Nieuwsbrief mei 2022
Bij deze ontvangt u de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Kernwaarden Texel
(SKT). De nieuwsbrief verschijnt in mei en november. Heeft u zaken waarvan u vindt
dat SKT die zou moeten oppakken, laat dat vooral aan ons weten.
Reacties op: info@stichtingkernwaardentexel.nl

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 denkt proactief mee, houdt de vinger
aan de pols en informeert politiek en bevolking over het belang van de kernwaarden.
_________________________________________________________________________________

SKT: beter vooraf goed geregeld dan achteraf bezwaar maken
Het is de overtuiging van SKT dat we beter in het voortraject van beleidsontwikkeling onze
invloed kunnen laten gelden dan achteraf bezwaren indienen. SKT wil pro actief meedenken
op alle beleidsterreinen waar de kernwaarden in het geding kunnen komen. Dat brengt met
zich mee dat onze zichtbaarheid in de publiciteit minder groot is. Constructief overleg gaat nu
eenmaal niet vaak gepaard met spandoeken, persberichten en demonstraties. Het is vaak
gebaat bij rust in de tent.
Dat neemt niet weg dat we niet zullen aarzelen om, als er geen andere middelen beschikbaar
zijn en als daarmee jurisprudentie kan ontstaan voor meerdere zaken, een bezwaarschrift te
formuleren of een verzoek om handhaving te doen. SKT wil echter geen “bezwarenmachine”
zijn. Dat is niet onze taakopvatting.
_________________________________________________________________________________

Bestuur en Raad van Advies
Op 14 maart hebben de Raad van Advies en het Bestuur een tweede goede bijeenkomst gehad
in het dorpshuis de Waldhoorn in Den Hoorn.
Er werd van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen waarvan hieronder grotendeels
een samenvatting. De bijeenkomst werd afgesloten met een gesprek met Pepijn Lijklema en
Jort Kuiken omtrent de procedure en voortgang van de energie transitie op Texel.
_________________________________________________________________________________

Pluktuin Den Hoorn
Zie hiervoor ook de nieuwsbrieven van mei en november (in het archief op de website). Toen
is al uitvoerig ingegaan op de problematiek.
Pluktuin achter Klif, driehoek Rommelpot, Klif, Lage Wegje. SKT heeft met name een probleem
met de sterke uitbreiding ten opzichte van het huidige oppervlak. De gemeente heeft
toestemming geweigerd, maar volgens de rechter is de gemeente in de besluitvorming
onvoldoende zorgvuldig geweest. Daarom moet de procedure overgedaan worden. Inmiddels
heeft de gemeente weer negatief beslist, waartegen dan weer beroep mogelijk is……
De pluktuin in Den Hoorn lijkt een “ongoing” story te worden die initiatiefnemer, gemeente,
bezwaarschriftencommissie en rechtbank bezighoudt. Voor SKT is het overzichtelijk om te
kunne blijven bij het punt dat in het allereerste begin is ingebracht: bezwaar tegen de
aangevraagde omvang en geen bezwaar tegen de beperkte huidige omvang.

__________________________________________________________________________________

Paramotors
Naar aanleiding van het bezwaar van o.a. SKT is er een gesprek op
het gemeentehuis geweest met de bewuste paravlieger.
Gemeente zegt uitsluitend te kunne handhaven op veiligheid. De bewuste
vlieger zegt vorig jaar 5 maal de hebben gevlogen. Locatie van start en landing in een
weiland achter hoeve Aurora bij de haakse bocht in het fietspad tussen de
Waalenburgerdijkje en de Pontweg. Bezwaren van de aanwezigen richten zich op de starten landingslocatie (waarom een nieuwe locatie en niet vanaf het vliegveld?) en het feit dat
de paramotor is gesignaleerd boven meerdere stiltegebieden. De piloot meldt echter dat
deze stiltegebieden gelden tot een hoogte van 500 voet (=±150 m); daarboven is het
luchtruim vrij. Deze regel is afkomstig van de Inspectie voor de leefomgeving en Transport
(ILT De gemeente zeg toe om in overleg te gaan met het vliegveld. Het bezwaar van SKT richt
zich niet alleen tegen deze ene vlieger, maar dit kan zomaar uitbreiden naar meerdere Para
Motor Vliegers en tweepersoons trike paravliegers.
Gemeente heeft ook een rapport ter tafel, waaruit wel wordt geciteerd maar wat (nog) niet
openbaar is. Er zijn verschillende provincies geïnterviewd en drie gemeenten, o.a. Texel en
Renkum. Texel had o.a. ingezet op de kernwaarde ‘natuur’ maar in het rapport is dit niet
meer terug te vinden. Bij nadere studie blijkt dit rapport te zijn gemaakt door een bureau in
opdracht van vliegenthousiasten! Erg kritisch is het dus niet.
Helaas is het wettelijk zo geregeld dat de burgemeester uitsluitend op grond van bezwaren
op het gebied van de veiligheid en de openbare orde een Verklaring van Geen Bezwaar kan
weigeren af te geven aan een vlieger met een paramotor. De wetgeving die dit bepaalt is
onlangs geëvalueerd. SKT heeft op 23 juni 2020 een uitgebreide zienswijze voor die evaluatie
aan de gemeente Texel geleverd. Inmiddels is die evaluatie uitgevoerd door een bureau in
opdracht van de rijksoverheid. Het bureau heeft duidelijke affiniteit met de luchtvaart en het

