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De heer R. van de Belt (wethouder) 

Afwezig -- 

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 50 van de vergadering van 14 december 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

293 Beslissing op bezwaar verkeersbesluit laadpaal Oosterend / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het besluit in primo in stand te laten, onder aanvulling van de motivering. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift dat was ingediend tegen het verkeersbesluit 

om bij de laadpaal in Oosterend 2 parkeerplaatsen vrij te houden voor het laden van 

elektrische auto’s ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het verkeersbesluit blijft daarmee 

in stand. 

 

Bij verkeersbesluit van 5 juli 2021 heeft het college verschillende parkeerplaatsen op Texel 

aangewezen als oplaadplaats voor elektrische voertuigen. Eén van die plaatsen betreft een 

tweede parkeervak aan Bijenkorfweg nabij huisnummer 2 in Oosterend. Hiertegen is bezwaar 

aangetekend, met als voornaamste argument dat deze laadpaal niet vaak wordt gebruikt en 

dat het vrijhouden van een tweede parkeerplaats de parkeerdruk nog verder verhoogd. 

 

Het college heeft echter op de hoorzitting duidelijk kunnen maken dat het vrijhouden van een 

extra parkeerplaats nodig is met het oog op de toekomst, om het aantrekkelijk te maken om 

elektrisch te rijden. Ook komen er met enige regelmaat meldingen dat de paal bezet is, 

waarna het enige openbare alternatief 5 km verderop is, bij het Sluftercafé. 

 

De commissie Bezwaarschriften heeft geadviseerd om het besluit in stand te laten onder 

aanvulling van de motivering. Het college heeft dit advies overgenomen. 

294 Benoemen leden hoofdstembureau 2022-2025 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. het voorgaande benoemingsbesluit van de leden hoofdstembureau periode 2018-2021 in te 

trekken 

2. voor de periode 2022 – 2025 te benoemen als leden van het  



hoofdstembureau:  

De heer M.C. Uitdehaag voorzitter 

De heer M. Oosterdijk lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

Mevrouw M. de Porto lid 

Mevrouw J.G. van Sorge lid 

Mevrouw M.C.M. Lubach – van der Elst lid 

 

Mevrouw I.W.M. Buijs- van der Ham plaatsvervangend lid 

Mevrouw M. Apeldoorn plaatsvervangend lid 

De heer W. Oskam plaatsvervangend lid 

3. kennis te nemen van de (wettelijk) vastgestelde data van de zittingen van het 

hoofdstembureau. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten voor de periode 2022 – 2025 te benoemen als leden van het 

hoofdstembureau:  

 

De heer M.C. Uitdehaag voorzitter 

De heer M. Oosterdijk lid, tevens plaatsvervangend voorzitter 

Mevrouw M. de Porto lid 

Mevrouw J.G. van Sorge lid 

Mevrouw M.C.M. Lubach – van der Elst lid 

 

Mevrouw I.W.M. Buijs- van der Ham plaatsvervangend lid 

Mevrouw M. Apeldoorn plaatsvervangend lid 

De heer W. Oskam plaatsvervangend lid 

 

Daarnaast heeft het college besloten het voorgaande benoemingsbesluit van de leden 

hoofdstembureau (periode 2018-2021) in te trekken.  

 

Het college heeft kennis genomen van de (wettelijk) vastgestelde data van de zittingen van 

het hoofdstembureau. 

295 Zelfevaluatie Basisregistratie Personen(BRP) 2021 / Advies en Ondersteuning 

 Het college besluit het Handboek Burgerzaken opnieuw vast te stellen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om de noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen in het Handboek 

Burgerzaken vast te stellen. 

 

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het 

stelsel van basisregistraties. Elke gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de 

persoonsgegevens van haar inwoners in de BRP. De gegevens die in de BRP worden 

geregistreerd, worden gebruikt binnen de gehele Nederlandse overheid. Op basis van art. 4.3 

van de Wet Brp zijn gemeenten verplicht om periodiek de kwaliteit van de BRP en de daarbij 

behorende processen te controleren. Dit geschiedt jaarlijks door middel van de Zelfevaluatie 

BRP in de vorm van een vragenlijst. 

