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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 37 van de vergadering van 14 september 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

215 Vaststellen Reglement Burgerlijke Stand 2021 / Advies en Ondersteuning 

 Het college besluit het Reglement Burgerlijke Stand 2021 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Door de organisatieaanpassing per 1 januari 2019 heeft het team waaronder de ambtenaren 

van de burgerlijke stand vallen een andere naam gekregen.  

 

Door de invoering van de WNRA per 1 januari 2020 is bovendien de term ‘benoeming’ van een 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) vervangen door ‘aanwijzing’. Ook 

de voorwaarden waaronder een BABS voor één dag kan worden aangewezen behoeft 

verduidelijking. 

217 Vaststelling afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid personeel / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit gemotiveerd af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake 

inhuur extern personeel volgens overzicht in de bijlage. 

Reparatiebesluit: De nummers 1 tot en met 18 in de periode 2020 tot en met heden.  

Actuele afwijking: De nummers 1 tot en met 7, 9 tot en met 12 én 16, 17 & 18 afwijken tot en 

met 2021.  

Actuele afwijking: De nummers 13 en 14 afwijken tot 2023. 

Actuele afwijking: Nummer 15 afwijken tot en met januari 2022. 

 Samenvatting 

 

Uit de jaarrekening controle 2020 komt naar voren dat we bij het verlengen van 

inhuurovereenkomsten een risico lopen. (inhuur)Opdrachten worden om begrijpelijke redenen 

verlengd, maar daarbij ontstaat het risico dat we de grenzen van ons inkoop- en 

aanbestedingsbeleid overschrijden. In een aantal gevallen is dat ook gebeurd; dat vraagt om 

een (herstel)besluit. In een aantal actuele inhuurzaken zal dat ook gaan gebeuren in de nabije 

toekomst; middels het voorliggende afwijkingsbesluit maken we die zaken ook rechtmatig. In 



de toekomst zal het nog vast te stellen inkoop- en aanbestedingsbeleid dit risico wegnemen 

behoudens inhuur boven 214K (Europese drempel). Tussen nu en het vaststellen van het 

nieuwe beleid zullen we meer controles inbouwen en waar nodig en mogelijk aan de voorkant 

opnieuw terugkomen bij het College voor een afwijkingsbesluit. 

218 Beslissing bezwaarschriften omgevingsvergunning kinderopvang Keesomlaan / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de bezwaarschriften (4) ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en het besluit tot 

verlening van de omgevingsvergunning ongewijzigd in stand te houden; 

2. het initiatief te nemen om een mediationtraject te starten onder leiding van een externe 

mediator als partijen verklaren bereid te zijn hieraan deel te nemen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft vier bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond verklaard die waren 

ingediend tegen een omgevingsvergunning voor uitbreiding van kinderopvang De Olmenhoeve 

aan de Keesomlaan in Den Burg. De vergunning blijft ongewijzigd in stand. Het advies van de 

commissie Bezwaarschriften wordt overgenomen. 

 

De vergunning is verleend voor het maken van een nieuw gebouw op het terrein. Diverse 

bewoners van de Haffelderweg maakten bezwaar. De woningen liggen naast de locatie van de 

kinderopvang. De belangrijkste reden van het bezwaar is dat er overlast is van spelende 

kinderen op het buitenterrein bij de opvang. Het college heeft volgens bezwaarmakers 

onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitbreiding en zou maatregelen 

moeten nemen om de overlast tegen te gaan. De vrees is dat de overlast toeneemt. Ook  

zouden afspraken tussen de bewoners en de exploitant van de kinderopvang over het gebruik 

van het buitenterrein niet meer worden nagekomen. 

 

De commissie concludeert dat de vergunning op goede gronden is verleend en de bezwaren 

leiden niet tot een ander resultaat. De vestiging en exploitatie van een kinderopvang is 

toegestaan volgens de bestemming (Maatschappelijk). Het gebouw past volledig binnen de 

bouwregels van het bestemmingsplan, met uitzondering van een afwijkende dakhelling. Die 

afwijking is echter zeer gering (29° in plaats van de minimaal vereiste 30°) en het college 

heeft daaraan medewerking kunnen en mogen verlenen. Er is sprake van een nagenoeg 

gebonden beschikking waardoor er geen ruimte is voor een belangenafweging. Nader  

onderzoek naar de gevolgen, zoals ten aanzien van het geluid, was daarom niet nodig. Het 

Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing en de op grond daarvan vereiste melding is 

gedaan. Niet gebleken is dat in strijd wordt gehandeld met het Activiteitenbesluit. Voor het 

college is er geen grondslag om aanvullende regels op te leggen over het gebruik van de 

buitenruimte. 

