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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 44 van de vergadering van 2 november 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

256 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 het overzicht in de bijlage. 

 

Reparatiebesluit: Nummer 8 afwijken tot januari 2022 

Actuele afwijking: Nummer 10 afwijken tot april 2022 

Actuele afwijking: Nummer 7 afwijken tot mei 2022 

Actuele afwijking: De nummers 5,9,11 en 12 afwijken tot juli 2022 

Actuele afwijking: Nummer 6 afwijken tot augustus 2022 

Actuele afwijking: De nummers 1 en 3 afwijken tot oktober 2022 

Actuele afwijking: Nummer 2 afwijken tot december 2022 

Actuele afwijking: Nummer 4 afwijken tot februari 2023 

 Samenvatting 

 

De meeste inhuur bij de gemeente Texel valt onder een raamovereenkomst. Echter zijn er 

ook enkele gevallen waarbij de inhuur niet bij één van deze raampartijen kan worden 

ondergebracht met als gevolg dat deze inhuur via een detacheerder of op ZZP-basis wordt 

ingezet binnen onze gemeente. Dit komt veelal voor bij specialistisch werk, eigen aanlevering 

van een inhuurkracht of in het geval een kandidaat lokaal bekend is, hetgeen noodzakelijk 

voor de opdracht. Als de detacheerder of ZZP’er niet onder één van de raampartijen  

valt, gelden de reguliere inkoop- en aanbestedingsregels. Volgens het huidige inkoop- en 

aanbestedingsbeleid mag een inhuuropdracht enkelvoudig onderhands worden aanbesteed tot 

een bedrag van 30K. Tot dit bedrag mag een opdracht 1-op-1 worden gegund aan één partij. 

In de praktijk komt dit voor bij wat kortere, afgebakende klussen en eenmalige opdrachten. 

Daarentegen komt het ook voor dat een opdracht langer duurt of dat een samenwerking zo 

goed bevalt dat een verlenging van de inhuur wenselijk is. In dat geval kan het college 

gemotiveerd afwijken van de inkoop- en aanbestedingsregels tot de Europese drempelwaarde 

van 214K. In dit afwijkingsadvies wordt het college gevraagd om op voorhand gemotiveerd af 

te wijken. 



257 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met de verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

gemeente Texel en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de gemeenteraad, Duurzaam 

Bouwloket BV te machtigen en de bevoegdheid tot uitvoering van de regeling namens het 

college te mandateren aan Duurzaam Bouwloket BV (door het nemen van 

subsidiebesluiten en het uitbetalen van subsidies op basis van de regeling). 

 Samenvatting 

 

Het college heeft de ontwerpverordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

gemeente Texel vastgesteld en biedt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. 

Onder voorbehoud van vaststelling van de verordening door de gemeenteraad mandateert het 

college de uitvoering van de regeling aan Duurzaam Bouwloket BV. (door het nemen van 

subsidiebesluiten en het uitbetalen van subsidies op basis van de regeling). 

 

Via de regeling kunnen 2.408 particuliere huishoudens op het eiland aanspraak maken op een 

bijdrage van maximaal € 90,- per huishouden voor de uitvoering van energiebesparende 

maatregelen en/of energiebespaaradvies. De regeling is bedoeld voor zowel eigenaar-

bewoners als huurders. 

Samenwerkende partners zijn Duurzaam Bouwloket, Stichting klimaatroute en Woontij. 

258 Toepassen wijzigingsbevoegdheid voor vrijkomende agrarische  bebouwing voor het 
perceel Hoornderweg 40 in Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het verzoek om de bestemming van het perceel Hoornderweg 40 in Den Hoorn te wijzigen 

positief te beoordelen, en de wijzigingsprocedure voor het omzetten van de bestemming 

‘Agrarisch – Zeepolders’ naar ‘Wonen – Vrijkomende agrarische bebouwing’ te starten met 

het ter inzage leggen van een ontwerp wijzigingsbesluit; 

2. als er geen zienswijzen worden ingediend het ontwerpbesluit ook als vastgesteld besluit 

aan te merken; 

3. een planschadeovereenkomst af te sluiten met de initiatiefnemers. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan het verzoek om voor het perceel Hoornderweg 40 de 

regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing toe te passen. De agrarische bestemming 

wordt dan gewijzigd naar ‘Wonen – Vrijkomende agrarische bebouwing ‘. 

 

Waarom werken we mee aan de wijziging van de bestemming? 

In het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is een regeling opgenomen voor vrijkomende 

agrarische bebouwing. Het verzoek is getoetst aan deze regeling en de daarbij behorende 

voorwaarden. Het verzoek past binnen de regeling.  

De sanering van voormalige bedrijfsbebouwing 

Op het perceel staat nu 241 m²  aan voormalige bedrijfsbebouwing. Daarvan moet de helft 

gesloopt en teruggebracht worden tot 120 m². 

Nieuwe inrichting van het perceel  

Met de wijziging van de bestemming wordt het huidige bouwvlak en bestemmingsvlak 

gewijzigd en verkleind.  