 

Door gewijzigde wet- en regelgeving, aangescherpte eisen van overheidswege en door interne 

wijzigingen, was het noodzakelijk om het Handboek Burgerzaken op onderdelen aan te passen 



296 Vervangen van analoge documenten / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. het Algemeen vervangingsbesluit gemeente Texel 2021 vast te stellen en te publiceren; 

2. het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Texel 2021 goed te 

keuren; 

3. het Algemeen vervangingsbesluit en het Handboek vervanging toe te zenden aan 

Gedeputeerde Staten 4. de raad te informeren over het Algemeen vervangingsbesluit. 

 Samenvatting 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot vaststelling van een nieuw algemeen  

vervangingsbesluit. 

De gemeente Texel gaat alle (uitzonderingen daargelaten) analoge documenten 

(archiefbescheiden) vervangen door digitale reproducties. Het gaat om de vervanging van alle 

formele documenten, ontvangen of opgemaakt door de gemeente Texel vanaf 1 juni 2020, die 

reeds zijn of worden gedigitaliseerd en opgenomen (geregistreerd en gearchiveerd) in een 

Record Management Applicatie (RMA). 

De analoge documenten die daarvoor in aanmerking komen zullen, na opname in een RMA en 

na kwaliteitscontrole van de digitale reproductie, worden vernietigd. De digitale reproductie 

wordt daardoor het nieuwe origineel in de zin van de Archiefwet. 

Grootste voordeel hierbij is een einde aan de huidige hybride situatie van fysiek en digitaal 

archief welke dubbele beheerlasten met zich meebrengt. 

Dit besluit wordt onderbouwd door het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden 

gemeente Texel 2021. Hierin staat de vereiste procedure beschreven welke door het college 

van burgemeester en wethouders wordt goedgekeurd. 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht en de horizontale verantwoording wordt 

bovengenoemd besluit en Handboek ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten en 

wordt de raad van het vervangingsbesluit in kennis gesteld. 

297 Samenwerking behandeling bezwaarschriften Hollands Kroon en Texel voortzetten / 
Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit kennis te nemen van de evaluatie Samenwerking commissie 

bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie Samenwerking behandeling 

bezwaarschriften.  

De samenwerking wordt gecontinueerd en de samenwerking zal verder worden uitgewerkt op 

directieniveau in Hollands Kroon en op Texel.  

 

5 jaar samenwerking 

De gemeenten Texel en Hollands Kroon hebben na een pilotjaar (2016) in 2017 formeel 

besloten om de Behandeling van Bezwaarschriften tot 1 maart 2022 gezamenlijk vorm te 

geven. 

Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst getekend en is door de Raden van de beide 

gemeenten een gelijkluidende verordening vastgesteld die de samenstelling en werkwijze van 

de gezamenlijke commissie bezwaarschriften regelt. Uit de evaluatie die nu gemaakt is is 

geconcludeerd dat de samenwerking kan worden voortgezet.  

 

Uitgangspunten van de samenwerking waren: 

• gezamenlijk een efficiënte en effectieve behandeling van de bezwaarschriften om de 



kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te continueren. 

• met de klant naar mogelijkheden en oplossingen zoeken en terugdringen van juridische 

procedures.  

 

Onderstaande video geeft een impressie van de samenwerking zoals deze in 2016 is ingezet: 

http://youtu.be/cxoE3_HbHuw  

 

De samenwerking is na 5 jaar geëvalueerd.  

Samenvattend zijn de conclusies: 

• Gezamenlijk zijn we slagvaardig en borgen we de continuïteit met elkaar.  

• Het uitwisselen van commissieleden tussen beiden gemeenten zorgt voor verbinding en 

uitwisseling van kennis en vaardigheden. 

• Het continueren van onafhankelijke behandeling van bezwaren en advisering aan de 

bestuursorganen. 

• De informele aanpak heeft breed aandacht gekregen en met de klant wordt naar 

mogelijkheden en oplossingen gezocht alvorens het bezwaarschift wordt behandeld bij de 

commissie bezwaarschriften. Beide organisaties hebben een team ‘In Gesprek’ dat 

onderdeel uitmaakt van de procedure behandeling bezwaarschriften. 