 

Voor wat betreft de afspraken die zijn gemaakt geldt dat de gemeente daarin geen partij was 

en de gemeente daarvan ook geen nakoming kan afdwingen. De bewoners en de exploitant 

van de kinderopvang moeten daarover samen in overleg. 

 

Met een formele afhandeling van het bezwaar is evenwel het geschil niet opgelost. De 

bewoners blijven overlast ervaren als er geen aanvullende maatregelen en afspraken worden 

genomen/gemaakt. Het college kan dit echter niet afwingen. Wel wil het college het initiatief 

nemen om een mediationtraject te starten onder leiding van een externe mediator. In de 

bezwaarprocedure heeft hiervoor al een eerste gesprek plaatsgevonden, maar dit heeft niet 

tot een vervolg geleid. 



219 Regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord / Beleid 

 

Het college besluit het regionaal cultuurprofiel voor de regio Noord-Holland Noord 'Zee aan 

ruimte, land vol cultuur' vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het landelijk cultuurbeleid (2021-2024) richt zich op stedelijke en regionale cultuurprofielen. 

De regio Noord-Holland Noord is (nog) niet specifiek in beeld bij het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW). Er wordt regelmatig door de provincie Noord-Holland en het 

Rijk verwezen naar de zogenaamde ‘witte vlek’ die NHN op cultureel gebied vormt voor het 

landelijk beleid. Het effect is dat er niet veel landelijke inzet en geld richting de regio Noord-

Holland Noord gaat. Om wel zichtbaar te worden voor het Rijk zijn er sinds eind 2018 

verschillende stappen ondernomen om tot een eigen regionaal cultuurprofiel te komen. Alle 

gemeenten in Noord-Holland Noord en het culturele veld zijn betrokken geweest bij het 

uitwerken van het regionaal cultuurprofiel. Dit heeft geleid tot een gedragen regionaal  

cultuurprofiel.  

 

Het profiel bestaat uit een beschrijving van de cultuur in Noord-Holland Noord. Er zijn drie 

thema’s uitgewerkt waarop de regio verder kan samenwerken en zich kan profileren. Te 

weten:  

Thema 1: Mensen maken cultuur  

Thema 2: Het landschap als podium  

Thema 3: Van oudsher het vizier vooruit  

 

Alle colleges van B&W in Noord-Holland Noord worden gevraagd het profiel vast te stellen  

(in september 2021). Daarna wordt het aangeboden aan de provincie Noord-Holland, het 

ministerie van OCW en de Raad van Cultuur en zal het onder de aandacht worden gebracht 

van de inwoners van Noord-Holland Noord. In samenspraak met het culturele veld wordt er 

vervolgens op basis van het regionale cultuurprofiel een uitvoeringsprogramma opgesteld. 

204 Leges monumenten / Beleid 

 

Het college besluit de raad bij de nieuwe legesverordening 2022 voor te stellen de 

legesheffing voor de omgevingsvergunning activiteit ‘wijzigen van een monument’ 

(Tarieventabel, Titel 2, hoofdstuk 3.6.1) op een nul-tarief te plaatsen. 

 Samenvatting 

 

De gemeente Texel is trots op haar monumenten: de schapenboeten, stolpen, vissershuisjes, 

kerken en andere bepalen in grote mate de cultuurhistorische schoonheid van Texel. 

Bouwactiviteiten aan monumenten zijn vrijwel altijd vergunningsplichtig, dit in tegenstelling 

tot veel vergelijkbare activiteiten bij niet monumenten die vergunningsvrij zijn. Bij een 

aanvraag omgevingsvergunning moet de gemeente op alle aspecten toetsen of de aanvraag 

voldoet aan wet- en regelgeving. Voor deze toetsing en de uiteindelijke vergunning moet 

leges betaald worden. 

