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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 2 van de vergadering van 11 januari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

25 Bezwaar omgevingsvergunning reconstructie fietspad Californiëweg / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit het bezwaar tegen de reconstructie van het fietspad aan de Californiëweg 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, omdat bezwaarmaker niet als belanghebbende kan 

worden aangemerkt. 

 Samenvatting 

 

Het fietspad Langs de Californiëweg naar De Koog tot aan de Bosrandweg wordt vernieuwd. 

Daarvoor is een omgevingsvergunning aan Staatsbosbeheer afgegeven op 28 juli 2021. Tegen 

deze vergunning is op 20 augustus 2021 een bezwaar ingediend. 

 

Het college heeft het bezwaar ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ verklaard, aangezien de 

bezwaarmaker niet aangemerkt kan worden als belanghebbende. De reden daarvoor is dat de 

voornaamste grief de watersituatie betreft, rondom het perceel van bezwaarmaker. Dit maakt 

echter geen onderdeel uit van de betreffende omgevingsvergunning. Ook wordt de 

verkeersveiligheid in algemene zin naar voren gebracht. Maar op dit punt onderscheidt 

bezwaarmaker zich niet van de overige verkeersdeelnemers, zodat dit geen persoonlijk  

individueel belang oplevert. 

 

Wel is via informeel overleg samen bezien waar in de uitvoering van het werk zoveel mogelijk 

rekening gehouden kan worden met de wensen van bezwaarmaker. 

26 Beslissing bezwaarschrift standplaatsvergunning / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het besluit tot het verlenen van de standplaatsvergunning ongewijzigd in stand te houden. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaard dat is ingediend 

tegen het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs bij de kruising Jan 



Ayeslag-Rommelpot in Den Hoorn. De vergunning blijft ongewijzigd in stand. Het advies van 

de commissie Bezwaarschriften is overgenomen. 

 

De standplaats wordt al lange tijd ingenomen in vooral de zomermaanden. De grond is van 

Staatsbosbeheer en daarmee heeft de exploitante een overeenkomst gesloten. In de 

Standplaatsennotitie van de gemeente is opgenomen dat geen dubbele 

toestemmingen/vergunningen nodig zijn. Daarom is geen aparte standplaatsvergunning op 

grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verleend. Na een handhavingsverzoek 

is alsnog de vergunning verleend. Een beleidsregel kan namelijk niet de vergunningplicht in de 

APV ongedaan maken. Tegen de vergunning werd bezwaar gemaakt door de eigenaresse van 

een nabijgelegen woonhuis. 

 

In het bezwaar is onder meer aangegeven dat de standplaats in strijd is met het 

bestemmingsplan en de kernwaarden, leidt tot verkeersonveilige situaties en hinder, en de 

vergunningvoorschriften niet worden nageleefd. De bezwaargronden zijn verworpen. Er is 

geen strijd met het bestemmingsplan en de kernwaarden leiden terecht niet tot een 

weigering van de vergunning. De locatie van de standplaats is ook opgenomen in de 

Standplaatsennotitie. De inrichting van de kruising is weliswaar voor verbetering vatbaar, 

maar de standplaats leidt niet tot een verkeersonveilige situatie. In ieder geval concludeert 

de Overleggroep verkeerszaken (waarin ook de politie zitting heeft) dat de verkeerssituatie 

ter plaatse geen aanleiding geeft om de standplaatsvergunning te weigeren. Wel is het plan 

om de kruising in de toekomst aan te passen en te verbeteren. Dat het ter plekke drukker is 

geworden, onder andere door het toegenomen aantal fietsers, leidt niet tot de conclusie dat 

de standplaatsvergunning niet verleend kan worden. Het college heeft volgens de commissie 

op juiste gronden de vergunning verleend. 

