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Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 4 van de vergadering van 25 januari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

33 Stemlokalen Gemeenteraadsverkiezingen 2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit de in het advies genoemde locaties aan te wijzen als stemlokaal voor de 

verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 14 maart, 15 maart en 16 maart 2022. 

 Samenvatting 

 

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 16 maart 2022, zijn door het 

college de volgende stemlokalen aangewezen: 

 

Nummer Aanduiding Adres Stembureau  

1 Gemeentehuis Emmalaan 15, Den Burg 
 

2 Bibliotheek Texel  Drijverstraat 7, Den Burg  
 

3 De Buureton Beatrixlaan 43, Den Burg 
 

4 Schietsportcentrum Odysseus Emmalaan 65, Den Burg  
 

5 Eierlandsche Huis Klimpstraat 33, De Cocksdorp 
 

6 Verenigingshuis Bethel Muyweg 38, Eierland  
 

7 Dorpshuis De Waldhoorn Herenstraat 30, Den Hoorn 
 

8 Dorpshuis De Hof  Nikadel 11-13, De Koog 
 

9 Dorpshuis De Bijenkorf Mulderstraat 37, Oosterend 
 

10 Dorpshuis ‘t Skiltje De Ruyterstraat 61,Oudeschild  
 

11 Dorpshuis De Wielewaal Langwaal 9, De Waal 
 

12 Havenkantoor TESO Pontweg, Den Hoorn  
 

 

 

 

 

 



Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 14 maart 2022 en 15 maart 2022, 

zijn door het college de volgende stemlokalen aangewezen:  

 

Nummer Aanduiding Adres Stembureau  

1 Gemeentehuis Emmalaan 15, Den Burg 
 

2 Havenkantoor TESO Pontweg, Den Hoorn 
 

 

Het stembureau van de Gollards is, net als bij de vorige verkiezingen, vervangen door een 

locatie in De Buureton, Beatrixlaan 43 Den Burg. De Gollards bleek ook voor deze verkiezing 

niet beschikbaar als stemlokaal, om deze reden wordt er nu uitgeweken naar De Buureton.  

Gelijk aan de Tweede Kamerverkiezingen is er een extra stemlokaal in Den Burg: 

Schietsportcentrum Odysseus, Emmalaan 65. Dit stembureau is ook dit keer aangewezen om 

eventuele drukte te kunnen spreiden. 

34 Beslissing bezwaarschrift weigeren omgevingsvergunning kamperen bij de boer/ VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

2. het besluit te herroepen in die zin dat een omgevingsvergunning met een afbouwperiode 

van 3 jaren wordt verleend op grond van artikel 4, lid 11, Bijlage II Besluit omgevingsrecht 

(de ‘kruimelregeling’). 

 Samenvatting 

 

Het college heeft een bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaard dat was ingediend 

tegen een besluit over een aanvraag omgevingsvergunning voor kamperen bij de boer. De 

vergunning was geweigerd, omdat niet meer aan de voorwaarden voor kamperen bij de boer 

werd voldaan. Wel is de vergunning nog een jaar extra verleend om het kamperen bij de boer 

af te kunnen bouwen (voor het jaar 2021). Hierbij is de zogenaamde kruimelregeling 

toegepast. 

 

Tegen het besluit is bezwaar gemaakt. De commissie Bezwaarschriften stelt dat terecht is 

geconstateerd dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor kamperen bij de boer. 

Er is geen reëel agrarisch bedrijf meer en het kamperen is niet ondergeschikt. De gevraagde 

vergunning kon dus niet worden verleend. 

Bij de bezwarenbehandeling spitste de discussie zich toe op de vraag of het redelijk is een 

langere afbouwperiode te geven met toepassing van de kruimelregeling. Gevraagd werd een 

periode van 3 jaar. De commissie Bezwaarschriften adviseert om bezwaarmakers op dit punt 

in het gelijk te stellen, omdat het volgens de commissie niet is gebleken dat het kamperen op 

deze locatie in is strijd met een goede ruimtelijke ordening. Daar komt bij dat het kamperen 

lange tijd op deze locatie aanwezig is geweest (27 jaar) en het aantal ‘bedden’ voor 

kamperen bij de boer ook nog onder de 3.000 is (het maximum volgens het bestemmingsplan). 

Daarom is het in deze omstandigheden redelijk een langere afbouwtermijn te geven. Het  

college heeft dit advies overgenomen en zal de omgevingsvergunning nu voor 3 jaar verlenen. 

Belangrijke overweging daarbij is dat drie jaar afbouw hier een redelijke termijn is na de 

vaststelling dat de agrarische activiteiten niet langer het hoofdinkomen vormen. Dit betekent 

feitelijk dat in het jaar 2022 en 2023 op het perceel nog maximaal 15 kampeermiddelen 

mogen worden geplaatst gedurende het seizoen 

31 Uitvoeringsprogramma VTH en externe partners 2022 / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen; 



2. in te stemmen met de Samenwerkingsafspraken 2022 van de Veiligheidsregio NHN;  

3. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2022 van de RUD-NHN; 

4. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

5. de vastgestelde stukken aan de Provincie Noord-Holland Noord te sturen. 

 Samenvatting 

 

Jaarlijks wordt het visiedocument VTH Texel 2018-2022 uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma. Hierin is vastgelegd welke taken bij VTH prioriteit moeten krijgen. 

Hierbij wordt ook een doorwerking gemaakt van het coalitieprogramma naar de uitvoering van 

de taken. Bij de raming van het werk is met deze uitgangspunten rekening gehouden. 

Voor 2022 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 

(VTH) vastgesteld. Ook is ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2022 van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de samenwerkingsafspraken met de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord. Belangrijke aandachtspunten is dat het team klaar moet zijn voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en dat 

de gemeente Texel weer voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet VTH. Naast het 

afhandelen van verzoeken en aanvragen, zijn dit de speerpunten waarmee we aan de slag 

gaan. 

36 Samenwerking realisatie voorzieningen buitensport (Lokaal Sportakkoord)  / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Sportstichting Texel, 

Staatsbosbeheer, Sportvereniging Tevoko en Novalis met als doel uitvoering te geven aan 

het Lokaal Sportakkoord voor het onderdeel realisatie sport- en beweegvoorzieningen in 

de buitenruimte; 

2. de gemeenteraad op basis van een raadsinformatiebrief te informeren over deze 

ontwikkeling.   

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 

Sportstichting Texel, Staatsbosbeheer, Sportvereniging Tevoko en Buurtschap De Tuunen. Dit 

komt voort uit het Lokaal Sportakkoord dat de gemeente in 2020 heeft gesloten.  

Onderdeel van het Lokaal Sportakkoord is het realiseren van beweegvoorzieningen in de 

buitenruimte. Het college wil samen met deze partijen de haalbaarheid onderzoeken voor het 

realiseren van een trimbaan in het bos, het aanleggen van loop- en beweegroutes in de 

dorpen, een beweegtuin in De Tuunen en het aanleggen van een beachvolleybalveld. Het gaat 

om voorzieningen voor zowel inwoners van de gemeente Texel als voor toeristen.   

Deze ontwikkeling past goed in het beleid dat de gemeente Texel heeft voor sport en 

bewegen. Het draagt bij aan het stimuleren van sport en bewegen, en het stimuleren van 

geestelijk en lichamelijk welbevinden in de fysieke leefomgeving.      

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 8 februari 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


