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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 33 van de vergadering van 17 augustus 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

197 Bezwaarschrift inzake last onder dwangsom Diek 15-17 / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de lastgeving met betrekking tot de haag tussen Diek 15 en 21 te wijzigen in de zin dat 

deze haag binnen 8 weken verwijderd moet zijn of (na het indienen van een aanvraag) 

vergund moet zijn;  

2. de lastgeving met betrekking tot de tuinmuur te corrigeren in de zin dat deze op 

2 bestemmingen staat en op beide bestemmingen niet is toegestaan;  

3. de lastgeving met betrekking tot de houthokken en materialenhokken en de bomen op 

perceel P969 in te trekken;  

4. de belangenafweging in de beslissing op bezwaar aan te vullen;  

5. de bezwaren voor het overige ongegrond verklaren; 

6. een proceskostenvergoeding van € 1068 toe te kennen. 

 Samenvatting 

 

In het verleden is over een perceel in Den Hoorn veel te doen geweest.  

Het perceel is deels bestemd voor ‘Recreatie-Verblijfsrecreatieve gebouwen’. Daarop staan 

appartementen (50 slaapplaatsen) en een bedrijfswoning.  

Een ander deel van het perceel heeft een agrarische bestemming of een tuinbestemming.  

In het verleden is geconstateerd dat de recreatieve functie langzaam verschoof naar de 

gronden met een agrarische- of tuinbestemming. Er zijn handhavingsverzoeken van 

omwonenden geweest. Er zijn procedures geweest in het kader van het bestemmingsplan en 

over bouwwerken. 

Nu alle procedures afgerond zijn en duidelijk is geworden wat wel en niet is toegestaan zijn 

de handhavingsverzoeken verder behandeld. Er is een lastgeving verstuurd om aan een aantal 

overtredingen te beëindigen.  

Hiertegen heeft de exploitant een bezwaarschrift ingediend. 

De Bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd een enkel onderdeel van de lastgeving te 

laten vervallen, ten aanzien van enkele andere onderdelen de motivering/grondslag aan te 

passen en het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren. Het college heeft 



conform dit advies besloten. 

190 Beslissing bezwaarschriften omgevingsvergunning verbouw schuur en woonhuis Kogerweg 
/ VTH 

 

Het college besluit 

1. beide bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te laten. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft twee bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond verklaard. Deze bezwaren 

waren ingediend tegen een omgevingsvergunning voor de verbouw van een schuur en een 

woonhuis aan de Kogerweg in Den Burg. De vergunning blijft ongewijzigd in stand. Het advies 

van de commissie Bezwaarschriften is overgenomen. 

 

De bestemming van het perceel is in 2019 gewijzigd van agrarisch naar Bedrijf–Vab. Hierna is 

een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend om de schuur om te bouwen tot een 

bedrijfsruimte en een woning. De bestaande woning wordt verbouwd tot kantoor en 

personeelsverblijven. Onderdeel van de bedrijfsruimte is een winkel en daarvoor is ook 

specifiek vergunning verleend. Horeca is uitgesloten en dat is ook in de vergunning 

opgenomen. 

 

Een omwonende maakte tegen bezwaar tegen de vergunning, omdat er vrees bestaat dat er 

wel horeca-activiteiten (met een terras) gaan ontstaan. Tevens is de vrees dat de 

personeelsverblijven oneigenlijk worden gebruikt. Dit alles leidt tot overlast. 

Daarnaast maakte vergunninghouder zelf bezwaar, omdat hij er een proeflokaal wil vestigen 

en dat wordt nu uitgesloten. Hij stelt dat altijd duidelijk is geweest dat het plan ook een 

proeflokaal omvat en ten onrechte wordt dat nu niet toegestaan. 