Om de boodschap uit te dragen dat het behoud van het erfgoed voor de gemeente Texel van 

groot belang is en om bij eigenaren van monumenten en schapenboeten drempels weg te 

nemen voor goed en verantwoord monumentenonderhoud, wil het college de leges voor 

monumenten aanpassen. Het college zal de raad voorstellen in de eerstvolgende nieuwe 

legesverordening de leges voor de omgevingsvergunning activiteit ‘wijzigen monument’ (3.6.1 

legesverordening) op een 0-tarief te plaatsen. 



220 Afronding van de onderzochte waterstofpilot en het niet voortzetten van een 
waterstofproject als trekker / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de waterstof pilot bij de rioolwaterzuivering Everstekoog af te ronden en het uitgewerkte 

Texelse waterstof projectplan niet voort te zetten als trekker van het project; 

2. punt 1 schriftelijk terug te koppelen aan de stakeholders van het Texelse waterstofproject 

en de Europese waterstof organisatie die de verkregen waterstof Project Development 

Assistentie heeft gesubsidieerd;   

3. de raad over bovenstaande punten te informeren via de bijgevoegde informatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Het beleid van de gemeente Texel is om een duurzaam en zelfvoorzienend eiland te worden 

in 2030. Het waterstof beleid en uitvoering van een proefproject wordt duidelijk beschreven 

in de toelichting en actiepunten van het energievisie document “Texel zelfvoorzienend en 

duurzaam”, vastgesteld in feb’2020. 

Dit betreft het uitvoeren van een onderzoek en proef voor productie en grootschalige opslag 

van duurzame waterstof en zuurstof bij de rioolwaterzuivering Everstekoog én het bevorderen 

van groene waterstof als schone energiedrager (brandstof) in uitstootvrije mobiliteit, 

openbaar vervoer, energie neutrale gebouwen en de gemeentelijke vervoersmiddelen. 

Om dit innovatieve, operationeel en financieel complexe beleid goed uit te voeren, is na een 

stakeholder inventarisatie, de waterstof Project Development Assistance (PDA) van de 

Europese Commissie (FCHJU) door de gemeente Texel en stakeholders aangevraagd. Bij de 

toewijzing, in mei 2020, werd het projectvoorstel als een “EU Blueprint for islands” 

omschreven vanwege de innovatieve systeemintegratie in de energieketen. 

Het gedetailleerde Europese PDA onderzoek en projectplan beschrijven in tien scenario’s, hoe 

duurzame waterstof en zuurstof opgewekt kunnen worden met zonne-energie van het 

bestaande drijvende en vaste zonnepanelen veld bij de rioolwaterzuivering Everstekoog. De 

opgewekte zuurstof kan in het rioolwater geïnjecteerd worden en door ozon generatie uit 

zuurstof, kunnen vervolgens microverontreinigingen zoals drugs- en medicijnresten uit het 

effluent verwijderd worden. Schone Texelse zonne-energie kan, na elektrolyse, als waterstof 

opgeslagen worden, lokale netcongestie kan hierdoor ook voorkomen worden. 

Via een waterstof tankstation kunnen 2 Texelhoppers, een vuilniswagen en veegmachine, een 

living lab op een onderzoeksschip, (bestel)auto’s en vrachtwagen(s) op brandstofcel 

technologie, duurzaam aangedreven worden. Waterstof opwekking en verbruik is ook 

onderzocht voor winterverwarming van (toekomstige) zelfvoorzienende (Woontij) woningen en 

door netbeheerder Liander in scenario's voor netbalancering.   

Uit het gedetailleerde projectplan en de businesscases blijken de operationele en financiële 

consequenties zeer uitdagend. Voor veel onderdelen is 80 tot 100 % investeringssubsidie 

vereist én daarbij is een grote mate van exploitatiesubsidie op de waterstofproductie 

noodzakelijk voor een positieve exploitatie. 