Het huidige agrarische bouwvlak en erf heeft een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Dit 

wordt teruggebracht tot een bestemmingsvlak ‘Wonen – Vrijkomende agrarische bebouwing’ 



met een oppervlakte van ongeveer 3700 m². Er wordt ruim 8000 m² agrarische grond zonder 

bouwvlak toegevoegd aan het agrarisch areaal. De inrichting van het perceel blijft 

ongewijzigd.  

Er is nu sprake van een natuurlijke begrenzing van het erf (boomsingel) en deze blijft in 

stand. Deze natuurlijke begrenzing wordt nu ook de grens van de bestemming. 

Landschappelijk en ruimtelijk gezien is dit een goede ontwikkeling op deze locatie.  

 

Wat is het vervolg  

De procedure voor het wijzigen van de bestemming wordt gestart. Hiervoor wordt een 

ontwerp wijzigingsbesluit opgesteld dat 6 weken ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan 

zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt dit besluit vastgesteld en kan er nog beroep 

worden ingesteld. Daarna is de bestemming gewijzigd. Ingediende zienswijzen/beroep kunnen 

leiden tot een andere besluitvorming. 

259 Tussenuitspraak Raad van State over het wijzigingsplan  Vogelenzang 5 in Den Burg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het wijzigingsbesluit gewijzigd vast te stellen, in die zin dat het uitgesloten is om op het 

perceel Vogelenzang 5 een supermarkt te vestigen. Dit besluit opsturen naar de Raad van 

State. 

Wij besluiten het bestemmingsplan ‘Den Burg’ met toepassing van artikel 3.6, lid 1, 

sub a van Wet ruimtelijke ordening te wijzigen in die zin dat de bestemming 

‘Centrum – 2’ van het perceel Vogelenzang 5 wordt gewijzigd naar ‘Centrum – 1’, 

met uitzondering van detailhandel in de vorm van een supermarkt. 

 

2. Aan de overwegingen bij het besluit het volgende toevoegen: 

dat met het wijzigen van de bestemming naar ‘Centrum 1’ er ook mogelijkheden 

ontstaan voor alle soorten detailhandel, waaronder het vestigen van een supermarkt 

op deze locatie. Een nieuwe supermarkt in Den Burg voorziet niet in een 

klantbehoefte en is ook geen aanvulling op de bestaande winkelstructuur. Ook kan 

niet worden voldaan aan de parkeernormen. Daarom hebben wij, met in achtneming 

van de tussenuitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

nummer 202005844/1/R1 van 15 september 2021 besloten om voor deze locatie de 

komst van een supermarkt uit te sluiten voor het perceel Vogelenzang 5. 
 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten het besluit tot wijziging van de bestemming perceel Vogelenzang 5 

gewijzigd vast te stellen. In het gewijzigde besluit is een aanvullende bepaling opgenomen 

waarin is opgenomen dat Vogelenzang 5 is uitgesloten van de vestiging van een supermarkt. 

Dit besluit is genomen in vervolg op een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State over deze wijzigingsprocedure. 

 

Wat ging eraan vooraf? 

Voor het perceel Vogelenzang 5 is in maart 2020 een verzoek tot wijziging van de bestemming 

ingediend. De wijziging betrof het mogelijk maken van detailhandel in het pand. Aan de 

wijziging van de bestemming is medewerking verleend en de procedure daarvoor is gevoerd. 

Tijdens de procedure zijn zienswijzen op het plan ingediend. Deze hebben niet geleid tot een 

verandering in de plannen en het wijzigingsbesluit is vastgesteld. De bestemming van het 

perceel is toen veranderd van ‘Centrum 2’ naar ‘Centrum 1’. Het verschil in deze 

bestemmingen is dat in ‘Centrum 2’ uitoefenen van detailhandel niet is toegestaan. In de 

bestemming ‘Centrum 1’ is dat wel mogelijk. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad 

van State met als voornaamste beroepsgrond dat door deze wijziging van de bestemming er 



een mogelijkheid ontstaat voor de vestiging van een nieuwe supermarkt. De eigenaar van het 

pand Vogelenzang 5 is ook eigenaar van de aangrenzende panden. Door deze samen te voegen 

zou er dan voldoende ruimte kunnen ontstaan voor de vestiging van een supermarkt.  

 

Behandeling van en uitspraak op het beroep 

Tijdens de behandeling van het beroep is door de gemeente aangegeven dat het 

oorspronkelijke verzoek niet uitgaat van de vestiging van een supermarkt maar een zaak in 

dierenbenodigdheden, een trimsalon en een DHL afhaalpunt. De mogelijke komst van een 

supermarkt is niet bij de afweging betrokken. In de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State is hiervan aangegeven dat de 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingplan uitgaat van een mogelijkheid voor detailhandel, 

dus ook een supermarkt. De eventuele komst van een supermarkt had daarom wel bij de 

afweging betrokken moeten worden. 