 

Op grond van de bestemming Bedrijf–Vab mag er een bedrijf worden gevestigd dat aardappels 

verwerkt tot diverse producten, zoals de bedoeling is. Met de vergunning is het mogelijk 

gemaakt dat de producten ter plaatse mogen worden verkocht voor gebruik elders (productie- 

en branchegerichte detailhandel). Klanten mogen die producten als onderdeel van het 

verkoopproces in kleine hoeveelheden ter plekke proeven (een proeverij). Wanneer er ter 

plaatse gelegenheid wordt geboden om eet- en drinkwaren te nuttigen met grotere porties en 

het bieden zitplaatsen, dan is dat horeca. Dat is niet toegestaan. De commissie concludeert 

dat er geen horeca of proeflokaal is aangevraagd, maar een proeverij als onderdeel van 

ondergeschikte detailhandel. De bestemmingsplanregels zijn door het college juist uitgelegd 

en toegepast. Daarnaast stelt de commissie vast dat het college altijd duidelijk is geweest dat 

een proeverij alleen als onderdeel van de detailhandel kan en dat horeca is uitgesloten. Er is 

ook geen reden horeca wel toe te staan. Wanneer er toch horeca plaatsvindt kan daartegen 

handhavend worden opgetreden. Beide bezwaren worden op dit punt afgewezen. 

 

In de oude woning worden personeelsverblijven gevestigd, bedoeld voor tijdelijk personeel. 

Ook dit is met de vergunning mogelijk gemaakt. Er wordt voldaan aan de voorwaarden die het 

bestemmingsplan daarvoor stelt. Personeelsverblijven kunnen alleen voor het ter plaatse 

gevestigde bedrijf. Een recente beleidsregel maakt het echter mogelijk dat er ook tijdelijk 

personeel van ander bedrijven kan worden ondergebracht. Vergunninghouder wil er ook 

personeel van zijn andere bedrijven op Texel onderbrengen. De commissie stelt vast dat de 

vergunning op dit onderdeel op juiste gronden is verleend. Er zijn geen aanwijzingen dat dit 

tot overlast gaat leiden, dat er iets anders wordt gemaakt dan is aangevraagd of dat er ook 

personeel van andere bedrijven (die niet van vergunninghouder zijn) wordt ondergebracht. 



Ook hier geldt dat er handhavend kan worden opgetreden als de vergunning niet wordt 

nageleefd. Het bezwaar van de omwonende wordt op dit punt afgewezen. 

198 Nieuwe wet inburgering / Sociaal Domein 

 

Het college besluit: 

1. de regionale inkoopstrategie Inburgering vast te stellen; 

2. in te stemmen met bovenregionaal inkopen en uitvoeren van de Onderwijsroute MBO 2 

t/m 4;  

3. het geven van mandaat aan de gemeente Heerhugowaard als aanbestedende dienst voor 

de Onderwijsroute. 

 Samenvatting 

 

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen de regie 

over de inburgering en worden hiermee verantwoordelijk voor een goede begeleiding en voor 

het gehele traject van inburgeraars. Het wetsvoorstel is in juni 2020 aangenomen door de 

Tweede Kamer. Om vanaf 1 januari 2022 deze nieuwe taak goed uit te voeren, moeten de 

gemeenten zorgen dat het benodigde ondersteuningsaanbod tijdig is ingekocht en ingericht.  

 

In de Kop willen wij voor onze inburgeraars een integraal ondersteuningsaanbod creëren 

waardoor de integratie en participatie van inburgeraars in de gemeenten succesvol verloopt. 

De combinatie van taal en participatie is essentieel om vlot en duurzaam te integreren. De 

Kop heeft de intentie om een strategisch partnerschap aan te gaan met een 

samenwerkingsverband van aanbieders, dat bijdraagt aan de realisatie van duale taal- en 

participatietrajecten. De vier gemeenten volgen dezelfde visie, maar de gemeente Texel  

vormt zijn eigen samenwerkingsverband. Hierbij maakt Texel gebruik van de al aanwezige 

(subsidie) relaties met organisaties op het eiland. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon 

en Schagen kopen gezamenlijk in via een Europese aanbesteding en contracteren gezamenlijk 

één samenwerkingsverband. In deze aanbesteding wordt een meeliftregeling opgenomen 

zodat we als gemeente Texel gebruik kunnen maken van het ingekochte aanbod door de vaste 

landgemeenten. 

