
 

Besluitenlijst van de vergadering van het college van 
Burgemeester en Wethouders 
 

    

Nummer 9   

Locatie Burgerkamer Datum 1 maart 2022 

    

Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) 

Mevrouw E. van der Bruggen (secretaris) 

Mevrouw H. Huisman (wethouder) 

De heer R. van de Belt (wethouder) 

Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 8 van de vergadering van 22 februari 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

37 Onderzoek artikel 213a Afvalstoffenheffing / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. vaststellen onderzoeksplan afvalstoffenheffing (artikel 213a); 

2. bijgaande raadsinformatiebrief versturen naar de gemeenteraad; 

3. onderzoeksplan ter kennisneming aan de Auditcommissie verzenden. 

 Samenvatting 

 

Het college is verplicht conform de Gemeentewet en de verordening artikel 213a onderzoek 

te doen. Voordat het onderzoek gestart wordt, wordt eerst het onderzoeksplan vastgesteld. 

Het voorgestelde onderzoek is naar de afvalstoffenheffing. De reden is dat de 

afvalstoffenheffing niet eerder is onderzocht, het onderwerp heeft een aantal beïnvloedbare 

aspecten van de gemeentelijke organisatie: dienstverlening, milieu en kosten. De 

afvalstoffenheffing heeft een relatie met het grondstoffenbeleid. Dit beleid is in 2013  

vastgesteld. Landelijk wordt er gestreefd naar een meer circulaire economie, en afval is daar 

een belangrijk onderdeel van. Het onderwerp overlapt niet met de onderzoeken van de 

rekenkamercommissie. 

54 Besluiten hoger beroep in te stellen tegen uitspraken rechtbank inzake bedrijfswoning 
Ongeren / VTH 

 

Het college besluit: 

1. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak met het zaaknummer HAA 21 / 5947 WABOA 

EVE1; 

2. hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak met het zaaknummer HAA 21 / 275 GEMWT 

EVE1; 

3. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen met de strekking dat nog niet opnieuw 

op de bezwaren hoeft te worden beslist totdat uitspraak in hoger beroep is gedaan. 

 Samenvatting 

 

De rechtbank Noord-Holland heeft uitspraak gedaan in twee zaken. Deze zijn nauw met elkaar 

verbonden. Een vergunning uit 2001 vormt het belangrijkste onderwerp van geschil. Ter 



discussie staat wat er precies is vergund. Een bedrijfswoning (waar permanent gewoond mag 

worden) of een personeelsverblijf (waar permanente bewoning niet is toegestaan). 

 

Op dit moment wordt het betreffende bouwwerk bewoond. Een buurman heeft verzocht om 

hiertegen handhavend op te treden. Het college heeft dit verzoek afgewezen omdat er 

volgens het college een bedrijfswoning is vergund. Iemand die daar een bedrijf heeft mag 

daar permanent wonen. Er is geen overtreding. De buurman heeft hiertegen beroep ingesteld 

bij de rechtbank. De rechtbank komt tot de conclusie dat er een personeelsverblijf is 

vergund, waar permanente bewoning niet is toegestaan. Het besluit om het 

handhavingsverzoek af te wijzen wordt vernietigd door de rechtbank. Dit is de eerste 

uitspraak. 

 

De tweede uitspraak gaat over een vergunning om de bedrijfswoning uit te breiden. Volgens 

de buurman is er geen bedrijfswoning. Die kun je dus ook niet uitbreiden. Het college had 

volgens hem geen vergunning mogen verlenen voor de uitbreiding. Omdat het 

bestemmingsplan geen nieuwe bedrijfswoningen toestaat op deze locatie had het college de 

aanvraag moeten weigeren. De rechtbank volgt het standpunt van de buurman en vernietigt 

de vergunning. 

 

Het college heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen beide uitspraken. De onafhankelijke 

commissie bezwaarschriften heeft eerder in de procedure geadviseerd dat het college terecht 

heeft besloten het verzoek tot handhaving af te wijzen en de vergunning te verlenen. Ook 

vindt het college de onderbouwing van de uitspraken van de rechtbank niet juist. 