• De bedrijfsvoering processen zijn in beide gemeenten afgestemd en doorontwikkeld, 

passend bij de organisatiecultuur.  

Het digitaal vergaderen is door de COVID-19 pandemie is in een stroomversnelling 

gekomen. Hierdoor is de dienstverlening klantvriendelijker en efficiënter gemaakt. Deze 

doorontwikkeling wordt door beide gemeenten onderzocht. De gezamenlijke commissie 

maakt digitale uitwisseling ook makkelijk.  

 

Er zijn ook een aantal doorontwikkelpunten geformuleerd. Die hebben te maken met interne 

bedrijfsprocessen zoals de borging van doelen, planning en resultaten. Daarbij zal vooral 

verder nagedacht worden over de optimalisering van de dienstverlening. Hiervoor wordt onder 

andere de klanttevredenheid gemeten. 

298 Principeverzoek voor het verplaatsen van een status 2e woning van Schumakersweg 42 
naar Ruijslaan 25 / VTH 

 

Het college besluit het principeverzoek niet positief beoordelen en geen medewerking te 

verlenen aan het verplaatsen van een status 2e woning van de Schumakersweg 42 naar 

Ruijslaan 25. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit een principeverzoek voor het verplaatsen van een aanduiding 2e woning 

negatief te beoordelen.  

 

Wat is het verzoek? 

Verzocht wordt om de aanduiding 2e  woning van het recreatieappartement in het complex ’t 

Kerckeland te verplaatsen naar een woning aan De Ruijslaan in De Koog.  

 

Bestemming van de betrokken panden 

Het recreatieappartement Schumakersweg 42 in het complex ‘t Kerckeland heeft een 

recreatieve bestemming en de status 2e 

 woning in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Dit  

recreatieappartement mag of recreatief of voor permanente bewoning gebruikt worden. De 

woning op het perceel Ruijslaan 25 in De Koog heeft de bestemming ‘Wonen - Vrijstaand’ in 

het bestemmingsplan De Koog. Deze woning mag alleen voor permanente woondoeleinden 

http://youtu.be/cxoE3_HbHuw


worden gebruikt.  

 

Gevolg verplaatsing van de status 2e  woning  

Verplaatsing van de status 2e woning van het recreatieappartement naar de woning leidt 

feitelijk tot het verplaatsen van slaapplaatsen/uitbreiding van het aantal slaapplaatsen. De 

woning aan de Ruijslaan mag nu niet voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Met de 

status 2e woning is recreatief gebruik ook toegestaan. Het recreatieappartement in het 

complex ’t Kerckeland blijft ook na verplaatsing van de status 2e woning bestemd voor 

recreatief gebruik, omdat het de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve  

gebouwen’ heeft. Conclusie is dus dat er sprake is van een uitbreiding van de recreatieve 

slaapplaatsen en het verplaatsen van slaapplaatsen naar een woning voor permanente 

woondoeleinden. Dit is gezien de huidige krapte op de woningmarkt niet wenselijk. Ook heeft 

de gemeenteraad zich bij de vaststelling van het Toeristisch Toekomst Plan duidelijk 

uitgesproken tegen verplaatsing van slaapplaatsen. De recreatienota, waarin het 

verplaatsingsbeleid was opgenomen is op 22 september 2021 ingetrokken. Dit alles leidt ertoe 

dat het verzoek niet positief is beoordeeld. Er wordt niet meegewerkt aan een verplaatsing 

van de status 2 woning. 

299 Jaarverslagen 2020 en Uitvoeringsprogramma's 2021 / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de jaarverslagen 2020 voor VTH, de RUD-NHN en de Veiligheidsregio vast te stellen; 

2. de Uitvoeringsprogramma's 2021 voor VTH, de RUD-NHN en de Veiligheidsregio vast te 

stellen; 

3. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft de Jaarverslagen voor Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH), de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de Veiligheidsregio voor 2020 vastgesteld. Daarnaast 

zijn ook de Uitvoeringsprogramma's voor 2021 vastgesteld.  

