Nieuwsbrief november 2022
Bij deze ontvangt u de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Kernwaarden Texel (SKT).
Heeft u zaken waarvan u vindt dat SKT die zou moeten oppakken, laat dat vooral aan ons
weten.
Reacties op: www.kernwaardentexel.nl onder Doe Mee/Contact

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 proactief 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.
_________________________________________________________________________________

Laatste halfjaarlijkse nieuwsbrief
Dit is de laatste halfjaarlijkse nieuwsbrief. Omdat we inmiddels een nieuwe website hebben
(zie onder) samen met een nieuw programma voor verzenden van berichten, kunnen we
veel actueler zijn over de ontwikkelingen met betrekking tot de Texelse kernwaarden.
_________________________________________________________________________________

Nieuwe website voor Stichting Kernwaarden Texel
Wellicht heeft u het al gezien en gelezen, onze Stichting heeft een nieuwe website:
www.kernwaardentexel.nl
Zowel functioneel als qua uitstraling onze oude site toe aan vernieuwing. Ook het
gebruiksgemak voor de webbeheerder speelde daarbij een grote rol.
Toen bleek dat het Texelfonds genegen was om de Stichting te ondersteunen met een flinke
subsidie was de beslissing snel genomen.

De keuze voor het ontwerpen van de website viel op webdesigner Kitty Bakker van Texel
Sites, die de Stichting ook een warm hart toedraagt. Datzelfde geldt voor Pieter de Vries, die
aanbood om zijn fotomateriaal gratis ter beschikking te stellen. De site kan nu door het
bestuur zelf onderhouden en gewijzigd. De nieuwsbrief is digitaal verbonden met de site en
wordt in een later stadium via een LaPosta account aan u verzonden Deze nieuwsbrief gaat
nu nog op de vertrouwde manier. Belangrijk en nieuw is ook de pagina Doe Mee, waar u
ook de mogelijkheid tot doneren treft. Heel eenvoudig, gewoon via IDEAL. Uw gift stellen

wij bijzonder op prijs. (en u kunt dat voor de belasting als aftrekpost opgeven want SKT is
een ANBI stichting).
En, als u iets kwijt wilt, een suggestie heeft, reageer via de betreffende pagina. Wij
ontvangen uw berichten graag!
Wij wensen u veel lezenswaardigs op onze site en in deze Nieuwsbrief.
PS: U kunt SKT ook volgen via Instagram:
https://www.instagram.com/kernwaardentexel/
_________________________________________________________________________________

Folietunnels niet bij schapenboeten en op het oude land.

SKT heeft zich in twee zaken verzet tegen de plaatsing van folietunnels. Nabij een
schapenboet aan de Hoornderweg 42 via een handhavingsverzoek en aan de Jan Ayeweg 5
via een bezwaar tegen een verleende vergunning. Voor schapenboeten is thematisch
welstandsbeleid van toepassing en dat betekent dat er in de directe nabijheid van een boet
in het open land niet mag worden gebouwd omdat het karakter van de boet en zijn
omgeving behouden moet blijven. Op het verzoek om handhaving werd door de gemeente
positief beslist maar de eigenaar diende tegelijkertijd een nieuwe vergunningsaanvraag in
voor de bouw van een folietunnel verderop in het land en dat stond de gemeente toe op
basis van de kruimelregeling voor vijf jaar. SKT was daar niet blij mee terwijl de Salt Farm
Foundation niet blij was bezwaar aan te moeten tekenen tegen het handhavingsbesluit. Om
een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heeft Salt Farm Foundation de
vergunningsaanvraag ingetrokken en de nieuw gebouwde tunnel afgebroken en is
toegestaan dat de huidige tunnel blijft staan tot einde onderzoek, uiterlijk 1 maart 2024. In
de vergunning voor de folietunnel aan de Jan Ayeweg bleken de woorden ‘tijdelijk’ en
‘demontabel’ niet terug te vinden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het bouwwerk
permanent wordt en dat is in strijd met de geldende bestemming ‘Agrarisch – Oude land’
van het gebied. In de beslissing op ons bezwaar is dat hersteld. De folietunnel zal er niet
langer dan vijf jaar kunnen blijven staan. Het winstpunt uit beide zaken voor de Texelse
kernwaarden is dat duidelijk is geworden dat er in de directe omgeving van een schapenboet

niet mag worden gebouwd, ook geen folietunnels, en dat als er elders in het open landschap
een folietunnel wordt gerealiseerd die niet langer dan voor 5 jaar een vergunning krijgt.
_________________________________________________________________________________