27 Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel / Beleid 

 

Het college besluit de Visie strand en duingebied Noordzeekust Texel en het bijbehorende 

Meerjarenprogramma vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten: om de Visie strand en duingebied Noordzeekust Texel en het 

bijbehorende Meerjarenprogramma vast te stellen. De Noordzeekust van Texel heeft vele 

functies waarvan waterveiligheid de belangrijkste is. Daarnaast is het gebied van groot 

economisch belang voor Texel en vertegenwoordigt het grote natuurwaarden. De kustzone is 

van nature een dynamisch gebied waardoor het behouden van de verschillende functies in 

combinatie met de zeespiegelstijging een grote uitdaging is. In lijn met het  

Deltaprogramma Kust (2013), waarin staat dat het ontwikkelingsperspectief voor de kust 

primair is gericht op het meegroeien van het zandige kustfundament met de 

zeespiegelstijging, wordt ingezet op het waarborgen van de waterveiligheid door dynamisch 

kustbeheer. Middels een gezamenlijke aanpak zorgen we er voor dat ook de overige functies 

kunnen blijven bestaan of versterkt worden. Hiervoor is een lange termijnvisie gewenst. De 

vijf partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van deze visie, Rijkswaterstaat,  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en 

gemeente Texel, hebben elk hun eigen rol in en belang bij het beheer van de kust. 

Samenwerken en communiceren is dan ook een belangrijk onderdeel van de visie, naast 

vroegtijdige communicatie naar externe partijen zoals de ondernemers en inwoners van 

Texel. Kern van de visie is; ‘Een veilige kust om van te kunnen genieten die  

op een natuurlijke wijze wordt beheerd.’ 

 

In een eerste uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar (2022/2027) zijn de 



maatregelen waar de vijf partijen het nu over eens zijn nader uitgewerkt. De belangrijkste 

hiervan is het aanbrengen van kerven in delen van het midden en noorden van Texel. Hierdoor 

moet het zand vanaf het strand de duinen in kunnen waaien. De duinen zullen hierdoor hoger 

en breder worden en mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging. Bijkomend voordeel is 

dat dit ook de biodiversiteit op de lange termijn ten goede komt. 

29 Subsidieverstrekking MEE & de Wering voor Schoolmaatschappelijk werk / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. een subsidie van € 111.741 te verlenen aan MEE & de Wering voor het uitvoeren van 

Schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs en de kinderopvang op Texel in de 

schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, op grond van Artikel 4:23 lid 3d van de Algemene 

Wet Bestuursrecht; 

2. een subsidie van € 87.640 te verlenen aan MEE & de Wering voor het uitvoeren van 

Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs op Texel in de schooljaren 2021-

2022 en 2022-2023, op grond van Artikel 4:23 lid 3d van de Algemene Wet Bestuursrecht 

 Samenvatting 

 

In schooljaar 2021 – 2022 is MEE & de Wering op verzoek van de Gemeente gestart met de 

uitvoer van schoolmaatschappelijk werk (SMW) in het primaire onderwijs en de kinderopvang 

van Texel. In 2022 zullen zij ook het SMW op OSG de Hogeberg verzorgen. In de Jeugdwet en 

de Wet Passend Onderwijs is belegd dat Gemeenten verantwoordelijk zijn om SMW aan te 

bieden. SMW is aanvullend op de ondersteuning en zorg die scholen en kinderopvang zelf 

kunnen bieden en valt onder het preventieve voorveld. SMW kan bestaan uit 

schoolondersteuning, hulpverlening aan ouders en kinderen en wanneer nodig kan via het 

Sociaal Team de toeleiding naar specialistische en geïndiceerde zorg georganiseerd worden. 

De SMW’ers zijn 1 a 2 dagdelen aanwezig op de scholen/kinderopvang. Ze zijn vraagbaak voor 

leerkrachten, maar zijn op school ook beschikbaar voor vragen van leerlingen en/of ouders en 

indien nodig bij gezinnen thuis. Voorheen werd het SMW door het Sociaal Team zelf geleverd. 

MEE & de Wering wordt voor de inzet gesubsidieerd. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 25 januari 2022 

 

De secretaris, De voorzitter, 