 

Tussenuitspraak van de Raad van State 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in deze zaak op 15 september 2021 een tussenuitspraak 

gedaan. Daarin krijgt de gemeente de mogelijkheid het wijzigingsbesluit aan te passen. 

Daarin heeft de gemeente twee keuzen: 

1. Het besluit aanvullen met een nadere motivatie; 

2. In het besluit de komst van een supermarkt uitsluiten op het perceel Vogelenzang 5. 

Een mogelijkheid creëren voor een extra supermarkt aan de Vogelenzang is moeilijk te 

motiveren nu er al voldoende supermarkten zijn in Den Burg en dit ook zou leiden tot 

parkeerproblemen. Het wijzigingsbesluit op de wijze aanvullen met een motivatie heeft dan 

ook niet de voorkeur van de gemeente. Daarom is gekozen voor het opnemen van een 

aanvullende bepaling dat op het perceel Vogelenzang 5 geen supermarkt wordt toegestaan. 

Op deze wijze blijft de detailhandel in het pand ongewijzigd toegestaan en wordt ook 

voldaan aan de uitspraak van de Raad van State. 

 

Vervolgstappen 

Het gewijzigde besluit wordt gepubliceerd en opgestuurd naar de Raad van State. Daarna is 

het wachten op de einduitspraak van de Raad van State in deze zaak 

260 Wijziging ligging bouwvlak op terrein van camping De Bremakker / VTH 

 

Het college besluit: 

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

wijzigen van het van het bouwvlak op het perceel Tempelierweg 40 in Den Burg; 

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 werkt mee aan een wijziging van een bouwvlak op het perceel Tempelierweg in 

Den Burg. Hiervoor wordt de procedure voor het wijzigen van de bestemming gestart met de 

inzagelegging van het ontwerp wijzigingsbesluit.  

 

Reden voor de wijziging  

Het betreft een recreatieterrein. Hier worden verschillende soorten recreatieve 

accommodaties te huur aangeboden. Dit aanbod wil men uitbreiden met 4 zomerhuizen. Om 

dit goed in te passen binnen de huidige bedrijfsvoering kiest men voor een locatie waar op dit 

moment geen bouwvak aanwezig is. Daarvoor is het verzoek om de wijziging van het 

bestemmingsplan ingediend. 



 

Mogelijkheden in het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 

een bouwvlak te verplaatsen in o.a. de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve 

terreinen’ en ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’. Aan deze wijzigingsbevoegdheid is 

een aantal voorwaarden gekoppeld. Het perceel aan de Tempelierweg heeft de bestemming 

‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen met daarbij 712 recreatieve slaapplaatsen.  

 

Toetsing aan de voorwaarden 

Het gaat om een klein wijziging van het bouwvlak binnen het bestemmingsvlak. Er komt 

daarmee geen extra oppervlakte grond met een recreatieve bestemming bij. Gaat ook niet 

ten koste van het agrarisch areaal of natuur zoals in de voorwaarden is opgenomen. Met 

enkele gevraagde aanpassingen voldoet het plan ook aan een goede landschappelijke 

inpassing. De gevraagde aanpassingen gingen over het realiseren van een boomsingel rond het 

gehele terrein.  

Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat het bouwvlak niet meer dan 100 meter wordt 

verplaatst. Het stuk bouwvlak dat erbij komt heeft een lengte van ongeveer 40 bij 40 meter 

(±1600). Op en andere plek gaat er ongeveer 2500 m² weg. Dus in totaliteit wordt het 

bouwvlak in oppervlakte verkleind. Tot slot worden de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende percelen niet beperkt door de verplaatsing. De locatie grenst aan  

andere recreatieterreinen waar al zomerhuizen staan. Het college concludeert dat het 

verzoek voldoet aan de voorwaarden.  

 

Invloed op het aantal slaapplaatsen?  

De verplaatsing van het bouwvlak en het plaatsen van 4 zomerhuizen heeft geen invloed op 

het aantal slaapplaatsen. Het maximum aantal slaapplaatsen is 712 en dat blijft ook zo. Dat 

maximum wordt niet overschreden en wordt uiteindelijk 711 slaapplaatsen bestaande uit 4 

zomerhuizen, 154 chalets en 25 kampeerplaatsen.  

 

Vervolgstappen 

Er wordt nu een ontwerp wijzigingsbesluit opgesteld en voor 6 weken ter inzage gelegd. 

Daarop kunnen zienswijzen worden ingediend. 

261 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid per 

1 juli 2022 vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Texel dateert van 12 maart 

2014, tijd dus voor een herziening. De basis is en blijft het VNG model. Het nieuwe inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en de manier waarop we er mee gaan werken is echter op onderdelen 

flink vernieuwd. Zo wordt het beleid meer ingezet als een verlengstuk van onze 

maatschappelijke ambities. Duurzaamheid krijgt een (nog) prominentere plek in het beleid 

door de invoering van een aanpak voor CO2 reductie, circulair inkopen en bio-based inkopen. 

