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Vaststelling verslag week 29 van de vergadering van 20 juli 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

188 Beslissing op bezwaar tegen huisnummerbesluit / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit om - conform het advies van de commissie bezwaarschriften - het bezwaar 

dat werd ingediend tegen de toekenning van een huisnummerbesluit aan een bewoond 

gedeelte van een bedrijfspand in Oudeschild ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een bezwaar dat werd ingediend tegen de toekenning van een huisnummer 

aan een bewoond gedeelte van een bedrijfspand in Oudeschild ontvankelijk en ongegrond 

verklaard. 

Daarmee volgt het college het advies van de commissie bezwaarschriften. 

 

Het ging om de bewoning van een deel van een bedrijfspand. Daarmee was een zelfstandig 

verblijfsobject ontstaan. 

Op grond van de wettelijke regels moet aan zo’n zelfstandig verblijfsobject een huisnummer 

worden toegekend. De vraag hoe het zelfstandig verblijfsobject is ontstaan (illegaal of legaal) 

is daarvoor niet relevant. 

De eigenaar van het pand voerde aan dat niet om een huisnummer was gevraagd en dat geen 

formele splitsing was beoogd. 

 

De commissie bezwaarschriften constateert dat het college verplicht was om het huisnummer 

toe te kennen en dat van een belangenafweging geen sprake kon zijn. 

189 Beslissing op drie niet-ontvankelijke bezwaarschriften / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit om een drietal bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren wegens  

respectievelijk termijnoverschrijding en het niet tijdig aanleveren van bezwaargronden. 

 Samenvatting 

 Het college heeft besloten een drietal bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.  



 

Het gaat om twee bezwaarschriften die werden ingediend tegen de verbouwing van een 

kinderdagverblijf in Den Burg. Deze bezwaarschriften werden ingediend na het verstrijken van 

de bezwaartermijn.  

 

Ook betreft het een bezwaar dat werd ingediend tegen de weigering om vergunning te 

verlenen voor een viertal reclameborden. De bezwaarmaker verzuimde tijdig de 

bezwaargronden aan te leveren. 

191 Beslissing bezwaarschriften illegale schuren Schumakersweg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de drie bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. het bezwaar gericht tegen het besluit om te weigeren een omgevingsvergunning te 

verlenen voor nieuwbouw van een schuur op perceel A met een aanvullende motivering 

ongewijzigd in stand te laten.  

3. het bezwaar gericht tegen het besluit een last onder bestuursdwang op te leggen om 

drie schuren en een pipowagen te verwijderen op perceel A ongewijzigd in stand te laten; 

4. het bezwaar gericht tegen het besluit een last onder dwangsom op te leggen om een 

schuur op perceel B te verwijderen ongewijzigd in stand te laten. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een besluit genomen op drie bezwaarschriften die betrekking hebben op 

schuren die zijn geplaatst op een perceel aan de Schumakersweg in De Koog. De bezwaren 

zijn ontvankelijk en ongegrond verklaard. De bestreden besluiten blijven ongewijzigd in 

stand. De adviezen die de commissie Bezwaarschriften heeft gegeven worden overgenomen.  

 

Wat is de situatie?  

Het gaat om een perceel met de bestemming Wonen. Op het perceel staan een woning en 

twee (legale) recreatieve opstallen (ro’s). Bij de recreatieve opstallen zijn schuren en andere 

bouwwerken gebouwd. In het verleden is de eigendom van het perceel in drieën gesplitst. De 

woning en beide ro’s zijn nu van drie verschillende eigenaren; er zijn feitelijk drie percelen 

ontstaan. De percelen met de ro’s worden aangeduid als perceel A en perceel B. Ruim 10 jaar 

geleden is al geconstateerd dat er bijbehorende bouwwerken op perceel A staan die zonder 

vergunning zijn gebouwd. Er is een handhavingsprocedure geweest en aangevraagde 

vergunningen zijn geweigerd. De destijds genomen besluiten, waaronder een last onder 

bestuursdwang om de bouwwerken te verwijderen, zijn in rechte in stand gebleven. De last 

onder bestuursdwang is echter nooit uitgevoerd. De last is in 2020 onder voorwaarden 

ingetrokken.  