In de Jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd over de inzet van financiële en personele 

middelen in 2020. Ook wordt aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Het 

uitvoeringsprogramma bevat de jaarlijkse doorwerking van het visiedocument VTH Texel 

2018-2022. Daarin is vastgelegd welke taken bij VTH prioriteit moeten krijgen (en dus ook 

welke niet). Bij de raming van het werk is met deze uitgangspunten rekening gehouden.  

De werklast binnen het cluster VTH blijft onverminderd hoog. De coronapandemie heeft in 

2020 en 2021 sterk invloed gehad op het werk. Zowel de werklast, als de manier van werken 

én de werkplek zijn veranderd. Dit betekent dat het onverminderd druk is bij VTH en dezelfde 

speerpunten belangrijk blijven: 

 

* Voorbereiding op de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging; 

* Verbetering van werkprocessen en zaaksysteem t.b.v. de efficiency; 

* borging van de zogenaamde BIG 8 - beleidscyclus. 

300 Reactie stuurgroep op wensen en bedenkingen colleges op Uitvoeringsprogramma 
Waddeneilanden / Beleid 

 

Het college besluit kennis te nemen van de reactie van de stuurgroep op de wensen en 

bedenkingen m.b.t. Uitvoeringsprogramma van programma Waddeneilanden. 

 Samenvatting 

 

Voor behandeling in college en raad ligt nu het Uitvoeringsprogramma van het programma 

Waddeneilanden voor. Dit programma is in oktober 2021 in alle colleges op de eilanden 



behandeld. Colleges hebben hun wensen en bedenkingen ingediend, ook op basis van 

inhoudelijk opmerkingen van de verschillende vakambtenaren. De stuurgroep heeft hierbij de 

tekstuele aanpassingen doorgevoerd en dit heeft geleid tot een nieuwe versie die nu voorligt. 

Er stonden echter nog een aantal vragen open, onder andere hoe om te gaan met Quick Win 

projecten. Daarom is er gevraagd om alsnog een schriftelijke reactie te ontvangen van  

de stuurgroep. Hierbij een formeel antwoord van de stuurgroep van het Programma 

Waddeneilanden. Dit document kan ter kennisname worden aangenomen. Het geeft aan hoe 

er wordt omgegaan met de wensen en bedenkingen vanaf elk eiland. De governance en 

financiering zijn aspecten die in 2022 verder moeten worden uitgewerkt in de programma 

organisatie. Ook moet er in 2022 meer helderheid komen over de cofinanciering vanuit Rijk en 

provincies. De prioritering in projecten kan pas daarna plaatsvinden. Het 

uitvoeringsprogramma Waddeneilanden is daarmee een document om verdere gesprekken aan 

te gaan met mogelijke subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners. 

287 Addendum op de Prestatieafspraken Texel 2021 t/m 2025 - Gemeente Texel/Stichting 
Woontij/Bewonersvereniging Texel: Vrije toewijzingsruimte Woontij / Beleid 

 

Het college besluit:  

1. in te stemmen met het Addendum op de Prestatieafspraken 2021 t/m 2025 – Gemeente 

Texel/Stichting Woontij/Bewonersvereniging Texel: Vrije toewijzingsruimte Woontij; 

2. Wethouder H. Huisman te machtigen de Prestatieafspraken 2021 t/m 2025 en het 

Addendum Vrije toewijzingsruimte Woontij namens de gemeente te ondertekenen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft ingestemd met het Addendum op de Prestatieafspraken 2021 t/m 2025 – 

Gemeente Texel/Stichting Woontij/Bewonersvereniging Texel: Vrije toewijzingsruimte 

Woontij. Per 1 januari 2022 mogen corporaties nog 7,5% van het woningbezit vrij toewijzen 

(was 20%). In de prestatieafspraken kan dit percentage van 7,5% verhoogd worden tot 15%. 

Stichting Woontij, Bewonersvereniging Texel en de gemeente hebben afgesproken van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. Met deze afspraak wordt voorkomen dat Woontij bijna geen 

ruimte meer heeft voor toewijzing aan medewerkers van NIOZ, Omring, OSG enzovoorts.  