Ook is er meer aandacht voor Social Return On Investment (SROI). We haken aan bij het 

uitvoeringsplan van het Werkgevers Service Punt Noord-Holland Noord om via inkoop- en 

aanbestedingen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. 

Bovendien zal er extra aandacht zijn voor de inzet van lokale ondernemers o.a. door de inzet 

van een markt informatie loket, waar lokale ondernemers met hun vragen en opmerkingen 

aangaande gemeentelijke klussen terecht kunnen. Organisatorisch zal de aanpak leiden tot 

een verbreding en beter gebruik van de beschikbare kennis op het gebied van inkoop en 



aanbesteding. Het werken met inkoop strategieën per traject zal hier een belangrijk element 

bij vormen. 

267 Vaststelling belastingverordeningen 2022 Forensenbelasting, Onroerende zaakbelastingen, 
Parkeerbelastingen en Reclamebelasting / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de ‘Verordening Forensenbelasting 2022’ vast te stellen; 

2. de ‘Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022' vast te stellen; 

3. de ‘Eerste wijziging verordening Parkeerbelasting 2022’ vast te stellen; 

4. de ‘Verordening Reclamebelasting 2022’ vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

De raad heeft besloten om de opbrengsten van deze belastingverordeningen trendmatig aan 

te passen. De tarieven worden zodanig aangepast dat de begrote opbrengsten 1,6% hoger zijn. 

  

De tarieven van de OZB (Onroerende- Zaakbelasting) zijn berekend op basis van de (nieuwe 

getaxeerde) waarde van het onroerend goed per waardepeildatum 1 januari 2021.                                                          

De waardestijging van het onroerend goed heeft ook gevolgen voor het tarief van de 

forensenbelasting en de reclamebelasting.  

 

A. Onroerende-zaak belastingen (OZB) 

Het tarief van de OZB wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet meer dan 

trendmatig) stijgt. De nieuwe waardering van het Texels onroerend goed per 

waardepeildatum         1 januari 2021 laat gemiddeld een stijging van de waarde zien;  

• de getaxeerde waarde van de categorie “Woningen” is gemiddeld 9,53% hoger dan het 

vorig jaar.  

• voor de categorie “Niet-woningen Gebruikers” geldt dat de waarde gemiddeld 3,08% hoger 

is. 

• voor de categorie “Niet-woningen Eigenaren” is de waarde gemiddeld gedaald met 0,36%. 

Deze gewijzigde WOZ waardes zijn verrekend in het tarief. 

 

B. Forensenbelasting 

Het tarief van de Forensenbelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% 

(niet meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven zijn berekend op basis van de 

waardeontwikkeling van het onroerend goed van de categorie “Woningen”. De waarde van het 

onroerend goed is ten opzichte van 2021 gemiddeld 9,53% hoger. Deze gewijzigde WOZ 

waarden zijn verrekend in het tarief. 

 

C. Reclamebelasting 

Het tarief van de Reclamebelasting wordt dusdanig aangepast dat de opbrengst met 1,6% (niet 

meer dan trendmatig) stijgt. De tarieven zijn berekend op basis van de waardeontwikkeling 

van het onroerend goed van de categorie “Niet-woningen Gebruikers”. De waarde van het 

onroerend goed is ten opzichte van 2021 gemiddeld 3,08% hoger. Deze gewijzigde WOZ 

waardes zijn verrekend in het tarief. 

 

D. Parkeerbelastingen Eerste wijziging 

De eerste wijziging verordening Parkeerbelastingen 2022 bevat uitsluitend tekstuele 

aanpassingen, die geen verdere gevolgen hebben voor de uitgangspunten en werkwijze 

betaald parkeren. De tarieventabel dient te worden aangepast, omdat door een 

administratieve omissie de tarieven voor het Texelvignet onder nr. 2 van de vastgestelde 

tabel zijn opgenomen, in plaats van onder 1.  



Dit moet worden aangepast, omdat de tabel anders niet in pas loopt met het 

Aanwijzingsbesluit gebied betaald parkeren. Voor de volledigheid wordt deze verordening 

hierbij aangeboden. 

262 Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2022-2023 / Beleid 

 

Het college besluit de volgende beleidsstukken in te trekken: 

a. Zorg voor de jeugd op Texel (vastgesteld 23 april 2013), zodra het ‘Uitvoeringsprogramma 

gezond en veilig opgroeien’ is vastgesteld door de gemeenteraad; 

b. Uitvoeringsplan schuldhulpverlening (vastgesteld 20 maart 2018), zodra het 

‘Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, inclusief inburgering’ is vastgesteld door de 