 

Waarom is het nu opnieuw aan de orde?  

De woning is verkocht en de bestaande illegale bouwwerken kunnen gevolgen hebben voor de 

bouwmogelijkheden van de nieuwe eigenaar. De gemeente is verzocht alsnog handhavend op 

te treden. Er is opnieuw een last onder bestuursdwang opgelegd aan de eigenaar van perceel 

A om drie schuren en een pipowagen te verwijderen. Er is een last onder bestuursdwang 

opgelegd en geen last onder dwangsom, omdat een last onder dwangsom alleen aan een 

overtreder kan worden opgelegd. De eigenaar van perceel A heeft niet zelf de bouwwerken 

geplaatst en is in die zin niet de overtreder. Gedurende de procedure heeft de eigenaar van 

perceel A ook een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwbouw van één van 

de schuren. Die vergunning is geweigerd. Bij het onderzoek is gebleken dat ook de eigenaar 

van perceel B een schuur heeft geplaats zonder de vereiste omgevingsvergunning. Aan deze 

eigenaar is een last onder dwangsom opgelegd om die schuur te verwijderen.  



 

Het bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning  

De vergunning is geweigerd, omdat er geen bijbehorende bouwwerken bij een recreatief 

opstal mogen worden geplaatst en de bouwmogelijkheden voor het perceel al zijn uitgeput. 

Ook is de schuur buiten het bouwvlak gesitueerd. De eerste vraag die aan de orde is: omvat 

de aanvraag de bouw van een nieuwe schuur of de legalisering van een bestaande schuur. Het 

eerste volgens het college, omdat dit duidelijk blijkt uit de aanvraag en de bijbehorende 

tekening. De commissie is het hiermee eens. Een tijdens de bezwaarprocedure ingediende 

nieuwe tekening moet daarom buiten beschouwing blijven. In het bezwaar wordt uitgegaan 

van legalisering van een bestaande schuur en onder andere is aangevoerd dat het 

overgangsrecht voor gebruik van toepassing is en er alleen nog maar een vergunning voor 

bouwen nodig is. Tevens is gesteld dat ten onrechte de reguliere procedure is gevolgd. De 

aanvraag had voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) naar de raad gezonden moeten 

worden. Als het gebruik al onder het overgangsrecht kan worden gebracht betekent dit niet 

dat de schuur zonder vergunning voor het bouwen opgericht mag worden. Vast staat dat voor 

de bouw geen vergunning is verleend. In de eerdere juridische procedures is dit al 

vastgesteld. De schuur is een bijbehorend bouwwerk en een vergunning daarvoor kan in 

beginsel worden verleend met de reguliere procedure. Daarbij kan in het midden blijven waar 

de schuur feitelijk bij hoort. De vraag of de vergunning verleend kan worden is hier niet van 

belang voor de procedure die gevolgd wordt. Er was geen reden de aanvraag naar de raad te 

sturen voor een vvgb. De commissie verwerpt de bezwaren. De vergunning kan op grond van 

de bouwregels in het bestemmingsplan niet verleend worden. Wel moet het besluit worden 

aangevuld met de overweging dat de schuur buiten het bouwvlak is gesitueerd. Abusievelijk 

was die overweging niet in het besluit opgenomen.  

 

De last onder bestuursdwang t.a.v. perceel A  

In het bezwaar is aangevoerd dat er een toezegging is gedaan dat er niet meer zou worden 

gehandhaafd. Dat blijkt uit de intrekking van de vorige last. De commissie deelt dit standpunt 

niet. Bij het intrekken van de vorige last is niet gesteld dat er nooit meer gehandhaafd zal 

worden. Een nieuw handhavingsverzoek kan het nodig maken alsnog een nieuwe last op te 

leggen. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Verder is uit eerdere juridische 

procedures al duidelijk geworden dat terecht handhavend is en kan worden opgetreden. De 

schuren zijn niet vergunningsvrij en volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Ten 

aanzien van de pipowagen op het perceel is in het bezwaar gesteld dat het geen bouwwerk is. 