 

Tevens is besloten om een voorlopige voorziening te vragen. Doel hiervan is eerst een 

uitspraak in hoger beroep af te wachten voordat opnieuw op de bezwaren wordt beslist 

55 Nieuwe beslissing bezwaarschrift handhaving bedrijfspand Abbewaal / VTH 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift opnieuw ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit met een nieuwe motivering in stand te houden. Dit betekent dat dat 

er niet handhavend wordt optreden tegen de gevel, omdat die gevel voldoet aan de eisen 

van het Bouwbesluit ten aanzien van de brandwerendheid (branddoorslag en 

brandoverslag). 

 Samenvatting 

 

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een beroep waarbij een verzoek om 

handhaving is afgewezen. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en er moet een 

nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen. Het college heeft dat gedaan en heeft het 

bezwaar opnieuw ongegrond verklaard. Er is geen grond om handhavend op te treden. Na 

aanvullend onderzoek is een nieuwe en betere motivering opgesteld. 

 

Verzocht werd om handhavend op te treden tegen een gevel van een pand aan de Abbewaal in 

Den Burg. Die gevel zou volgens de verzoeker om handhaving (de eigenaar van het 

naastgelegen gebouw) niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de 

brandwerendheid. Het college concludeerde dat daaraan wel werd voldaan, ondanks dat bij 

de bouw van het pand is afgeweken van de vergunning. Het bezwaar werd ongegrond 

verklaard en de zaak kwam bij de rechtbank terecht. De rechter oordeelde dat het college  

onvoldoende feitelijk onderzoek had verricht en het besluit niet goed had gemotiveerd. 

Daarom kon de rechter niet vaststellen of er een overtreding was. Het onderzoek moest dus 

opnieuw gedaan worden. 



 

Het college heeft de situatie opnieuw beoordeeld en komt niet tot een andere conclusie: de 

gevel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de brandwerendheid. Er is 

geen overtreding. 

56 Grondruil Wilhelminalaan / Jan Daaldersteeg / Beleid 

 

Het college besluit de ruilovereenkomst met Liander Infra N.V. te bekrachtigen voor het 

ruilen van een perceel grond aan de Wilhelminalaan met een oppervlakte van circa 29 m² , 

plaatselijk bekend als gemeente Texel sectie N, nummer 31257  gedeeltelijk voor een perceel 

grond met opstal aan de Jan Daaldersteeg 47 sectie T, nummer 1536 (circa19 m²). 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten om met Liander grond te ruilen. 

De gemeente verkoopt hierbij een stuk grond aan de Wilhelminalaan, waarop een nieuw 

transformatorstation wordt gerealiseerd om de spanningsklachten aan het elektriciteitsnet in 

de omgeving op te lossen. 

 

Tegelijkertijd koopt de gemeente de opstal aan de Jan Daaldersteeg, waar de huidige trafo 

van het centrum van De Koog in zit. Deze wordt geïntegreerd in de nieuwbouw van de Korf III. 

 

Op 15 november 2017 hebben de gemeente, de Dorpscommissie, Texels Ondernemers 

Platform, Ondernemersvereniging De Koog aan Zee en Verenigde Exploitanten van De Koog 

een convenant ondertekend om het hart van De Koog een zichtbare impuls in 

aantrekkelijkheid te geven. Een onderdeel hiervan is de wens om de openbare ruimte in de 

Jan Daaldersteeg te verbreden en te verbeteren.  

Daarvoor is het nodig de opstallen op nummer 47 (huidige trafo) en 47 a (voormalige 

brandweerpost en polsbandjesuitgifte post) te slopen. 

 

De verbreding van de Jan Daaldersteeg kan straks door de gemeente gerealiseerd worden 

doordat diverse partijen zich daarvoor samen hebben ingezet en hun medewerking aan 

hebben verleend. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 8 maart 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


