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 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 7 van de vergadering van 15 februari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

49 Wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’, Schilderend 56, 58 in Den Burg / VTH 

 

Het college besluit: 

1. een wijzigingsprocedure te starten voor het perceel Schilderend 56-58 in Den Burg: de 

bestemming verandert van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen – Gestapeld’ en ‘Wonen – Lint’; 

2. het ontwerp wijzigingsbesluit als vastgesteld aan te merken als er geen zienswijzen 

worden ingediend tijdens de inzagelegging; 

3. dat voor de vaststelling van het plan een planschadeovereenkomst dient te worden 

ondertekend. 

 Samenvatting 

 

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

Schilderend 56-58 in Den Burg te veranderen van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen - Gestapeld’ en 

‘Wonen - Lint’, volgens de wijzigingsbevoegdheid zoals vastgelegd in het bestemmingsplan 

Den Burg. Het gaat hier om de locatie waar de Texelse Autocentrale was gevestigd.  

 

Waarom wordt medewerking verleend aan de plannen? 

Nadat de Texels Autocentrale in februari 2017 getroffen werd door brand, is ze niet meer op 

deze locatie teruggebouwd. Het terrein ligt al geruime tijd braak. Nu zijn plannen ingediend 

om hier woningbouw mogelijk te maken. Het plan gaat uit van 8 appartementen met 

indicatieve koopprijzen vanaf 270.000 euro.  

Deze woningen worden duurzaam gebouwd en op het perceel zelf wordt gezorgd voor 

voldoende parkeerplaatsen.  

Op het perceel staat nu ook nog een woning. Dit is de voormalige bedrijfswoning. Deze woning 

wordt ook betrokken in dit plan en krijgt ook een woonbestemming. In totaliteit wordt met 

dit plan een braakliggend terrein weer goed ingevuld met woningen. Daarom is positief op 

deze ontwikkeling besloten.  

 

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

In het bestemmingplan Den Burg heeft de locatie aan het Schilderend de bestemming 



‘Bedrijf’. 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 - Lint’. Met deze 

bestemmingen is het mogelijk om hier een appartementengebouw te realiseren en de 

bestaande bedrijfswoning van een woonbestemming te voorzien.  

 

Wat worden de bouwhoogten? 

Het appartementengebouw mag maximaal 9 meter hoog worden. Deze bouwhoogte is 

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

6 meter. Dat is ook in overeenstemming met de huidige bouwmogelijkheden.  

 

Komen er voldoende parkeerplaatsen? 

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

8 geplande woningen zijn 6 parkeerplaatsen nodig. Dit is gebaseerd op het aantal en de 

grootte van de woningen. Er komen 7 parkeerplaatsen op het perceel en dat is in 

overeenstemming met de normen. 

 

Wat zijn de vervolgstappen? 

Er wordt een ontwerp wijzigingsbesluit opgesteld, dat samen met het verzoek 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 dan wordt het plan vastgesteld en opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Er 

kan dan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Nadat de wijzigingsprocedure is afgerond kan een aanvraag omgevingsvergunning voor de 

bouw van de woningen worden ingediend. 

51 Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. de verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 vast te stellen; 

2. bijlage 2, de omvang van de opdracht, vast te stellen en op deze bijlage geheimhouding 

te leggen op de op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met art. 10 lid 2 

sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en vanwege de algemene beginselen van 

het aanbestedingsrecht tot 1 juni 2023; 

3. Mandaat te verlenen aan de Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar (RNO) tot de nadere 

uitwerking van de benodigde inkoopdocumenten en het starten van de inkoop 

JeugdzorgPlus 2023; 

4. Bijgevoegd raadsmemo ter informatie te delen met uw gemeenteraad op 3 maart 2022, 

nadat alle zeventien colleges een besluit hebben genomen. 

 Samenvatting 

 

In het najaar van 2021 hebben alle 18 gemeenteraden in Noord-Holland-Noord ingestemd met 

de transformatievisie JeugdzorgPlus 2023. In deze visie is met elkaar vastgesteld dat een 

gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke 

opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te 

voorkomen. De afgelopen periode is de visie uitgewerkt tot een verwervingsstrategie waarin 

concreet producten en inkoopdoelstellingen zijn beschreven en de omvang  

van de opdracht is toegelicht. Het college wordt gevraagd in te stemmen met deze 

verwervingsstrategie die de basis vormt voor het verdere inkooptraject. Het doel is om vanaf 

1 januari 2023 een nieuw contract te hebben afgesloten met een gecertificeerde 

JeugdzorgPlus aanbieder. 