 

De totale projectbegroting ligt tussen de 8 en 12 miljoen Euro, voor het resp. kleinste en 

grootse berekende scenario. Door de hoge mate van innovatie zijn er reële risico’s voor een 

betrouwbare bedrijfsvoering, zowel in de productie als aan de verbruik zijde van de 

waterstofketen. Voor diverse Texelse stakeholders was dit een reden om niet verder te 

participeren. Enkele stakeholders zien wel mogelijkheden, met een beperkt eigen aandeel in 

een waterstofproject. Zij vragen om een hoofdrol in het eventuele project(management) voor 

de gemeente Texel.  

 

Ondanks de positieve feedback op het projectplan, blijkt uit het onderzoek en intensief 



contact met fondsen en provincie, dat een complexe mix van diverse specifieke grote 

Europese, nationale en regionale subsidies en eigen investeringen noodzakelijk is. Garanties 

worden vooraf/bij de aanvraag niet gegeven door fondsen. 

 

Als de gemeente de trekker én aanvrager van subsidies blijft, dan kost dit de gemeente veel 

personele inzet.  Er zal ook veel dure externe subsidie- en waterstof- expertise ingehuurd 

moeten worden. 

 

Om die reden wordt voorgesteld om de onderzochte waterstof pilot af te ronden en als 

gemeente geen vervolgproject te gaan trekken. Tevens wordt voorgesteld de stakeholders 

hierover schriftelijk te informeren en ook de raad te informeren via bijgevoegde 

informatiebrief. 

221 Investeringsvoorstel Leer-werkbedrijf De Bolder / De Bolder 

 Het college besluit akkoord te gaan met het investeringsvoorstel van totaal € 10.000. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met investeringen van Leer-werkbedrijf De Bolder 

voor € 10.000 (met een afschrijvingstermijn van 10 jaar). 

 

Voor het in stand houden van de productiecapaciteit van de vloerplatenafdeling is besloten 

om 2 aanvullende hoogheffers aan te schaffen. De hoogheffers worden gebruikt op de 

werkplekken om karren en pallets verticaal te kunnen verplaatsen. 

 

Leer-werkbedrijf De Bolder heeft in zijn begroting 2021 investeringsruimte opgenomen á 

€ 100.000: 

 

                                  2021    

Totaal investeringsbudget   €  100.000   

Reeds ingevuld                           €             37.920    

Restant investeringsbudget €   62.080   

Huidig investeringsvoorstel €   10.000   

Restant investeringsbudget €     52.080 

222 Aanpassen Verordening Toeristenbelasting 2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

Voorgesteld wordt te besluiten: 

1. akkoord te gaan met de bijgevoegde “Verordening op de heffing en invordering van  

toeristenbelasting 2022”; 

2. akkoord te gaan met de aanpassingen van de gebruikte forfaits voor (vaste) 

seizoenplaatsen, waarin is meegenomen het afschaffen van de aparte tariefstelling voor 

de eerste 28 dagen; 

3. kennis te nemen van de “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting”; 

4. kennis te nemen van de “Toelichting op de Verordening toeristenbelasting 2022 en het  

aangiftebiljet”. 

 Samenvatting 

 

De laatste jaren is er in navolging van het collegeprogramma “Balans Brengen” veel aandacht 

geweest in de raad voor het vormgeven van de wijze van heffing van toeristenbelasting. Ook 

het regelmatig (kunnen) controleren van onze belastingplichtigen is tot een speerpunt 

gemaakt. Met het unaniem aannemen van het voorstel “Heffingssystematiek 



Toeristenbelasting” door de raad op 7 november 2019 is opdracht gegeven de forfaitaire opzet 

voor mobiele onderkomens op vaste en seizoenplaatsen verder uit te werken. Dit onderzoek is 

inmiddels afgerond en heeft een aantal (technische) wijzigingen in onze huidige verordening 

Toeristenbelasting tot gevolg. 

  

Er is behoefte aan evenwicht. Aan de ene kant zijn er de administratieve plichten van de 

belastingplichtigen, aan de andere kant de behoefte en de plicht van ons als gemeente om de 

aangiften juist en doelmatig te kunnen controleren. Iedere ondernemer moet op dezelfde 

wijze behandeld worden. 

  

Voor u ligt een advies dat probeert een tweetal zaken te adresseren voor mobiele 

onderkomens: 

• eenvoudiger heffing – de betekenis van het woord forfait uitleggen is al lastig. De 

basis van forfaitaire aangiften voor mobiele onderkomens is in de praktijk evenmin eenvoudig. 

