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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 5 van de vergadering van 1 februari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

38 Toepassen regeling vrijkomende agrarische bebouwing voor het perceel Stuifweg 11 in 
Oosterend / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de wijzigingsprocedure starten voor het perceel Stuifweg 11 in Oosterend: de 

enkelbestemming verandert van ‘Agrarisch – Zeepolders’ naar ‘Bedrijf – Vrijkomende 

agrarische bebouwing’; 

2. het ontwerp wijzigingsbesluit als vastgesteld aanmerken als er geen zienswijzen worden 

ingediend tijdens de inzagelegging. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan het verzoek om voor het perceel Stuifweg 11 in 

Oosterend de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing toe te passen. De agrarische 

bestemming wordt dan gewijzigd naar ‘Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing ‘(Bedrijf – 

Vab). 

 

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. Op het perceel wordt een kleinschalig 

bedrijf gevestigd dat zich richt op het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen.  

 

De sanering van voormalige bedrijfsbebouwing.  

Op het perceel staat nu 614 m²  aan voormalige bedrijfsbebouwing. Bij een wijziging naar 

Bedrijf – Vab mag maximaal 650 m² aan voormalige bedrijfsbebouwing blijven staan. In deze 

situatie is sanering niet aan de orde.  

 

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 ‘Bedrijf – Vrijkomende 



agrarische bebouwing’ met een oppervlakte van 5000 m² . Er wordt 6629 m² agrarische grond 

zonder bouwvlak toegevoegd aan het agrarisch areaal. Deze grond wordt ingericht als 

grasland. De inrichting van het perceel blijft verder ongewijzigd. Er is voldoende  

ruimte voor parkeren op het perceel.  

 

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. 

30 Wijziging bestemming locatie De Akker, Kotterstraat 1 in Oosterend / VTH 

 

Het college besluit: 

1. wijzigingsprocedure te starten voor het perceel Kotterstraat 1 in Oosterend: de 

bestemming verandert van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen – Twee aaneen’ en ‘Wonen – 

Gestapeld’; 

2. het ontwerp wijzigingsbesluit als vastgesteld aanmerken als er geen zienswijzen worden 

ingediend tijdens de inzagelegging en de (anterieure) overeenkomst waarin ook de 

planschaderegeling is opgenomen, is getekend en ingegaan. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit de wijzigingsprocedure te starten om de bestemming van het perceel 

Kotterstraat 1 in Oosterend te veranderen van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen - Twee aaneen’ 

en ‘Wonen – Gestapeld’, conform de wijzigingsbevoegdheid zoals vastgelegd in het 

bestemmingsplan Oosterend (2014). Het gaat hier om de locatie van de voormalige 

basisschool De Akker.  

 

Waarom wordt medewerking verleend aan de plannen? 

Na fusie met de Jacob Daalderschool is het pand van basisschool De Akker aan de Kotterstraat 

vrijgekomen. Deze locatie wordt nu ingevuld met wonen. Plan is dat hier woningen worden 

gebouwd voor verschillende doelgroepen. Er komen 10 appartementen in een 

appartementengebouw en 8 grondgebonden woningen in de vorm van twee onder één kap. 

Van deze woningen kunnen er 4 levensloopbestendig worden gemaakt. De indicatieve 

koopprijzen voor de appartementen en woningen varieert tussen de 225.000 (appartementen 

1everdieping) tot 355.000/385.000 (grondgebonden woningen, differentiatie vanwege 

kavelgrootte) v.o.n. (prijspeil januari 2022). Met de huidige vraag naar woningen is dit een 

goede ontwikkeling voor Oosterend en geheel Texel. Daarom is positief op deze ontwikkeling 

besloten.  

 

Wat moet er gedaan worden om de woningen te kunnen bouwen?  

In het bestemmingplan Oosterend heeft de locatie aan de Kotterstraat 1 de bestemming 

‘Maatschappelijk’. Woningbouw is binnen deze bestemming niet mogelijk. In de regels die bij 

deze bestemming horen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te 

kunnen veranderen naar een woonbestemming.  

Daarvan wordt hier gebruik gemaakt. De bestemming kan dan worden gewijzigd naar ‘Wonen 

– Gestapeld’ en ‘Wonen -Twee aaneen’. Met deze bestemmingen is het mogelijk om hier een 

appartementengebouw te plaatsen en 4 blokken van twee onder één kap woningen. De 

bestaande bebouwing op het perceel wordt volledig gesloopt.  

 

Wat worden de bouwhoogten? 



Het appartementengebouw mag maximaal 10 meter hoog worden. Deze bouwhoogte is 

hetzelfde als de hoogte die nu mogelijk is op het perceel. De maximale goothoogte wordt 

maximaal 6 meter. Dat is hoger dan nu mogelijk is, maar sluit wel aan bij de maximale 

goothoogte van de tegenoverliggende woningen en meer panden in de Kotterstraat. De twee 

onder één kap woningen mogen maximaal 9 meter hoog worden en krijgen een goothoogte 

van maximaal 4,5 meter. Dit zijn gebruikelijke hoogten voor grondgebonden woningen in de 

dorpen.  

