Nieuwsbrief mei 2021
Bij deze ontvangt u de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Kernwaarden Texel
(SKT). Deze nieuwsbrief verschijnt in april en november.
De Texelse kernwaarden rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en
nachtelijke duisternis zijn hét toetsingskader voor bestuurlijke medewerking aan
plannen en ontwikkelingen met ruimtelijke gevolgen. De kernwaarden zijn
opgenomen en uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Texel, door de
gemeenteraad vastgesteld op 12 juni 2013. Met inachtneming van de kernwaarden
kan het eiland zich ontwikkelen zonder aan bewezen kwaliteiten schade te doen.
Stichting Kernwaarden Texel houdt de vinger aan de pols en informeert politiek en
bevolking over het belang van de kernwaarden.
Heeft u zaken waarvan u vindt dat SKT die zou moeten oppakken, laat dat vooral
aan ons weten. Stuur de nieuwsbrief ook eens aan kennissen door om hen te
attenderen op onze inzet. Hoe groter ons bereik, hoe beter en effectiever we
kunnen acteren en hoe serieuzer we worden genomen.
Heeft u zaken waarvan u vindt dat SKT die zou moeten oppakken, laat dat dan
vooral aan ons weten op info@stichtingkernwaardentexel.nl
__________________________________________________________________________
In de afgelopen hebben we ons bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Visiedocument
Voor wie het nog niet heeft gezien, op de website staat het visiedocument van SKT
met een uitleg over de doelstellingen en de werkwijze. Het was belangrijk om zes
jaar na de officiële oprichting en na mutaties binnen het bestuur het voor onszelf en
voor jullie nog eens onder de loep te nemen en op te schrijven. Wie het na wil
lezen kan het document lezen op de website www.stichtingkernwaardentexel.nl
__________________________________________________________________________

Verdieping
Het voordeel van een breed bestuur en een groep van adviseurs is dat er meer tijd
is om naast de waan van de dag meer de diepte in te gaan en te onderzoeken hoe
regelingen nu precies in elkaar zitten. Zo hebben we onderzocht wat de regeling

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) nu precies inhoudt, wat de
stolpenregeling werkelijk behelst, wat het woord “tijdelijk” betekent in de
regelgeving, hoe we de regeling Ruimte voor Ruimte moeten interpreteren en zijn
we net als veel Texelaars op zoek naar een manier om de bedden op Texel te
tellen. SKT wil goed beslagen ten ijs komen als we de politiek benaderen.
__________________________________________________________________________

Toeristische Toekomstvisie
Met zijn kennis had SKT goed kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de
Toeristische Toekomstvisie waar de gemeente Texel nu aan werkt. SKT heeft wel
uitgebreid gereageerd op de kader stellende notitie die B&W hierover aan de raad
stuurde. Daarop is bijna per kerende post ook een reactie ontvangen van
wethouder Huisman. Dat is prettig want dat betekent dat er serieus naar onze
inbreng wordt gekeken. Het is wel jammer dat het College geen rol voor SKT ziet
weggelegd in stuur- of klankbordgroep. Het is, zo zeggen ze, niet duidelijk wie SKT
vertegenwoordig, en er is in het voortraject ook voor SKT, net als voor alle burgers,
ruimte geweest om punten in te brengen. Met dit standpunt moeten we het doen,
maar het heeft ons er niet van weerhouden om ook gebruik te maken van de
inspraakmogelijkheid bij de raadscommissie. Gelukkig zijn er verschillende
politieke partijen die wel geïnteresseerd zijn in de ideeën van SKT in het kader van
de Toeristische Toekomstvisie. Via deze en andere kanalen kunnen- en zullen we
input geven over het belang van de kernwaarden voor het eiland in relatie tot het
toerisme nu en in de toekomst. B&W komt zo mogelijk nog voor de zomer met een
nadere uitwerking en die zal SKT zorgvuldig beschouwen.
__________________________________________________________________________

Energietransitie
Opnieuw is er een idee gelanceerd om ook op Texel de energietransitie een stapje
dichterbij te brengen. Dit keer gaat het om een zonnepark op het parkeerterrein bij
strandslag 17 als mogelijk voorbeeld voor andere parkeerterreinen.
Iedereen is ervan overtuigd dat er stappen gezet moeten worden, maar welke is
nog niet eenduidig. Dit plan, waarvan ook de technische en economische de
haalbaarheid in het kader van de RES nog in onderzoek is, laat zien dat er van
afgerond beeld nog geen sprake is. Stichting Kernwaarden heeft zich uitgesproken
tegen windmolens, is niet tegen zonneparken in het algemeen, maar wil eerst
inzetten op zonnepanelen op daken en het stimuleren van het isoleren van huizen.