rapport is nog steeds niet openbaar beschikbaar. Inmiddels is er een hernieuwde aanvraag
voor een VGB. De gemeente heeft daarom in een ronde tafelgesprek de aanvrager en
meerdere bezwaar makende partijen, waaronder SKT, een en ander toegelicht. Voor SKT is
daarmee de zaak nog niet gesloten omdat we de inhoud van de evaluatie willen weten en
vooral de onderbouwing van de uitkomst. Wij zouden het zeer verontrustend vinden als
meer paramotors en ook nog trike paravliegers de kernwaarde rust op Texel zouden mogen
verstoren zonder dat de burgemeester een instrument in handen heeft om dat te reguleren.

__________________________________________________________________________________

Optimalisering toetsing kernwaarden

SKT heeft zich gebogen over het beter toetsbaar maken van de kernwaarden en een notitie
daarover gedeeld met de betrokken ambtenaren in een prettig overleg. Het bleek nuttige
input voor de beschrijving van de zogeheten contourennota omgevingsvisie. Dat is een

basisstuk dat voorafgaat aan het schrijven van de eigenlijke omgevingsvisie op de fysieke
leefomgeving over 15-20 jaar. De nieuwe Omgevingswet stelt dat we als gemeente een
Omgevingsvisie nodig hebben. De Omgevingsvisie is een vooruitblik op de omgeving waarin
we leven. Dus over hoe en waar we willen wonen, werken, recreëren, naar school gaan,
ondernemen en spelen. De Omgevingsvisie wordt de Texelse doorkijk op de toekomst, over
hoe we de fysieke leefomgeving willen inrichten. Over wat we willen en niet willen met en op
Texel. Over de uiteindelijke inhoud van de Omgevingsvisie gaat de gemeenteraad. Zij stellen
het gemeentelijke beleid voor de fysieke leefomgeving vast. De contourennota is een voorzet
op de Omgevingsvisie. Om de spelregels met elkaar af te spreken en om te verduidelijken.
Over hoe we de Omgevingsvisie gaan vormgeven. In de Omgevingsvisie wordt beleid voor de
ruimte om ons heen, gebundeld met beleid over het leven in die ruimte..
_________________________________________________________________________________

Schapenboeten.
SKT luidde de alarmbel over de instandhouding van de schapenboeten in de Texelse Courant
van 25 januari. Daarop kwamen vele positieve reacties op binnen. Die waren aanleiding voor
een aantal vervolggesprekken met de Historische Vereniging Texel, de Boerderijenstichting
Noord Holland, LTO, Stichting Dorpsherstel, De Lieuw, en de Stichting Natuur en Mens Texel
Besloten is om samen op te trekken om tot een oplossing voor het behoud van
schapenboeten te komen en dat als voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad. Het is
uiteindelijk aan de raad om hier een beslissing te nemen en ook passend budget beschikbaar
te maken. Op dit moment lopen de gesprekken nog. Er is inmiddels een meer actueel
overzicht van boeten (met inbegrip van (nog) niet tot monument aangewezen boeten) en er
wordt gedacht aan een meer uitgewerkte regeling met andere bedragen zodat de animo om
de boeten in stand te houden wordt vergroot. Dit initiatief volgt op een eerdere - beperkte evaluatie van de bestaande regeling en loopt vooruit op een van de uitwerkingen van de in
2017 door de raad vastgesteld nota Erfgoed. Zodra uit het overleg een door allen gedeeld
resultaat naar voren komt zal dat openbaar kunnen worden.

