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Stichting Kernwaarden Texel

Van de mogelijkheid om in te spreken wordt doorgaans gebruik gemaakt als je het
ergens niet mee eens bent en de raad wilt overtuigen van je gezichtspunt.
Dat is nu eens niet het geval voor de Stichting Kernwaarden Texel.

Wij kunnen ons namelijk heel goed vinden in het voorliggende plan en dat willen
we u meegeven.
Natuurlijk zijn er wel een paar zaken zaken die we in een brief nog nader
toelichten, maar dat gaat vooral over de uitwerking. Dit plan komt op een heel
reële manier tegemoet aan ons aller doelstelling: Texel moet haar geliefde
karakter met haar eigen identiceit en uniciteit blijven behouden en als
"bestemming Texel" aantrekkeliik bltjven voor bezoekerc, inwoners en
bedriJven. Als vakantíebeste mming willen we ons ondersdreiden ten opzichta
van andete bestemrningen. Tegelijkertijd moet ereen balans zijn tussen de
Texelse economie en ruimtelijke kernwaarden, zonder dat het unieke geheel
van het eiland wordt aangetas. De raad koos dit in oktober 2018 als
uitgangspunt en SKT meent dat de uitwerking in dit plan hieraan volledig
tegemoetkomt.
We vínden het een belangrijk winstpunt van het plan dat het níet vertrekt vanuit
een subjectieÍ drukte- begrip, maar vanuit een zestal pijlers die het fundament
vormen onder de doelstelling. En ja, druktebeleving is een van de vele
componenten daarbij, maar zeker niet de enige.

Wij hebben er begrip voor dat de plannen niet allemaal met een druk op de knop
geregeld kunnen worden. Dat is ook duidelijk gemaakt. Toch is er bij ons wel een
gevoel van urgentie en we zijn daarom niet zo gelukkig met de woordkeus in het
besluit om de maatregelen a tot en met e op te nemen in 'een eerste
uiwoeringsagenda (2021-2023)'. We zouden liever een woordkeus zien die erop
neerkomt dat de uitwerking en uiWoering direct ter hand wordt genomen van de
maatregelen a tot en met e in de periode tot en met 2023. De agendering van de
uiwoering ís wat ons betreft al voldoende beschreven in het voorliggende plan.
Het gaat nu om de uitwerking en uitvoering.
ln het concept raadsbesluit wordt nog gewag gemaakt van Texel Principes in het
hoofdstukje Gelet op. Ook in de tekst van het plan wordt daaraan gerefereerd.
SKT wil erop wijzen dat de raad op 17 december 2014 al heeft besloten dat de
Texel Principes er alleen maar zijn ter inspiratie en de Kernwaarden zijn ter toetsing
van plannen. Wat SKT betreft kunnen de príncipes eruit: het maakt niet uit of een

plannenmaker zich heeft laten inspireren door zijn grootmoeder, Elon Musk,
Vincent van Gogh, of de burgemeester of de Texel Principes. Het gaat erom dat
het plan moet passen binnen de kernwaarden. Dat is maatgevend.
Voor de uitwerking willen we graag nog meegeven hoe belangrijk transparantie is
voor de telling van de slaapplaatsen. We hebben al eerder bepleit om dat gewoon
per adres op de website te zetten. Het zijn geen privacy gevoelige gegevens en
het voorkomt onnodige discussies. De gemeente hoeft ook niet achter de
voordeur te komen want de aanbieder geeft zelf op het internet aan wat hij in de
aanbieding heeft. De Texelse verjaardagen worden er misschien wat saaier door,
maar als de gemeente de gegevens, die nu via een WOB verzoek openbaar zijn
gemaakt, eerder had verstrekt zou t rumoer over de bedden beperkter en meer ter
zake doend zijn geweest. De aanstelling van een slaapplaats-coördinator of
bewaker lijkt ons zeer zinvol in combinatie met de voorgenomen
registratieverplichting en herijking van een aantal definities en regelgeving.
lk hoop dat de raad zich in meerderheid achter dit plan stelt zodat de schop in de
grond kan. Geef groen licht zodat de uitwerking van hoe het allemaal moet kan
beginnen. Dat komt dan ongetwijfeld nog weer terug in de raad.

Dank voor uw aandacht.