52 Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een ambulancepost nabij 
Nieuwlanderweg 94; afgifte van een verklaring van geen bedenkingen / VTH 

 

Het college besluit de uitgebreide afwijkingsprocedure te starten voor de aanvraag 

omgevingsvergunning ‘Nieuwbouw 2e ambulancepost aan de Nieuwlanderweg 94 in De Waal’. 

 

Het college besluit de raad voor te stellen:  

1. mee te werken aan de bouw van een ambulancepost aan de Nieuwlanderweg, op het 

perceel nabij nummer 94 in De Waal.; 

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

omgevingsvergunning; 

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

ingediend deze aan te merken als een vastgestelde verklaring. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan de bouw van een 2e 

 ambulancepost aan de rotonde bij Nieuwlanderweg in De Waal en vraagt de gemeenteraad 

hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

 

Wat zijn de plannen? 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend 

voor de bouw van een 2e ambulancepost. Deze nieuwe post is nodig voor het onderbrengen 

van de 3e ambulance. Deze is nu tijdelijk ondergebracht bij de brandweerkazerne op de 

Postweg. De Veiligheidsregio heeft onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor de 

nieuwe permanente ambulancepost. Deze locatie is gevonden op het perceel Nieuwlanderweg 

nabij 94 in De Waal. Deze locatie ligt direct aan de rotonde met uitvalswegen richting 

Noord/Noordoost (via Postweg), West (via Ruigendijk) en Zuid (via Nieuwlanderweg). Deze 

ligging borgt eveneens de tijdige opschaling/ondersteuning naar het zuidelijk gedeelte van 

Texel. 

 

Een uitgebreide afwijkingsprocedure is nodig om vergunning te kunnen verlenen  

Om mee te kunnen werken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan Buitengebied 

Texel 2013. De locatie heeft niet de goede bestemming om de ambulancepost te kunnen 

bouwen. De bestemming is nu ‘Wonen’ en ‘Natuur’. De procedure die gevoerd wordt om 

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

onderbouwing aangeleverd en zijn diverse onderzoeken gedaan.  

 

Verklaring van geen bedenkingen  

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

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

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

van geen bedenkingen stemt de raad ook in met de plannen voor de bouw van de 2e 

 ambulancepost. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt 6 weken ter inzage 

gelegd en er kunnen zienswijzen op ingediend worden.  

 

Waarom medewerking verlenen aan de plannen? 

Met de komst van de 2e ambulancepost aan de Nieuwlanderweg wordt gewerkt aan een goede 

bereikbaarheid van de ambulance voor geheel Texel. De locatie bij de rotonde zorgt dat snel 

in verschillende richtingen kan worden uitgereden. Op dit moment worden de aanrijdtijden 

door de afstand vanaf de ambulancepost in Den Burg niet altijd gehaald. En op dit gebied 

geldt natuurlijk dat ‘elke seconde telt’. Daarnaast heeft Texel te maken met veel toeristen, 



zodat er fluctuaties zijn in het laag-, midden- en hoogseizoen die nu niet voldoende 

opgevangen kunnen worden. Voor Texel is het dus essentieel dat er de 2e permanente  

ambulancepost er komt. 

De bebouwing is kleinschalig en de locatie wordt bovendien goed landschappelijk ingepast. Er 

zijn geen belemmeringen op gebied van archeologie, water, natuur. Dat volgt uit de diverse 

onderzoeken die zijn aangeleverd en onderdeel uitmaken van de ruimtelijke onderbouwing 

die bij dit plan hoort.  

 

Hoe verloopt de procedure verder? 

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

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

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

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

heroverweging plaatsvinden waarna besloten wordt of de vergunning verleend of geweigerd 

wordt. 

53 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het ontwerpbestemmingsplan Tweede Reparatieplan Buitengebied, zoals geometrisch is 

vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.BUI2021BP0004-on01 gewijzigd vast te stellen zoals uiteengezet in de 

standpunten in de Nota van Zienswijzen (wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 

bestemmingsplan); 

2. de Nota van Zienswijzen vast te stellen, waarin de beantwoording van de zienswijzen en 

de ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen; 

3. voor het plan geen exploitatieplan vast te stellen ingevolge artikel 6.12 lid 2 Wet 

ruimtelijke ordening aangezien er geen ontwikkellocaties zijn opgenomen; 

4. als ondergrond voor de verbeelding te gebruiken: de Grootschalige Basiskaart (GBKN) 

ondergrond van 11 augustus 2021. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Tweede 

Reparatieplan Buitengebied gewijzigd vast te stellen. 