Een zonnepark vergelijkbaar met dat in Bloemendaal waar het uitgevoerd is. (foto’s
André van der Vliet)
__________________________________________________________________________

Pluk- en Moestuinen Den Hoorn
Recreatief en educatief medegebruik is een term die is ingevoerd om toeristische
activiteiten op “agrarische grond met waarde” mogelijk te maken. Het boerengolf
dat Klif 12 jarenlang organiseerde kon op die manier plaatsvinden aan de
noordkant van Den Hoorn. Die activiteit vindt inmiddels niet meer plaats.
Pluktuin hoek Klif-Rommelpot.
SKT maakte bezwaar tegen de eerste vergunningsverlening omdat die onder meer
betrekking had op een veel grotere oppervlakte dan de aanwezige pluktuin en voor
een ongespecificeerd recreatief medegebruik. De gemeente trok de vergunning in
en de aanvrager van die vergunning is daartegen in beroep gegaan. Het is nog niet
duidelijk wanneer dat beroep dient. Inmiddels is een tweede, iets gewijzigde,
vergunningsaanvrage in behandeling. Die aanvraag is afgewezen door de
gemeente waarna de initiatiefnemer bezwaar maakte. SKT is gehoord in die
procedure en maakte opnieuw kenbaar dat de aangevraagde oppervlakte ver de
huidige omvang zou overschrijden. Het is nog niet bekend wanneer B&W zullen
beslissen op het advies van de bezwaarschriftencommissie.
Moestuin Hoge Achterom
Omdat uit krantenberichten bleek dat Hotel-Restaurant Bij Jef zijn nieuwverworven
moestuin ook wilde inzetten voor recreatieve en educatieve nevenactiviteiten heeft
SKT bij de gemeente navraag gedaan of daarvoor de vereiste vergunning was
aangevraagd en verleend. Die vraag is herhaald ook gesteld vanuit de 100
Hoornders met aanvulling op het punt van het aanbrengen van klinker
verhardingen. De gemeente heeft een reactie toegezegd.
Wijziging bestemmingsplan “agrarisch met waarde”
Om een einde te maken aan de mogelijkheid vergunningen aan te vragen voor
educatief en recreatief medegebruik besloot de gemeenteraad onlangs op verzoek
van een honderdtal Hoornders dat het betreffende artikel uit het bestemmingsplan
zal worden gehaald. Vanzelfsprekend gaat dat niet zomaar en wordt dat tijdig
aangekondigd en kan eenieder daarop zijn zienswijze indienen en is er na

besluitvorming door de raad ook nog beroep mogelijk. SKT zal de ontwikkelingen
goed volgen.
__________________________________________________________________________

Kunstwerk “In veilige handen”
Weet u het nog? De voorgenomen oprichting van een metershoog kunstwerk in de
duinen bij het Horntje ontlokte talloze reacties en een internetpetitie ertegen kreeg
bijna 1000 handtekeningen. Wat daarvan ook zij; het gaat erom dat je een
ontvankelijke partij bent als je bezwaar aantekent. SKT is zo’n partij. Niettemin vond
de bezwaarschriftencommissie en vervolgens ook het College van B&W dat onze
argumenten tegen het kunstwerk niet steekhoudend waren. Daar waren wij het niet
mee eens en dus zijn we in beroep gegaan bij de bestuursrechter in Haarlem. Die
zaak diende op 13 april. We voerden inhoudelijke argumenten aan. Twee inwoners
van het Horntje waren in dezelfde zaak ook aan het woord: Zij maakten er bezwaar
tegen dat ze door de gemeente niet als belanghebbende waren aangemerkt
waardoor hun inhoudelijk argumenten niet werden beoordeeld. De rechtbank zal
binnen zes weken na 13 april uitspraak doen.
__________________________________________________________________________

Zienswijze verplaatsing recreatieve bedden
Het voornemen om een van de weinige stukjes open land op de hoek van het
Mienterglop en het Oude Dijkje (St. Jansland) te bebouwen met een stolp en een
tweetal zomerhuizen ter vervanging van een bouwrecht aan de Pontweg 160-164
was in de ogen van SKT onwenselijk omdat het met name een aantasting van de
kernwaarde Open Ruimte zou betekenen. In een uitgebreide zienswijze
beargumenteerden we dat. Naast de inbreng van SKT was er ook inbreng van de
Werkgroep St Jansland en verschillende particulieren. Uiteindelijk vond ook de
gemeenteraad dat er sprake zou zijn van ongewenste verstening en daarmee
aantasting van kernwaarden zodat er negatief werd besloten op dit voornemen.
__________________________________________________________________________

Donaties
Het onderhouden van de website, het maken van een folder, de gang naar de
rechtbank, externen uitnodigen om het bestuur te informeren over bepaalde
beleidsterreinen, het kost ons naast tijd ook geld. Het zijn kleine bedragen. Toch
zijn het de vele kleintjes die een grote maken. Ook bij SKT. Dus waardeert u wat
SKT doet voor Texel en wilt u daar een bijdrage leveren? Dan kan dat met een
donatie. Daarmee krijgen we de middelen om publiek en politiek nog beter te
informeren over de kernwaarden van Texel en het eiland samen mooi houden. Het
rekeningnummer is: NL80 TRIO 0197 9768 59 ten name van Stichting Kernwaarden
Texel. Door de Belastingdienst is de SKT erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) zodat donaties of legaten zijn vrijgesteld van
schenkings- of erfrecht.

Extra oproep
SKT wil zijn communicatie verbeteren en zichtbaarder en actueler zijn. Dat kan met
een vernieuwde website die op een ander platform werkt. Voor ons is dat
gebruiksvriendelijker en voor u en ieder ander is het daardoor mogelijk altijd op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Nieuwsbrieven kunnen we dan ook
vaker sturen. Verder willen we onze brochure vernieuwen zodat we ook in print een
makkelijk ‘weggevertje’ hebben om mensen in kort bestek iets te vertellen over
SKT. Volgens de eerste offerte die we hiervoor in huis kregen gaat dat zo’n €
1500,= kosten. Helpt u ons dat bedrag vol te maken? Want onze jaarbegroting
staat het helaas nog niet toe om dit zonder extra fundraising voor elkaar te krijgen.
__________________________________________________________________________