Dit standpunt wordt door de commissie ook verworpen. De pipowagen staat er al meerdere 

maanden. Het heeft daarmee een plaatsgebonden karakter en is bedoeld om ter plaatste te 

functioneren. Daarmee is het een bouwwerk en die is in strijd met het bestemmingplan. De 

lange duur van de overtreding staat er niet aan in de weg dat alsnog handhavend wordt 

opgetreden. Er is een beginselplicht tot handhaven en er zijn geen redenen om daarvan af te 

zien.  

De last onder dwangsom t.a.v. perceel B  

In het bezwaar is gesteld dat zou zijn toegezegd dat schuurtjes van 6 m² worden gedoogd. 

Het ro zelf heeft niet de maximale oppervlakte van 70 m². Het is onevenredig om nu na 

zoveel jaar nog te handhaven. Op andere plekken worden wel schuurtjes van 6 m² gedoogd. 

Net als ten aanzien van perceel A concludeert de commissie dat de schuur niet is toegestaan. 

Er is geen concreet zicht op legalisatie en daarom is er een beginselplicht om te handhaven. 

Ook hier is er geen reden om af te zien van handhaving. Er is geen gedoogbeschikking en er is 

ook geen toezegging dat er wordt gedoogd 

184 Tijdelijke sluiting peuteropvang Oudeschild / Beleid 

 Het college besluit de peuteropvang in Oudeschild per 1 oktober 2021 (tijdelijk) te sluiten. 



 Samenvatting 

 

Omdat er sprake is van een teruglopend aantal peuters die gebruik maken van de 

peuteropvang in Oudeschild sluit deze kinderopvang eind 2021 tijdelijk de deuren. In overleg 

met Kinderopvang Texel is hiertoe besloten. 

Kwalitatief goede peuteropvang is op deze schaal niet goed mogelijk. Peuteropvang is 

namelijk vooral bedoeld als ondersteuning in de opvoeding en sociale ontwikkeling. Met dit 

geringe aantal peuters wordt dit positieve effect niet voldoende bereikt. Samen met de 

ouders van de kinderen die nog gebruik maken van de opvang in Oudeschild is een andere 

oplossing gevonden. Dit besluit betekent overigens niet dat Oudeschild geen jonge inwoners 

meer heeft. Momenteel zijn er 42 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. 

Deze kinderen maken mogelijk gebruik van de kinderopvang (vooral voor werkende ouders) in 

Den Burg, gastouders of maken helemaal geen gebruik van een peutervoorziening. Mocht de 

vraag naar peuteropvang in Oudeschild de komende jaren weer toenemen, dan wordt de 

opvang opnieuw aangeboden. 

De kosten van openhouden van de peuterlocatie in Oudeschild bedragen circa € 16.000,- per 

jaar. 

195 Toeristisch Toekomstplan 'Texel in balans - naar een authentiek, duurzaam en gastvrij 
eiland’ / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam  

 en gastvrij eiland’ vast te stellen; 

2. het college opdracht te geven hiervoor een eerste uitvoeringsagenda (2021-2023) op te 

stellen waarin de volgende zaken prioriteit hebben: 

a. het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan Toeristisch Toekomstplan waarin 

regelgeving wordt aangepast en aangescherpt, waaronder: 

- afwijkingsbevoegdheid opnemen voor omzetting kampeermiddelen naar zomerhuizen 

bij verblijfsrecreatieve terreinen en omzetting van verblijfsrecreatieve gebouwen; 

- heldere regels en meetbare criteria logies met ontbijt; 

- herijking van aantal definities (denk aan termen als kampeermiddel, 

ondergeschiktheid, reëel agrarisch bedrijf); 

- stolpenregeling en andere regelingen die leiden tot uitbreiding van slaapplaatsen en 

mogelijke extra verstening; 

b. het actualiseren van de planologische slaapplaatsenregistratie en hierin ook de logies 

met ontbijtadressen op te nemen; 

c. het toepassen van de mogelijkheden in de Wet toeristische verhuur van woonruimte 

met als eerste stap het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een 

vorm van toeristische verhuur  aanbieden (logies met ontbijt, maar ook tweede 

woningen die recreatieve verhuur mogen aanbieden) via het wijzigen van de 

Huisvestingsverordening. En vervolgens inzetten op een handhavingstraject; 

d. voorzienbaarheid creëren met een goede overgangsregeling (tenminste één of 

meerdere jaren) bij aangescherpte regelgeving na het officieel bekend maken van het 

nieuwe beleid; 

e. dialoog en samenwerking met stakeholders voort te zetten in een structureel overleg 

‘Toeristisch Platform’ waarbij andere genoemde zaken in het Toeristisch 

Toekomstplan in gezamenlijkheid verder kunnen worden uitgewerkt; 

3. de nota verblijfsrecreatie 2016 – De Texelse Maat voor een zonnige toekomst in te 

trekken. 