199 Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan Oosterend / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Oosterend, zoals geometrisch is vastgelegd in 

het Geography Markup Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.OSR2021BP0001-on01 

ongewijzigd vast te stellen;  

2. als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) 

ondergrond van 1 mei 2021;  

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

ruimtelijke ordening aangezien er geen ontwikkellocatie is opgenomen. 

 Samenvatting 

 

Het ontwerp reparatieplan voor Oosterend heeft 6 weken ter visie gelegen. Een ieder kon 

daarop een  zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.  

Het college stelt daarom de raad voor om dit reparatieplan ongewijzigd vast te stellen. 

 

Waarom wordt dit reparatieplan gemaakt? 

Voor Oosterend is het bestemmingsplan in 2014 vastgesteld. Dit is het tweede komplan dat is 

geactualiseerd.  

Inmiddels zijn de andere plannen vastgesteld, die er toe leiden om ook het plan van 

Oosterend op ondergeschikte onderdelen tekstueel aan te passen aan voortschrijdende 



wijzigingen, zodat er eenduidigheid in de bestemmingsplannen van de kernen blijft bestaan.  

Dit zijn onder andere verwijzingsfouten, het gebruik van begrippen op onjuiste plaatsen, de 

juridische regeling van parkeren en de verwijzing naar nieuwe wetgeving.  

 

Op een aantal percelen wordt een fout op de verbeelding gerepareerd: 

• Vliestraat 3 en 5, in het gezamenlijke bouwvlak van deze bestaande woningen wordt een 

maatvoering voor 2 woningen opgenomen; 

• Peperstraat 25 tot en met 51 (oneven), deze 13 woningen liggen in 1 bouwvlak. De 

maatvoering voor het aantal woningen wordt aangepast van 12 naar 13; 

• Achtertune 9, voor de (opslag)schuur bij de horecagelegenheid wordt een bouwvlak met 

bijpassende maatvoering opgenomen; 

• Oesterstraat 1, 5, 7 en 9 en Achtertune 3C, in het gezamenlijke bouwvlak van deze 

bestaande woningen wordt een maatvoering voor 5 woningen opgenomen en het bouwvlak 

verruimd bij één van de woningen; 

• Koetebuurt 20 A, hier wordt een bouwvlak met bijpassende maatvoering opgenomen 

200 Wijziging GR GGD Hollands Noorden i.v.m. Veilig Thuis / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan de raad; 

2. tot het vaststellen van de prestatie indicatoren Veilig Thuis NHN conform bijlage 5. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen het college  toestemming te verlenen om in te 

stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden volgens 

bijgaand ontwerp. 

 Samenvatting 

 

Het college vraagt eerst toestemming aan de gemeenteraad om in te stemmen met de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Na verkregen toestemming daartoe kan het 

college in stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De wijziging 

betreft het onder brengen van Veilig Thuis in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Op 

dit moment is de verhouding tussen Veilig Thuis en gemeenten vastgelegd in een 

dienstverleningsovereenkomst. Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de positie van  

Veilig Thuis, omdat de dienstverleningsovereenkomst niet meer als passend wordt beschouwd. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Veilig Thuis onderbrengen in de gemeenschappelijke 

regeling van de GGD het best passend is. Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen. 

Enerzijds wordt de relationele continuïteit en inhoudelijke doorontwikkeling bevordert, 

anderzijds wordt voortgebouwd op de relatie die er al is tussen de GGD en Veilig Thuis. 

Daarnaast vindt er reductie van bestuurlijke drukte en complexiteit van beslispunten plaats. 

Door Veilig Thuis onder de GR GGD te brengen richt VT zich op de volledige breedte van  

de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

Met dit besluit zetten de 18 gemeenten de formele volgende stap en zorgen zij ervoor dat de 

taken van Veilig Thuis vanaf 1 januari 2022 zijn geborgd. Door VT per 1 januari 2022 op te 

nemen in de GR kan de aanpak en samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en 

kindermishandeling onafgebroken worden voortgezet. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 31 augustus 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