Zo kunnen er meerdere aangiften noodzakelijk zijn. De toerist op haar beurt heeft moeite het 

huidige systeem te begrijpen. Vooral de toepassing van de eerste 28 dagen roept veel vragen 

op. Dit leidt tot onnodig werk en irritatie voor zowel de toerist als ondernemer. 

Controleerbaarheid – de controlemogelijkheden op aangiften is op basis van de huidige 

verordening te beperkt. Een goede basis voor de verplichting tot het houden van een 

nachtregister ontbreekt. Een effectieve controle op forfaitaire aangiften voor mobiele 

onderkomens is (mede door de 28 dagen-regeling) nu niet mogelijk. 

  

Zoals aangegeven probeert dit advies oplossingen te bieden voor de huidige beperkingen. In 

combinatie met de mogelijkheden van de nieuwe Wet toeristische verhuur (Wtv), kan het 

inzicht in ons toeristisch product sterk verbeterd worden. 

223 Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw 3 woningen aan de Joan Hodshonstraat in 
De Cocksdorp, afgifte van een verklaring van geen bedenkingen / VTH 

 

Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van 

hun voorgenomen besluit om mee te werken aan de bouw van 3 woningen aan de 

Joan Hodshonstraat in De Cocksdorp. 

 

Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad om: 

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen voor de aanvraag  

Omgevingsvergunning; 

2. als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt 

ingediend deze aan te merken als een vastgestelde verklaring. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan de bouw van 3 woningen aan de Joan Hodshonstraat in 

De Cocksdorp en vraagt de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te 

geven.  

 

Wat zijn de plannen? 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van drie woningen (een blokje van 3 

woningen aaneen) aan de Joan Hodshonstraat. De woningen komen beschikbaar in de 

prijsklasse 300.000-350.000 euro.    

 

Een uitgebreide afwijkingsprocedure is nodig om vergunning te kunnen verlenen  

Om mee te kunnen werken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan De Cocksdorp. 

De locatie heeft nu niet de juiste bestemming om hier drie woningen te kunnen bouwen. De 



bestemming is nu deels ‘Verkeer’ en deels ‘Centrum’. De procedure die gevoerd wordt om 

medewerking te verlenen is de uitgebreide afwijkingsprocedure. Daarvoor is een ruimtelijke 

onderbouwing aangeleverd en zijn diverse onderzoeken gedaan.   

 

Verklaring van geen bedenkingen  

Onderdeel van de uitgebreide procedure is de afgifte van een verklaring van geen 

bedenkingen door de gemeenteraad. Alleen met een verklaring van geen bedenkingen kan er 

uiteindelijk een omgevingsvergunning worden afgegeven. Door de afgifte van een verklaring 

van geen bedenkingen stemt de raad ook in met de plannen voor de bouw van 3 woningen. 

Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt 6 weken ter inzage gelegd en er kunnen 

zienswijzen op ingediend worden.  

 

Waarom medewerking verlenen aan de plannen? 

De drie woningen aan de Joan Hodshonstraat passen goed in de omgeving. De Joan 

Hodshonstraat is voornamelijk een woonstraat. De bouw van de woningen leidt niet tot een 

vermindering van de gebruiksmogelijkheden van de omringende gronden. Verder volgt uit o.a. 

archeologisch- en bodemonderzoek de watertoets en een QuickScan natuur dat er geen 

belemmeringen zijn voor de bouw van deze woningen. Ook wordt er gezorgd voor voldoende 

parkeerplaatsen.  

De bouwtekeningen en berekeningen die bij de aanvraag omgevingsvergunning horen zijn ook 

getoetst en akkoord. De aanvraag voldoet daarmee volledig aan de voorwaarden.  

 

Hoe verloopt de procedure verder? 

Er is een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld die samen met de ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. 

Zienswijzen op de verklaring van geen bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad 

en zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning aan het college. Er zal dus een 

heroverweging plaatsvinden waarna besloten wordt of de vergunning verleend of geweigerd 

wordt. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 28 september 2021 

 

De secretaris, De voorzitter, 