Gemeenteraad. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:  

a. gezond en veilig opgroeien  

b. maatschappelijke ondersteuning en meedoen  

c. werk & zekerheid, inclusief inburgering  

d. gezondheid  

2. als onderdeel van uitvoeringsplan ‘werk & zekerheid, inclusief inburgering’ voor de 

toekomst van De Bolder als inhoudelijke richting te onderzoeken  

a. wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van 

breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf  

b. hoe het beste kan worden samengewerkt voor alle andere dienstverlening op het 

gebied van re-integratie en participatie  

3. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma’s voor 2022 incidenteel €373.500 en 

voor 2023 incidenteel €213.500 beschikbaar stellen en dit te dekken uit de algemene 

reserve  

4. De volgende beleidsstukken in te trekken:  

a. Samen leven op Texel: Texel is van ons allemaal. Een maatschappelijk beleidskader 

over meedoen in een veranderende samenleving, 2013-2017 (vastgesteld december 

2012)  

b. Minimabeleid 2015 (vastgesteld april 2015)  

c. 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving (vastgesteld oktober 2014)  

d. Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein (vastgesteld december 2013)  

e. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 (vastgesteld februari 2017)  

f. Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk: 2016-2020 (vastgesteld juni 2016) 

 Samenvatting 

 

Om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners stelt het college de raad voor 

vier uitvoeringsprogramma's voor het sociaal domein vast te stellen voor de komende twee 

jaar. Deze zijn voorbereid of zelfs samen opgesteld met maatschappelijk partners. Er wordt 

een extra impuls gegeven op het gebied van gezondheid, veilig en gezond opgroeien, werk en 

zekerheid en inburgering, om beter te kunnen sturen, grip op budgetten te krijgen, focus te 

aan te brengen, samenwerking te verstevigen en toekomstgericht te zijn. Vanuit de 

uitvoeringsprogramma’s wordt ondermeer een vervolg gegeven aan de IJslandse aanpak, 

waarbij de focus de komende jaren op ouderkracht en begeleide vrijetijdsbesteding ligt. En 

wordt in samenwerking met in elk geval 1 dorpscommissie een pilot gestart om de functie van 

een dorpshuis uit te breiden met een voorportaal voor zorg en welzijn. Er wordt een 

inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Onderzocht wordt de 

mogelijkheid dat De Bolder zich als werkbedrijf gaat richten op een beschutte werk- en 

leeromgeving. En dat maatwerktrajecten voor allerhande andere participatievragen kunnen 



dan worden opgepakt vanuit andere samenwerking, onder de werknaam ‘Huis van 

ontwikkeling’. En samen met inwoners en professionals wordt op nieuwe manieren gewerkt 

aan een gezond Texel, vanuit voorlichtingscampagnes en nieuwe netwerken. 

Veel van de betrokken maatschappelijk partners zullen ook een rol krijgen in de uitvoering 

van deze uitvoeringsprogramma's. Het programma voor gezondheid valt daarbij bijzonder op, 

omdat deze door de coalitie positieve gezondheid is opgesteld. Voor de uitvoering van de 

uitvoeringsprogramma’s wordt in totaal voor 2022 €373.500 en voor 2023 €213.500 budget 

gevraagd. 

263 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)  / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de verordening Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen gemeente Texel vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

De gemeente heeft bij het Rijk de eenmalige subsidie Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen aangevraagd en verkregen. Door het inzetten van de regeling kan de gemeente 

huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Hiermee 

vermindert de CO2- uitstoot en verlagen de woonlasten door een lager energiegebruik. Door 

het vaststellen van de Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen door de 

gemeenteraad kan de regeling ingezet worden voor huurders en eigenaar- bewoners op Texel. 

 

Via de regeling kunnen 2.408 particuliere huishoudens op het eiland eenmalig aanspraak 

maken op een bijdrage van maximaal € 90,- per huishouden voor de uitvoering van 

energiebesparende maatregelen en/of energiebespaaradvies. Minimaal 50% van de aanvragen 

is bestemd voor huurders. 

 

Samen met het energieloket van Texel; Duurzaam Bouwloket en Woontij is een specifieke 

aanpak voor zowel eigenaar-bewoners als voor huurders ontwikkeld. Eigenaar-bewoners 

krijgen een aanbod voor een advies aan huis gecombineerd met de aanschaf van 

energiebesparende maatregelen, ook kan men kiezen voor een cash-back regeling of 

tegoedbon regeling (webshop). 

Huurders van Woontij krijgen een aanbod om een energiebespaarbox te bestellen. Ook is het 

voor huurders mogelijk om gebruik te maken van de cash-back en tegoedbon regeling. 

De regeling loopt uiterlijk tot 31 juli 2022 en is aan te vragen via 

www.duurzaambouwloket.nl. Als het maximale aantal aanvragen (2.408) is toegekend sluit de 

regeling automatisch. 

254 Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021 / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021 vast te stellen, en daarmee de regie te 

nemen in de warmtetransitie door in eerste instantie vooral in te zetten op het stimuleren 

van isolatie van panden op Texel; 

2. voor de jaren 2023 en 2024 jaarlijks €100.000,- ter beschikking te stellen voor de invulling 

van de regierol die de gemeente door het Rijk toebedeeld heeft gekregen; 

3. uit de Algemene Reserve € 200.000 bestemmen voor de jaren 2023 en 2024 Transitievisie 

warmte (€ 100.000 in 2023 en € 100.000 in 2024). 