 

Komen er voldoende parkeerplaatsen? 

In de Nota Parkeernormen 2015 staan de regels voor het aantal parkeerplaatsen. Voor de 18 

geplande woningen zijn 25 parkeerplaatsen nodig. Dit is gebaseerd op het aantal en de 

grootte van de woningen. Er komt een parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen aan de 

achterzijde van het perceel, ontsloten via de Slotskolk. Aan de zijde van de Kotterstraat 

komen nog 5 parkeerplaatsen. In totaal 25 parkeerplaatsen en daarmee in overeenstemming 

met de normen. 

 

Wat zijn de vervolgstappen? 

Er wordt een ontwerp wijzigingsbesluit opgesteld, dat samen met een onderbouwing van de 

plannen 6 weken ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan zienswijzen op de plannen worden 

ingediend. Als er zienswijzen worden ingediend zullen de plannen worden heroverwogen. 

Komen er geen zienswijzen binnen en als de anterieure overeenkomst is getekend en 

ingegaan, dan wordt het plan vastgesteld en opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Er kan dan 

beroep worden ingesteld bij het college van beroep bij de Raad van State.  

Nadat de wijzigingsprocedure is afgerond kan een aanvraag omgevingsvergunning voor de 

bouw van de woningen worden ingediend. 

40 Ontwerp bestemmingsplan Den Hoorn Naalrand (locatie vm. Drijverschool) ter visie leggen 
/ Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Den Hoorn - Naalrand, waarmee de 

bouw van 32 woningen op het voormalige terrein van de Jan Drijverschool mogelijk wordt 

gemaakt, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) 

bestand NL.IMRO.0448.DHN2021BP0003-on01 en deze ter inzage te leggen.  

2. op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel-Den Hoorn- 

Naalrand’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het 

bestemmingsplan Den Hoorn Naalrand, planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor er geen 

aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en daarom te volstaan met het 

volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader van het bestemmingsplan. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie van de 

voormalige Drijverschool gedurende 6 weken ter visie te leggen. 

 

Op deze locatie zijn 32 woningen voorzien, waarvan 20 sociale huurwoningen. Deze 

ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Den Hoorn, omdat de locatie een 

maatschappelijke bestemming heeft en maar 1 woning is toegestaan. Daarom wordt een 

nieuw bestemmingsplan voorbereid, waardoor de beoogde woningen gerealiseerd kunnen 

worden. 

Het woningbouwplan gaat uit van 16 ‘rug-aan-rug woningen’ (sociaal), 4 ‘rij woningen’ 

(sociaal), 4 ‘goedkope rij woningen’ en 8 ‘smalle rijwoningen’. 



Binnen het plangebied zijn 38 parkeerplaatsen voorzien, waarmee voldaan wordt aan de 

gemeentelijke parkeernormen.  

 

In juli 2021 is de grondexploitatie voor dit woningbouwproject door de raad vastgesteld, als 

onderdeel van het programma ‘Versnelling woningbouwlocaties’. 

Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang 

om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het 

tekort aan woningen is met name voor starters hoog. 

In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking 

Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en 

betaalbare koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel 

aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot. 

Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. 

Uit het Besluit milieueffectrapportage blijkt dat voor deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r. 

procedure gevoerd kan worden. Dit komt, omdat de bouw van 32 woningen ruim onder de 

drempelwaarde van 2.000 woningen blijft. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling is een 

aanmeldingsnotitie opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen 

optreden. Deze toets wordt de ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’ genoemd. Daarom heeft het 

college besloten de vormvrije m.e.r. procedure te voeren. 

 

Het vervolg is nu dat het plan 6 weken ter inzage wordt gelegd waarbij een ieder gedurende 

die 6 weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze kan indienen.  

Vaststelling van het plan is voorzien in het 3e  kwartaal 2022. 

41 Ontwerp bestemmingsplan Oudeschild Trompstraat (locatie vm. voetbalveld) ter visie 
leggen / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oudeschild Trompstraat, waarmee de 

bouw van 39 woningen op het voormalige voetbalveld mogelijk wordt gemaakt, zoals 

geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.ODS2021BP0001-on01en deze ter inzage te leggen.  

2. op basis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. vormvrije m.e.r.-beoordeling Texel- Oudeschild- 

Trompstraat’, inhoudende dat er door de ruimtelijke ontwikkeling die met het 

bestemmingsplan Oudeschild Trompstraat, planologisch-juridisch mogelijk wordt 

gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, waardoor 

er geen aanleiding is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en daarom te volstaan 

met het volgen van de vormvrije m.e.r. procedure in het kader van het bestemmingsplan. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie van het 

voormalige voetbalveld in Oudeschild gedurende 6 weken ter visie te leggen. 