Kadernota omgevingsvisie: rekening houden met de Texelse
Kernwaarden.
Bij het huidige Bestemmingsplan Buitengebied uit 2013 komt toetsing aan de kernwaarden
alleen aan de orde als moet worden gekeken naar het Beeldkwaliteitsplan. Dat BKP heeft
komt alleen in beeld bij wijzigingen en afwijkingen van het Bestemmingsplan en bij
uitgebreide procedures. Voor het overige wordt ervan uitgegaan dat de kernwaarden al in
het bestemmingsplan zelf zijn verankerd. De toetsing betreft zaken van het open landschap,
de landschapsstructuur en de cultuurhistorische landschapselementen. SKT is van opvatting
dat dat in een ruimer aantal gevallen aan de orde zou moeten zijn. Ook in de gemeenteraad
heeft het onderwerp “Toetsing aan kernwaarden, maar hoe dan? ” de aandacht gekregen.
Nogal eens worden kernwaarden wel genoemd in beleidsnotities en zelfs in vergunningen,
maar hoe eraan getoetst is blijft vaak onduidelijk. SKT heeft daarom de handschoen
opgepakt en haar zienswijze hierop geformuleerd en begin 2022 besproken met de
gemeente. Ons voorstel is om het aantal ruimtelijke kernwaarden tot 6 te beperken en ze
wat anders te omschrijven. Daarmee worden ze volgens ons beter toetsbaar.
De nieuwe omgevingswet maakt het ook noodzakelijk dat de kernwaarden worden
verduidelijkt en dat kenbaar wordt gemaakt op welke wijze die een rol gaan krijgen in de
omgevingsvisie van de gemeente Texel. De gemeente heeft de inbreng van SKT in deze nota
ook zijn plek gegeven.
Wel hebben we er behoefte aan om duidelijk te maken dat de tabel op pagina 18 niet van de
hand van SKT is zoals mogelijk zou kunnen worden geïnterpreteerd. SKT “beperkt” zich tot
zes ruimtelijke kernwaarden. De toevoeging van een mogelijke sociaal-maatschappelijke
kernwaarde ’ typisch Texels ‘ (in het oranje deel) is niet afkomstig van inbreng van SKT.
Vooralsnog menen we ook dat het hanteren ervan voor ruimtelijke plannen de zaak niet
eenvoudiger zal maken.
Vanzelfsprekend volgt SKT de verdere ontwikkelingen bij de totstandkoming van de
omgevingsvisie nauwgezet, want die is heel bepalend voor de toekomst.

_________________________________________________________________________________

Kruimelregeling wordt geëvalueerd
De wetgeving biedt B&W via de zogeheten kruimelregeling een bepaald speelruimte om
kleine afwijkingen van de bestemmingsplanvoorschriften toch toe te staan. Als de
goothoogte bijv. 10cm hoger wordt moet het College dat zelf kunnen beslissen zonder
daarvoor te rade te gaan bij de gemeenteraad. Dat is niet onlogisch. Voor ingrepen in het
landschap kan dat anders zijn. Volgens SKT worden er te makkelijk “tijdelijke” (max 10 jaar)
vergunningen verleend die een te grote impact hebben op het landschap en waarvan na
afloop van de (max) tien jaar termijn niet gegarandeerd is dat het terrein weer in de
oorspronkelijke staat wordt opgeleverd. SKT heeft daarover ook ingesproken bij de
raadscommissie om te bewerkstelligen dat de raad op die situatie meer invloed heeft. De
raad ging daar niet helemaal in mee, maar wethouder Kieft zegde wel toe dat er een
overzicht gemaakt wordt wat er de afgelopen 10 jaar door/namens het college is besloten
zonder de raad te betrekken op het punt van ander gebruik van grond en of bouwwerken) ,
voor een termijn van ten hoogste tien jaar. SKT wil dat ook graag zien omdat er nu geen een
gekwantificeerde beperking bestaat met betrekking tot de grootte van de impact van de
ruimtelijke ontwikkeling waarover het College zonder advies van de raad kan beslissen.