 Samenvatting 

 

In 2050 moet iedere gemeente aardgasvrij zijn. Er moeten dan duurzame warmtebronnen 

worden gebruikt in plaats van aardgas. Deze overgang wordt de warmtetransitie genoemd.  

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente de regie op zich neemt 



in de warmtetransitie. De gemeenteraad van Texel heeft hierin een eerste stap gezet door 

het vaststellen van de Transitievisie Warmte Gemeente Texel 2021. In deze warmtevisie 

bepaalt de gemeente welke strategie en planning ze wil volgen om in 2050 aardgasvrij te zijn. 

Het is een eerste versie, die iedere 5 jaar wordt geactualiseerd. Of eerder als daar aanleiding 

voor is. 

 

De analyse die bij het opstellen van deze visie is uitgevoerd, wijst uit dat er voorlopig nog 

geen kansen zijn voor haalbare en betaalbare grootschalige warmtenetten. Individuele 

oplossingen zoals elektrische warmtepompen kennen nog veel nadelen, zoals hoge kosten of 

geluidsoverlast. Daarom wordt voorgesteld voorlopig vooral in te zetten op het transitie-klaar 

maken van gebouwen door isolatie te stimuleren en faciliteren. Een bouwjaar gerichte aanpak 

is hierbij effectiever dan een aanpak per buurt, wijk of dorp. 

265 Inrichting Emmalaan / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs 

uitgevoerd door Antea Group, in januari 2022 uit te voeren; 

2. aanvullend hierop het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te 

kwalificeren en als zodanig in te richten in het eerste kwartaal van 2022; 

3. direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren; 

4. in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te 

bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn; 

5. een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het reeds 

uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de monitoring 

en evaluatie in 2022. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de aanbevelingen van Antea op te volgen 

en als extra maatregel dit weggedeelte van de Emmalaan als officiële fietsstraat aan te 

wijzen en als zodanig in te richten. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de 

verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een 

klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. Voor de 

klankbordgroep worden in ieder geval de Skool en de OSG uitgenodigd en worden de 

ontwikkeling rondom de ijsbaan meegenomen. Eind 2022, wanneer de Skool enige tijd in 

gebruik is, wordt geëvalueerd of op de Emmalaan het gewenste verkeersbeeld aanwezig is. 

 

De Emmalaan is een veelbesproken onderwerp vanaf de start van de reconstructie. De 

nabijheid van de scholen met mede daaruit volgende snelheidsbeperkende maatregelen tot 30 

km/u, maakten dat de weg vanaf het eerste ontwerp een andere inrichting kreeg dan de 

overige delen van de ringweg (Bernhardlaan, Beatrixlaan) in Den Burg. De inrichting is steeds 

zoveel mogelijk volgens de CROW-normeringen uitgevoerd. 

De laatste keer dat de Emmalaan is besproken in de raad, 12 mei 2021, zijn een motie en het 

amendement aangenomen om de feitelijke en gevoelsmatige verkeersveiligheid te laten 

onderzoeken op de Emmalaan. Met het oog op de snelheid en het gegeven dat niet veel 

bureaus zulke onderzoeken doen, heeft het second opinion bureau Antea het onderzoek 

uitgevoerd. Resultaat is dat de verkeersveiligheid op de Emmalaan goed is, maar dat het 

gevoel van verkeersonveiligheid bij fietsers groot is.  

Het college is vanwege het onveiligheidsgevoel van fietsers van mening dat er iets gebeuren 

moet. Vanzelfsprekend zonder dat de feitelijke verkeersveiligheid in het geding is. Het 

college stelt daarom de raad voor om naast het uitvoeren van de door Antea voorgestelde 

acties, het recent gereconstrueerde weggedeelte Emmalaan aan te wijzen en in te richten als 



fietsstraat en de werking van de fietsstraat direct na gereedkomen ervan te monitoren, tot 

eind 2022. 

 

In een fietsstraat, waar de auto te gast is, is het nog duidelijker dat het niet de bedoeling is 

dat fietsers ingehaald worden. Bovendien voelen fietsers zich meer in hun recht om hun plek 

op de weg te claimen. De verwachting is dat daarmee ook het gevoel van veiligheid vergroot 

wordt. Na gereedkomen van de Skool wordt in het vierde kwartaal van 2022 geëvalueerd of op 

de Emmalaan het gewenste verkeersbeeld aanwezig is. 

266 Instemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen gelet op het bepaalde in artikel 16 en 18 van de 

statuten van Schooltij in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en 

Stichting Kopwerk per 1 januari 2022 en de conceptstatuten van Stichting Kopwerk als 

stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair  Onderwijs in Noord-Holland. 

 Samenvatting 

 

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij 

en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De 

gemeenteraad moet hier als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs een 

standpunt over de bestuurlijke fusie innemen. Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken 

sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie. Sinds 2016 bestaat er een personele 

unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de 

voorgenomen bestuurlijke fusie. 

