aangaan grondhuurovereenkomst Schipper Boonstraat 18 / Beleid 

 

Het college besluit de grondhuurovereenkomst voor de Schipper Boonstraat 18 ten behoeve 

van Sportvereniging De Cocksdorp met zaaknummer 2970618 te bekrachtigen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de huurovereenkomst voor gemeentegrond aan de Schipper 

Boonstraat op het sportpark in De Cocksdorp ten behoeve van het bestaande sportgebouw van 

de Sportvereniging De Cocksdorp te bekrachtigen. Daarnaast zal een huurafhankelijk 

opstalrecht worden gevestigd, zodat de eigendomssituatie goed is geregeld. 

164 Vaststellen bestemmingsplan Gerritslanderdijkje 2C en Pontweg 127 / VTH 

 

Het college besluit de ‘vaststellingsovereenkomst projectplan planschadeafspraken locatie 

Gerritslanderdijkje 2C en Pontweg 127’ met zaaknummer 2934009 te bekrachtigen om de 

realisatie conform het projectplan, te waarborgen alsmede het verhalen van eventuele 

planschade. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan ‘De Koog - Pontweg 127 – Gerritslanderdijkje 2C’ zoals geometrisch 

is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.BUI2020BP0004-on01 ongewijzigd vast te stellen. 

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

ruimtelijke ordening, omdat het kostenverhaal geregeld is via een vaststellings- en 

planschadeovereenkomst. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Pontweg 127 en 

Gerritslanderdijkje 2C’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt de bouwmogelijkheid 

van Pontweg 127 verplaatst naar Gerritslanderdijkje 2C. Verder wordt in het plan de 

huisvesting van personeel geregeld op het perceel Gerritslanderdijkje 2C. Het ontwerp 

bestemmingsplan heeft van 24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

Waarom dit bestemmingsplan? 

Met het plan worden de bouwmogelijkheden van het perceel Pontweg 127 naar 

Gerritslanderdijkje 2C verplaatst. Pontweg 127 nu de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende 

agrarische bebouwing’. Het bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van 1,07 hectare. Binnen 

dit bestemmingsvlak ligt een bouwvlak met een oppervlakte van circa 325 m² 



. Met de verplaatsing verdwijnt de bestemming ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing 

(Vab)’ van het perceel Pontweg 127 en wordt vervangen door de bestemming 

‘Agrarisch – Binnenduinrand’, zonder bouwmogelijkheden. Het areaal agrarische grond neemt 

hierdoor toe met 1,07 hectare. In een vaststellingsovereenkomst is geregeld dat de bestaande 

schuur op dit perceel daadwerkelijk wordt afgebroken. 

Op het perceel Gerritslanderdijkje 2C wordt de bouwmogelijkheid uitgebreid met 325 m² tot 

het maximum van 980 m². De bestemming van dit perceel blijft ongewijzigd ‘Bedrijf – 

Vrijkomende agrarische bebouwing’. 

De grenzen van het bestemming- en bouwvlak worden aangepast, maar de totale oppervlakte 

ervan blijft nagenoeg ongewijzigd. Ook komt er een mogelijkheid om personeelsverblijven te 

realiseren op het perceel Gerritslanderdijkje 2 voor het seizoenpersoneel van Paal 17. Deze 

zijn al op het perceel aanwezig op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning en kunnen 

hier dan permanent worden vergund. 

 

Algemene conclusie is dat deze ontwikkeling bijdraagt aan een clustering van de 

bedrijfsactiviteiten van Paal 17 op één perceel. Groot voordeel is dat de bouwmogelijkheden 

op het perceel Pontweg 127 geheel verdwijnen en deze gronden weer toegevoegd kunnen 

worden aan het agrarisch areaal. Het gaat dan om ongeveer 1 hectare. 

 

Met de initiatiefnemer is een overeenkomst afgesloten om de uitvoering van het projectplan – 

waaronder de sloop van de schuur op de Pontweg - en eventuele de planschade te 

waarborgen. 

 

Vervolg 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Het plan wordt nu ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. 

165 Stand van zaken aanbesteding renovatie atletiekbaan / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de gunningsprocedure voor de renovatie van de atletiekbaan voort te zetten; 

 

2. om geen wensen en bedenking te hebben. 

 Samenvatting 

 

Voor de renovatie van de atletiek heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Het bedrag van de 

laagste inschrijver valt hoger uit dan de beschikbaar gestelde middelen. Het college vindt dat 

de aanbesteding ondanks deze onverwachte prijsstijging toch door moet gaan. Maar wil, 

gezien de grootte van het verschil, hierover met de raad in gesprek. Voordat de definitieve 

gunning wordt afgegeven, wordt de gemeenteraad via een wensen- en bedenkingenprocedure 

gevraagd of de gunningsprocedure kan worden voortgezet.   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 29 juni 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