Het plan heeft van 25 oktober tot en met 6 december 2021 ter inzage gelegen. In deze 

periode zijn 6 zienswijzen ontvangen. Dit betreft de volgende locaties: Zaandammerdijk 2, 

Jan Ayeweg (ijscokar), Westerweg 47, het strand, Oosterenderweg 2 (Sommeltjesberg) en het 

agrarische bouwblok achter Klif 38. 

De zienswijze van Rijkswaterstaat over het bevoegd gezag in het kustgebied geeft aanleiding 

tot aanpassing van de Toelichting van het bestemmingsplan. 

Daarnaast is 1 ambtshalve aanpassing toegevoegd, waarmee 2 archeologische 

dubbelbestemmingen worden opgenomen op de verbeelding ter hoogte van de Mokbaai, 

conform de vastgestelde Archeologische verwachtingskaart Waddenzee. 

Waarom dit reparatieplan? 

Voor het buitengebied van Texel is in 2013 het bestemmingsplan en in 2018 het reparatieplan 

vastgesteld. 

Inmiddels is een aantal kleine onvolkomenheden in het plan geconstateerd, zijn er 

gerechtelijke uitspraken geweest en staan er in de vastgestelde Strandnota 2019 een aantal 

aspecten die in het bestemmingsplan moeten worden verwerkt. Dit reparatieplan bevat dus 

geen nieuw beleid. 

 

De aanpassingen op de verbeelding betreffen de volgende locaties: 



1. nabij de Sommeltjesberg in De Waal worden archeologische dubbelbestemmingen 

opgenomen; 

2. ten noorden van Paal 17 wordt na de eerste strandopgang de seizoensbebouwing 

(strandhuisjes en watersportaccommodaties) nu ook in het bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt; 

3. bij de parkeerplaats van Paal 15 wordt de opslag van strandhuisjes etc. niet meer 

mogelijk gemaakt in het plan. Dat is conform de feitelijke situatie; 

4. om de woning aan de Postweg 187 wordt in plaats van de sportbestemming voor de 

golfbaan de bestemming ‘Tuin’ opgenomen; 

5. op de Mosselweg 4 wordt de schapenboet, die een aantal jaren geleden is teruggebouwd, 

bestemd; 

6. het recreatieve opstal op de Postweg 27 wordt op de juiste wijze bestemd. Dit betreft 

een nieuwe recreatieve slaapplaatsen; 

7. het aantal recreatieve slaapplaatsen op de Koorn-aar wordt met 2 aangepast, omdat daar 

in 2004 een procedure voor is gevoerd. Dit betreft dus geen nieuwe recreatieve 

slaapplaatsen; 

8. een woning op de Hoofdweg 9 krijgt de aanduiding ‘plattelandswoning’ conform een reeds 

gevoerde procedure; 

9. Ten zuiden van Paal 28 wordt de aanduiding voor strandrecreatie aangepast conform het  

vastgestelde beleid en de feitelijke situatie. Er zijn daar namelijk geen 

watersportaccommodaties mogelijk en deze zijn er ook niet. 

39 Vaststellen rentepercentage 2022 stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig 
wonen / Beleid 

 

Het college besluit het rentepercentage van de stimuleringslening duurzaam en langer 

zelfstandig wonen voor 2022 vast te stellen op 1,5%. 

 Samenvatting 

 

De gemeente Texel biedt aan haar bewoners de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen 

aan. Bewoners met een koopwoning of vakantiewoning op Texel kunnen maximaal € 50.000 

lenen voor het nemen van maatregelen voor het verduurzamen van hun woning. Ook kan de 

lening gebruikt worden voor het nemen van maatregelen om langer zelfstandig in de eigen 

woning te blijven wonen. Hier geldt een maximum leenbedrag van € 15.000. Voldoet de 

aanvrager aan de gestelde voorwaarden dan ontvangt hij/zij een toewijzingsbrief van de 

gemeente waarmee de lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging aangevraagd en 

afgesloten kan worden. 

 

Elk jaar stelt het college voor de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen het 

rentepercentage vast. Het rentepercentage voor 2022 is vastgesteld op 1,5%. Meer weten 

over de voorwaarden van de lening duurzaam en langer zelfstandig wonen kijk dan op 

www.texel.nl of www.svn.nl 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 1 maart 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