_________________________________________________________________________________

Bijeenkomst Bestuur en Raad van Advies
Op12 september j. l. hebben we weer een bijeenkomst gehad met de Raad van Advies.
Voorzitter Kees Boon opent de vergadering en heet iedereen welkom. Cor van der Knaap is
als gastspreker aanwezig om zijn visie te geven over windenergie op Texel.



Eerst worden de zaken die de revue gepasseerd zijn sinds de voorjaarsvergadering .
De penningmeester bespreekt vervolgens de financiële situatie, die kan beter is de
conclusie. Met andere woorden: donaties zijn welkom.











Het huidige bestuur streeft naar uitbreiding met een aantal personen. Dit bestuur is
inmiddels voor het merendeel op seniore leeftijd en het zou mooi zijn wanneer ook
jongere mensen in het bestuur komen. Echter het vinden van bestuursleden is niet
makkelijk (en daarin staat SKT niet alleen).
Ook is gesproken over het krijgen van meer bekendheid bij het grotere publiek.
Wellicht kan onze nieuwe website daarbij helpen.
De nieuwe website is in opbouw en bestuurslid Jan Boon presenteert de vorderingen.
Er komen nog goede suggesties uit de vergadering die Jan graag meeneemt.
Vervolgens geeft gastspreker Cor van der Knaap zijn visie over de energietoekomst
van Texel. Zelfvoorzienend kan Texel worden wanneer er bij de Prins Hendrikpolder,
in de Waddenzee, een 8 tal windmolens met een tiphoogte van 76 of 68 meter
(Duitse versie) komen te staan. Verder moet het mogelijk worden om op daken van
huizen enz. windwokkels van 1..40 meter hoogte te plaatsen. Onderhoudsvrij en
geluidsarm.
Daarna vertelt bestuurslid Martijn Eelman hoe hij het voor elkaar heeft gekregen zijn
bedrijf “Nieuw Leven” in Den Burg qua energie volledig zelfvoorzienend te laten
draaien. Uniek in Europa. Hij is niet aangesloten op gas en elektriciteit. Werkt met
zonnepanelen en een grote pellet kachel. Martijn pleit ook voor een passend gebruik
van windenergie.
Naar aanleiding van de discussie die volgde op de presentaties van Cor en Martijn
kan misschien worden geconcludeerd dat, na burgerberaad, in de volgende
collegeperiode opnieuw overwogen kan worden of windenergie onder bepaalde
voorwaarden met sommige kleine effectieve apparaten mogelijk moet worden.
____________________________________________________________________________

Van oud naar jong
We zijn op zoek naar de jongere garde die wil plaatsnemen in het bestuur van de stichting en
een frisse inbreng wil leveren. We vergaderen eenmaal per maand. Afhankelijk van de
agenda kost het werk 1-2 uur per week. Momenteel is er 1 vacature beschikbaar met in de
(nabije) toekomst mogelijk meerdere.
Het is een gezellig team dat zich intensief bezig houdt met de kernwaarden op Texel en in
actiekomt wanneer deze dreigen te worden aangetast. Voor alle informatie hierover
verwijzen wij naar onze website: www.kernwaardentexel.nl.
We hopen dat er zich kandidaten willen melden. Dat kan via de website onder
“Doe mee/contact/secretaris”.
_________________________________________________________________________________

Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
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 website: https://www.kernwaardentexel.nl. Daar kunt U Uw berichten
kwijt via het contactformulier onder ‘Doe Mee’.
Stelt u geen prijs meer op berichten van SKT via de nieuwsbrief kunt u dat doorgeven door
een mail te sturen naar secretaris@kernwaardentexel.nl
_________________________________________________________________________________