268 Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 

Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de 

verrekenbare btw ad € 304.000;  

2. de daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 

en verder;  

3. structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te 

stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;  

4. de huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en 

de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 

114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;  

5. in te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel 

€ 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);  

6. het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te 

stellen aan Stichting Thijssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met 

Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;  

7. als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijssehuis 

btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;  

8. het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk 

recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het 

algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;  

9. voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te 

stellen ad. € 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te 



brengen;  

10. de boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de 

algemene reserve;  

11. een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, 

vergroting van het vlonderterras (‘boven vijver’) en een voetpad langs het Thijssehuis 

naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis en vijver door);  

12. de kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de 

eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;  

13. voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget 

ten laste te brengen van de algemene reserve;  

14. in verband met de realisatie van het Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de 

onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.  

 Samenvatting 

 

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”. 

Het college stelt de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 

Thijssehuis. 

 

Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het 

duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens 

van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel 

gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het 

gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende 

activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot 

vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en 

rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, 

optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie. 

 

Het Thijssehuis wordt ‘de huiskamer van Texel’. Een laagdrempelige plek waar de Texelaars 

elkaar ontmoeten. Het betekent een forse versterking van cultureel en educatief aanbod. Het 

Thijssehuis is van groot belang om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland. De 

ambitie is het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met 

ruime openingstijden. Het Thijssehuis wordt gebouwd op de locatie van de Thijsseschool. De 

buitenruimte van het Thijssehuis wordt openbaar. Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die 

worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen 

aangelegd. 

 

Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000. Daarnaast zijn er structureel 

exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en 

bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool. 

264 Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Postweg 145 / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 

Postweg 145 in De Cocksdorp, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup 

Language (GML) bestand NL.IMRO.0448.BUI2021BP0003-on01 en dit plan in ontwerp ter inzage 

te leggen. 

 Samenvatting 

 

Het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan Postweg 145 in De Cocksdorp en stelt 

de gemeenteraad voor om ook in te stemmen met dit ontwerpplan. Daarna kan het plan in 



ontwerp ter inzage worden gelegd.  

Wat is de inhoud van het plan? 

Dit bestemmingsplan is een vervolg op een positief beoordeeld principeverzoek voor het 

perceel Postweg 145. Op het perceel Postweg 145 is nu een bedrijf gevestigd dat meer ruimte 

nodig heeft voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Met dit plan wordt de 

bedrijfsbestemming uitgebreid, maar gelijktijdig wordt ook een aangrenzend agrarisch 

bouwvlak omgezet naar een agrarisch bestemmingsvlak zonder bouwmogelijkheden. Op dit 

blok stond tot voor enkele jaren een vervallen stolp die uiteindelijk gesloopt moest worden 

uit veiligheidsoogpunt.  

 

Waarom wordt aan dit plan meegewerkt?  

Het bedrijf aan de Postweg is een groeiend bedrijf dat meer ruimte nodig heeft om de 

bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Het is een groenvoorzieningsbedrijf dat is 

gespecialiseerd in het beheren en onderhouden van recreatiebungalows, recreatieterreinen en 

natuur. De bouwmogelijkheden op het huidige bedrijfsperceel zijn volledig benut. Er is echter 

meer ruimte nodig om machines binnen de plaatsen en ook voor materialen is meer 

opslagruimte nodig. Buitenopslag is ruimtelijk gezien niet gewenst. Er komt nu een extra  

bouwmogelijkheid van 750 m². Hiermee kan een nieuwe schuur gebouwd worden die voorziet 

in de benodigde ruimte. Een inrichtingsplan maakt onderdeel uit van het plan zodat ook de 

uitbreiding goed landschappelijk wordt ingepast. 

Met dit bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming uitgebreid met een bouwmogelijkheid 

van 750 m². Daartegenover staat het verdwijnen van een agrarisch bouwvlak met een 

bouwmogelijkheid van ruim 1200 m². Deze gronden krijgen een agrarische bestemming zonder 

bouwvlak. In totaliteit is er dus sprake van een afname van bouwmogelijkheden.  

 

Wat is nu het vervolg? 

Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Daarna kan 

het plan ter inzage worden gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Tot slot zal 

het plan aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 

196 Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057 inclusief meerjaren- 
onderhoudsplan / Gemeentewerken 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college 

opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door 

het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de 

havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het 

voeren van een ander tarievenbeleid; 

2. kennis te nemen van het beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal 

onderdeel van het exploitatieplan; 

3. akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor 

uitvoering van het MJOP; 

4. de vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud 

≤ 5 jaar en onderhoud ≥ 5 jaar) op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de 

voorziening onderhoud haven Oudeschild; 

5. de volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de 

nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk: 

• invulling haven 2e fase 

• uitbreiden haven Oudeschild 

• afmeerconstructie haven Oudeschild 

• wifi op de haven Oudeschild aanleggen 



• walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels) 

• haven Oudeschild afkoop erfpacht 

6. de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 

2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de 

voorziening onderhoud haven Oudeschild; 

7. in te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, 

waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de 

voorziening rationeel gebouwenbeheer; 

8. in te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten 

laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar; 

9. akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur 

havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein 

onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten 

overig, per saldo € 756.709; 

10. akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van 

€ 900.000 te gebruiken als dekking; 

11. het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene 

reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023; 

12. het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 

per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De 

geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als 

dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de 

bruine vloot is gerealiseerd; 

13. het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten 

en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de 

ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de 

Havengeldverordening 2022; 

14. in te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de 

stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn. 