De vrije ruimte van Woontij is belangrijk om urgente gevallen die niet binnen de reguliere 

doelgroep van Woontij vallen te kunnen helpen. 

305 Project Flexwoningen Den Burg – Doelgroep Vergunninghouders (niet openbaar, eerst 
externe communicatie direct omwonenden) / Beleid 

 

Het college besluit in te stemmen met het project Flexwoningen Den Burg voor de doelgroep 

Vergunninghouders. 

 Samenvatting 

 

Het college stemt in met het Project Flexwoningen Den Burg. Voor de doelgroep 

vergunninghouders worden door Woontij 10 chalets geplaatst op een strook gemeentegrond 

achter De Zandkoog. Met deze chalets wordt invulling gegeven aan de wettelijke taakstelling 

van de gemeente voor de huisvesting van vergunninghouders. De chalets worden voor een 

periode van 10 jaar geplaatst en zijn afkomstig van De Krim. De plaatsing van de chalets 

verlicht gelijktijdig de druk op de schaars vrijkomende reguliere sociale huurwoningen. Ook 

Omring (6 stuks Verzetstraat Den Burg voor personeelshuisvesting) en De Krim zelf (16 stuks 

bij Sir Robert Peel voor personeelshuisvesting en spoedzoekers) plaatsen chalets voor 10 jaar. 

De gemeente wil hieraan planologische medewerking verlenen en past hiervoor de 

zogenaamde ‘kruimelregeling’ toe. 



306 Vaststellen Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 

ten aanzien van het realiseren van wettelijk verplichte energiebesparing bij bedrijven aan 

te gaan; 

2. de wethouder met de portefeuille duurzaamheid te machtigen om deze 

intentieovereenkomst namens het college van B&W te ondertekenen; 

3. een plan van aanpak uit te werken voor onze gemeente waarin we invulling geven aan 

deze intentieovereenkomst; 

4. een subsidieaanvraag voor de uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 

2022-2025 uit te werken voor de gemeente Texel. 

 Samenvatting 

 

Het college van B&W van de gemeente Texel wil met de provincie Noord-Holland en de 

andere Noord-Hollandse gemeenten inzetten op het realiseren van energiebesparing bij 

bedrijven met een wettelijke energiebesparingsplicht door gebruik te maken van stimulerend 

toezicht. Daarom ondertekent het college een intentieovereenkomst gericht op het realiseren 

van naleving van energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector tussen 2022 

en 2025. 

307 Voorstel RES Uitvoeringsprogramma NHN / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het RES Uitvoeringsprogramma NHN op de onderdelen waar de 

gemeente bevoegd gezag is en daar waar dit van toepassing is voor de uitvoering van de 

RES 1.0. Met het voorbehoud dat de uitvoering van de activiteiten voor een aanzienlijk 

deel afhankelijk zijn van:  

• het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen als gevolg van het  

Klimaatakkoord; 

• de netinfrastructuur. 

2. de raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 Samenvatting 

 

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategie (RES) in Noord-Holland Noord is 

klaar en vastgesteld door het college van de gemeente Texel. Parallel aan de besluitvorming 

in de colleges behandelen ook Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de 

waterschappen het uitvoeringsprogramma.  

In de RES 1.0 is onderzocht waar wind- en zonne-energie in de regio mogelijk gemaakt kan 

worden en hoeveel energie de regio zou kunnen opwekken. In het uitvoeringsprogramma staat 

hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschap dit samen met belanghebbenden 

verder gaan uitwerken om tot concrete energieprojecten te komen. Het college van de 

gemeente Texel tekent hierbij wel aan dat de uitvoering van de activiteiten voor een 

aanzienlijk deel afhankelijk is van het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen en 

de capaciteit van de energie-infrastructuur. 

301 Aanpassen aanwijzingsbesluit parkeren Texel 2021 / Gemeentewerken  

 

Het college besluit: 

1. het Aanwijzingsbesluit gebied betaald parkeren Texel 2021 vast te stellen; 

2. het Aanwijzingsbesluit gebied betaald parkeren Texel 28 mei 2021 in te trekken 

 Samenvatting 



 

De belastingverordening 2021 voor parkeren is op een paar punten aangepast. Als gevolg 

daarvan wordt het aanwijzingsbesluit parkeren ook aangepast. 