 Samenvatting 



 

Het Toeristisch Toekomstplan geeft richting aan het toeristisch beleid tot 2030. Voor 2030 is 

de ambitie dat toerisme en recreatie waarde toevoegen aan de Texelse samenleving en 

onderscheidend zijn: Texel heeft daarbij haar geliefde karakter, met haar eigen identiteit en 

uniciteit, behouden en zelfs duurzaam verbeterd. Texel is in 2030 een fijn eiland waar het 

heerlijk is om te wonen, te werken en gastvrij bezoekers te ontvangen. 

 

Om de balans te verbeteren tussen inwoners (leefbaarheid) en bezoekers (toerisme) zijn 

strategische keuzes nodig. Ook om het gevoel van drukte en overlast te verminderen. Helder 

is in ieder geval dat de grens in de groei van toerisme is bereikt: of dat nu is in het aantal 

recreatieve slaapplaatsen, het aantal tafels in een restaurant of het aantal auto’s op het 

eiland. Verdere uitbreiding wordt door stakeholders niet gewenst. Er is veelal al tekort aan 

gekwalificeerd personeel en huisvesting hiervoor. Dat is wat anders dan ‘groeien’ in kwaliteit 

of gastvrijheid. Veel gaat ook wel goed op het eiland en ook beleid zoals de 

concentratiegedachte bij verblijfsrecreatie of de regelgeving bij Kamperen bij de Boer 

voldoen nog steeds. De komende jaren draait het om regulering van het toerisme. Hiervoor 

wordt ingezet op heldere en aangescherpte regelgeving en het goed managen van 

bezoekersstromen. 

 

Om bovenstaande ambitie te realiseren staan zes prioriteiten (strategische pijlers) centraal 

tot 2030: 

 

Zes pijlers 

1. Stel het landschap met haar authentieke elementen centraal 

2. Houd elk Texels dorp uniek, leefbaar en vitaal 

3. Creëer bewust en waardevol bezoek 

4. Stimuleer gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap 

5. Stuur vanuit inzicht en heldere regelgeving 

6. Wees duurzaam in woorden en daden 

 

Randvoorwaarden voor succes zijn hierbij: 

1. Samenwerking (frequent, regulier toeristisch overleg tussen de sector, samenleving 

en gemeente) 

2. Gezamenlijke uitvoeringsagenda die tweejaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast. 

3. Mobiliteitsvraagstukken zijn grotendeels opgelost. 

Alle pijlers zijn voorzien van adviezen inclusief aanbevelingen. Deze vormen het raamwerk. 

Pijlers 1 en 2 bewaken de identiteit van het eiland en zorgen dat Texel meer in haar kracht 

komt te staan. De adviezen worden vertaald in concrete acties die worden opgenomen in een 

uitvoeringsagenda die tweejaarlijks wordt bijgesteld. Na vaststelling van dit Toeristisch 

Toekomstplan volgt de eerste uitvoeringsagenda waarin de belangrijkste acties zijn 

opgenomen die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. Voor de gemeente Texel zat dat 

vooral bestaan uit het aanpassen en aanscherpen van regelgeving. Denk hierbij aan logies met 

ontbijt en het niet meer mogelijk maken van het verplaatsen van slaapplaatsen. Eén van de 

eerste acties is ook het opstellen van een nieuw paraplu bestemmingsplan Toeristisch 

Toekomstplan. Daarnaast wordt er ingezet op gastvrijheid, duurzaamheid en het beperken 

van de autobewegingen. Dit in samenspel met alle stakeholders op Texel. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 24 augustus 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