 Samenvatting 

 

In het beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, 

duurzame en maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven. 

 

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de 

haven. Op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de 

lokale middenstand. Daarbij gaan we uit van een bescheiden maar realistische groei van 2 

procent per jaar. Alle infrastructurele veranderingen en besluiten die financiële gevolgen 

hebben voor de begroting, of veranderingen en besluiten die afwijken van de gestelde kaders, 

moeten door het college aan de raad worden voorgelegd. Hierover wordt geapporteerd in de 

reguliere p&c cyclus. Daarnaast is het streven iedere vijf jaar een voortgangsrapportage voor 

te leggen aan de raad. 

 

Kostendekkende bedrijfsvoering 

Om de bedrijfsvoering op termijn kostendekkend te krijgen, moeten we keuzes maken over de 

volgende onderwerpen: 

 

1 de financiën en inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat 

2 de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt 

3 het optimale gebruik van de havenvoorzieningen  

 



Voor alle keuzes geldt dat de ontwikkelingen moeten passen binnen het DNA van deze Texelse 

haven. 

 

Het is gebruikelijk dat overheden faciliteren en dat de markt exploiteert. Bij een haven in 

gemeentelijk eigendom gaat dit niet helemaal op: de kosten voor onderhoud moeten namelijk 

door de gebruikers worden gedekt. Er zit een zeker ondernemersrisico aan het exploiteren van 

een haven. Daarom is het noodzakelijk dat het havenbedrijf autonoom functioneert. Zodat 

een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld en kan worden ingespeeld op veranderingen in 

de markt. 

 

Meerjaren-onderhoudsplan – Rijkswaterstaat - financiën 

In 2019 heeft Witteveen & Bos (W&B) een uitvoerige studie gedaan naar de staat van de 

damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn aanbevelingen 

gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. Het door W&B  

voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd, en de eenheidsprijzen zijn 

gevalideerd. Vervolgens is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt tot 2057. In dat 

tijdvak wordt één volledige vervangingscyclus doorlopen. 

 

In 2018, tien jaar nadat de gemeente de Rijkshaven in 2008 overnam, kwam Rijkswaterstaat 

met een voorstel voor de eenmalige afkoop van personeels- en onderhoudskosten. De 

onderhandelingen over de afkoopsom zijn nog niet afgerond, maar we nemen het laatste bod 

van RWS, € 16,15 miljoen, als uitgangspunt in de berekeningen. 

 

Een heldere financiële administratie voor de haven is nodig. Hierin zijn onderhoud, 

exploitatietegoeden, inkomsten en uitgaven duidelijk inzichtelijk. Met het uitvoeren van het 

meerjaren-onderhoudsplan worden de huidige voorzieningen en functies financieel 

gewaarborgd. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen andere middelen moeten worden ingezet. 

Ook het beleid rondom de havengeldtarieven wordt herzien. 

 

Vorm van bedrijfsvoering 

 

Havenbeheerder aanstellen 

Om het havenbedrijf zelfstandig te laten functioneren met aandacht voor de exploitatie, 

stellen wij voor een havenbeheerder aan te stellen. Die treedt op als projectleider bij 

onderhoud en ontwikkeltrajecten van de haven. Ook zorgt de havenbeheerder voor 

commerciële slagkracht. Hij boort nieuwe doelgroepen aan en zorgt voor groei in de 

haveninkomsten, ter compensatie van de krimp in andere sectoren, zoals de visserij. 

 

Adviesorgaan van gebruikers 

Om te borgen dat de havenexploitatie de belangen van de diverse gebruikers en stakeholders 

van de haven dient, is het zinvol om de havenbeheerder te laten adviseren en controleren 

door een adviesorgaan van gebruikers. 

 

Optimale gebruik van de havenvoorzieningen 

Het toeristische karakter van de haven moet minimaal behouden worden en waar mogelijk 

versterkt. 

Vanwege de gewenste uitstraling van de haven wordt de industriële overslag niet langer 

beschouwd als de corebusiness. De NIOZ-haven biedt voor deze werkzaamheden een goed 

alternatief. Hierdoor ontstaan op en rond het huidige op- en overslagterrein nieuwe kansen 

voor verdere toeristische ontwikkelingen met nieuwe doelgroepen. Dit zal de financiële 

exploitatie positief beïnvloeden. 



 

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 november 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