 

Op deze locatie zijn 39 woningen voorzien, waarvan 20 sociale huurwoningen. Deze 

ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Oudeschild, omdat de locatie deels 

een sport-bestemming en deels een groenbestemming heeft en er geen woningen zijn 

toegestaan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid, waardoor de beoogde 

woningen gerealiseerd kunnen worden. 

Het woningbouwplan gaat uit van 20 ‘rug-aan-rug woningen’, 14 ‘rij woningen’, 4 ‘twee-

onder-een kap’ en 1 ‘vrijstaande woning’. 

Volgens het gemeentelijke parkeerbeleid zijn 53 parkeerplaatsen nodig voor dit plan. Binnen 



het plangebied zijn 62 parkeerplaatsen voorzien, waarmee ruim voldaan wordt aan de 

gemeentelijke parkeernormen.  

 

In juli 2021 is de grondexploitatie voor dit woningbouwproject door de raad vastgesteld, als 

onderdeel van het programma ‘Versnelling woningbouwlocaties’. 

Het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030 omschrijft het belang 

om snel veel woningen te realiseren met grote aandacht voor de betaalbare sector. Het 

tekort aan woningen is met name voor starters hoog. 

In de gepresenteerde plannen ligt de focus op sociale huurwoningen (uitwerking 

Prestatieafspraken 2021 t/m 2025), maar is er ook ruimte voor middeldure huur en 

betaalbare koop om starters de kans te geven in te stappen in de koopwoningmarkt. Om snel 

aan de woningvraag te kunnen voldoen is het belang van versnelling bij de opgaves groot. 

Doel is deze woningen zo snel mogelijk te realiseren. De gemeente levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. 

 

Uit het Besluit milieueffectrapportage blijkt dat voor deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r. 

procedure gevoerd kan worden. Dit komt, omdat de bouw van 39 woningen ruim onder de 

drempelwaarde van 2.000 woningen blijft. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling is een 

aanmeldingsnotitie opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen 

optreden. Deze toets wordt de ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’ genoemd. Daarom heeft het 

college besloten de vormvrije m.e.r. procedure te voeren. 

 

Het vervolg is nu dat het plan 6 weken ter inzage wordt gelegd waarbij een ieder gedurende 

die 6 weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze kan indienen.   

Vaststelling van het plan is voorzien in het 3e kwartaal 2022. 

42 ANBI-status Stichting behoud Loodsbotter Texelstroom / Beleid 

 

Het college besluit  als certificaathouder van de Stichting Behoud Loodsbotter Texelstroom af 

te zien van het recht op een eventueel overschot bij opheffing van de Stichting en in te 

stemmen met de statutenwijziging dit aangaande, onder de voorwaarde dat alle 

certificaathouders van de Stichting Behoud Loodsbotter Texelstroom af zien van dit recht, én 

dat een eventueel overschot bij opheffing van de Stichting ten goede komt van een Texelse 

ANBI-instelling. 

 Samenvatting 

 

De Stichting Behoud Loodsbotter Texelstroom wil haar statuten aanpassen om een ANBI-status 

aan te kunnen vragen. Daarmee zou het een Algemeen Nut Beogende Instelling worden met 

belastingvoordeel voor de stichting, donateurs en vrijwilligers. Het wordt daarmee 

aantrekkelijker om te schenken aan en vrijwilliger te zijn van de Stichting. De gemeente is 

certificaathouder bij de Stichting waarmee aanspraak kan worden gemaakt op geld na 

opheffing van de Stichting. Dit recht staat in de weg voor een ANBI-status. De Stichting  

verzoekt de gemeente om af te zien van dit recht en in te stemmen met de statutenwijzing. 

Het college adviseert de raad in te stemmen met dit verzoek. 

43 Intentieovereenkomst Gemeente Texel en HHNK – Aanleg fietspaden binnendijken / 
Gemeentewerken 

 

Het college besluit in te stemmen met de intentieovereenkomst tussen de gemeente Texel en 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de aanleg van twee fietspaden en deze te 

laten ondertekenen. 

 Samenvatting 



 

Burgemeester en wethouders besluiten om een intentieovereenkomst met het 

hoogheemraadschap af te sluiten over het aanleggen van twee fietspaden over binnendijken 

van het hoogheemraadschap. Dit zijn het fietspad over de binnendijk langs het Eierlandse 

Kanaal tussen de Zaandammerdijk en De Cocksdorp en het fietspad over de binnendijk van de 

Prins Hendrik-polder tussen de Pontweg en Den Hoorn. 

Met de aanleg komt er voor fietsers een derde vrijliggende noord-zuidverbinding in polder 

Eierland en wordt de ontbrekende schakel in de oost-westverbinding tussen Oudeschild en 

Den Hoorn weggenomen. 

De aanleg is in het kader van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde 

Actieplan Mobiliteit om daarmee de fietsveiligheid te verhogen en om het fietsen op Texel te 

bevorderen. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 15 februari 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