In het recent vastgestelde Parkeer-en Verkeerscirculatieplan van De Koog is de Parnassiastraat  

aangewezen als gebied waar vergunningparkeren ingevoerd wordt. Dit betekent dat bewoners 

met een bewonerskaart de gehele dag in de straat mogen parkeren. Voor bezoekers geldt hier 

een maximale parkeertijd van twee uur.  

Daarnaast wordt de maximum parkeerduur op het parkeerterrein aan de Nikadel bij de Lidl 

één uur. Het aangepaste aanwijzingsbesluit met hierbij genoemde wijzigingen gaan per 

1 januari 2022 in werking. Bewoners van de Parnassiastraat zijn hierover per brief 

geïnformeerd. 

302 Aanbesteding Begeleiding Bouwteam Nieuwlanderweg / Gemeentewerken 

 

Het college besluit conform de afwijkingsbevoegdheid uit het “inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2014” te kiezen voor enkelvoudige onderhandse aanbesteding van de 

dienst “Begeleiding bouwteam Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg”. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit conform de afwijkingsbevoegdheid uit het “inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2014” te kiezen voor enkelvoudige onderhandse aanbesteding van de 

dienst “”begeleiding bouwteam Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg”. 

304 Uitvoeringsprogramma van het Programma Waddeneilanden / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma van het Programma Waddeneilanden. 
2. kennis te nemen van de antwoordnota op de wensen en bedenkingen van de colleges. 
3. een zienswijze in te dienen. 

 Samenvatting 

 

Om de eilander samenwerking te verstevigen en uitdagingen die op de eilanden afkomen het 

hoofd te bieden, heeft het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de GR de Waddeneilanden 

opdracht gegeven een Programma op te zetten: een plan voor een programma om de 

leefbaarheid op de Waddeneilanden te behouden en te werken aan een duurzaam en vitaal 

toekomstperspectief. 

 

De voor het programma benoemde thema’s zijn ondergebracht in vijf programmalijnen: 

• Goed Wonen & Leven 

• Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen 

• Optimaal Bereikbaar & Verbonden 

• Duurzame Energie 

• Circulaire Economie 

 

Het Programma Waddeneilanden is op 12 mei 2021 in de raad van Texel ter kennisname 

aangeboden. Er zijn geen zienswijzen ingediend, ook niet op de andere eilanden. Het 

Programma is vervolgens op 21 juni 2021 vastgesteld in het AB (Algemeen Bestuur). 

In het Uitvoeringsprogramma is het Programma Waddeneilanden verder uitgewerkt in 

concrete acties die de Waddeneilanden de komende vijf jaar willen uitvoeren. In 2022 zal de 

programma organisatie verder worden opgebouwd. Nu er door het ministerie van BZK een 

bijdrage van 4,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor woningbouw op de Waddeneilanden 

zal de aandacht in 2022 vooral uitgaan naar de verdere uitvoering van deze zogenoemde 

“Quickwin” projecten. De exacte voorwaarden en verdeling van de middelen wordt in 2022 

helder. Overige langlopende projecten worden in de jaren daarna verder opgepakt. De 



periode van uitvoering (2022-2026) komt overeen met de looptijd van het 

Uitvoeringsprogramma voor het Waddengebied 2050 en die van het investeringskader 

Waddenfonds (IKW). 

 

Het Uitvoeringsprogramma van het programma Waddeneilanden is in november 2021 

besproken in de colleges voor wensen en bedenkingen. De stuurgroep heeft hierop een reactie 

gegeven via een antwoordnota. In de raadsbijeenkomst van 18 november hebben de raden een 

presentatie gekregen over dit programma en de samenhangende onderwerpen. Nu ligt het 

Uitvoeringsprogramma voor aan de raad voor het indienen van eventuele zienswijzen. Alle 

raden bespreken het Uitvoeringsprogramma in hun vergadering van januari of 

februari 2022. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 11 januari 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