_________________________________________________________________________________

Folietunnels
SKT is niet blij met folietunnels als betrekkelijk nieuw element in het Texelse landschap. Met
name op het oude land van Texel horen ze niet thuis, zo is de opvatting. Daarom probeert
SKT er ook wat aan te doen. Helaas maakt het bestemmingsplan plaatsing ervan onder
bepaalde omstandigheden mogelijk. Dus is het zaak om nauwkeurig na te gaan of die
toelatingsomstandigheden wel goed zijn gevolgd.
In verband daarmee heeft SKT een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende vergunning
voor een folietunnel aan de Jan Ayeweg 5. De gemeente constateerde vervolgens dat ze zelf
die vergunning inderdaad niet had mogen afgeven en gaf aan die in te trekken. Daarmee is
de zaak nog niet afgedaan want de initiatiefnemer mag daartegen bezwaar indienen en de
bezwaarschriftencommissie moet alle inbreng afwegen en een advies uitbrengen aan B&W.
Die beslist daarna.
Verder heeft SKT vorig jaar al een handhavingsverzoek ingediend met de bedoeling de
folietunnel verwijderd te krijgen die bij de schapenboet aan de Hoornderweg 42 is geplaatst.
De Gemeente is langs geweest, heeft diverse overtredingen geconstateerd en
dwangsommen opgelegd als onder meer de folietunnels niet binnen 18 weken worden
verwijderd. Ook hier is de bezitter van de tunnels niet blij mee en die heeft bezwaar
gemaakt en een aanvraag voor een tijdelijke vergunning verkregen. SKT beraadt zich daar
nog op.
Voor wat betreft de folietunnels nabij de Novalishoeve ook aan de Hoornderweg geldt dat
die wel voldoen aan de juridische vereisten van het bestemmingsplan.
De resterende folietunnel bij boerderij ‘Het eind van de wereld’ is weggehaald. Van belang
is dat folietunnels “tijdelijk “zijn. Wat precies de definitie is van tijdelijk blijkt in de
onderhavige zaken onduidelijk. Om dat te achterhalen keek ook de gemeente naar hoe dat
in het vorige bestemmingsplan was verwoord.

_________________________________________________________________________________

Windturbines
Het initiatiefvoorstel van D66 en GL t.a.v. de plaatsing van kleine windturbines op Texel
hebben we becommentarieerd en onze bevindingen doorgegeven aan Raad en B&W. SKT is
nog steeds van mening dat de plaatsing van grote en kleine windturbines op het eiland
vermeden moet worden. Plaatsing op land binnen de energieregio NH-N of in de Noordzee is
voor SKT wel aanvaardbaar.

_________________________________________________________________________________

Fietspaden SBB
SKT heeft met SBB en de gemeente gesproken over de plannen tot verbetering van
verschillende fietspaden. Aanleiding vormde de beoogde aanleg van een fietspad over de
Monnikenweg en het mogelijk laten vervallen van het fietspad langs de Tureluur. SKT is alert
op de risico’s van versnippering door teveel paden en voor maatwerk wat de lay-out van
fietspaden betreft; niet standaard overal betonnen ‘fietsbanen’. Als voorbeeld: Een
karakteristiek fietspad zoals het Skillepaadje moet ook een schelpenpad blijven. En overigens
heeft SKT er oog voor dat de fietsende toerist ook goede mogelijkheden moet hebben om
Texel per fiets te verkennen.

_________________________________________________________________________________

Web site
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
Het SKT bestuur heeft dan ook besloten om de nieuwe website te ontwikkelen. Makkelijker
bereikbaar voor Texelaars en geïnteresseerden (en om donaties te genereren) met een
overzichtelijke “home page”. Tot nu toe hebben Maarten Roeper en Nina Schilling deze site
bij gehouden en dat blijft zo totdat de nieuwe site in de lucht is. Wij danken hun voor al die
jaren dat zij dit gedaan hebben. Andre en Jan hebben zich opgeworpen om o.a. de structuur
en de invulling te ontwerpen in overleg met Kitty Bakker van Texelsites die het gaat
begeleiden.

Wij zijn zeer verheugd met een bijdrage van 1000 euro vanuit het Texelfonds ter
ondersteuning van dit project.
_________________________________________________________________________________

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. Ondanks dat het steeds om vrij kleine bedragen gaat, maken vele
kleintjes uiteindelijk toch een grote, 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 te 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; RSIN 854388539) zodat donaties of legaten zijn
vrijgesteld van schenk- of erfbelasting of in aanmerking komen voor giftenaftrek. Meer
informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

__________________________________________________________________________________

U heeft de nieuwsbrief van Stichting Kernwaarden Texel (SKT) ontvangen. De nieuwsbrief
verschijnt twee maal per jaar. Heeft u zaken waarvan u vindt dat SKT die zou moeten
oppakken, laat dat vooral aan ons weten. Stuur onze 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.
Bezoek ook onze huidige website: https://www.stichtingkernwaardentexel.nl
Stelt u geen prijs meer op berichten van SKT via de nieuwsbrief kunt u dat doorgeven door
een mail te sturen naar: info@stichtingkernwaardentexel.nl

