
 

 

Nieuwsbrief november 2021 

Bij deze ontvangt u de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Kernwaarden Texel 

(SKT). De nieuwsbrief verschijnt in april 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 houdt de vinger aan de pols en 

informeert politiek en bevolking over het belang van de kernwaarden. 

_________________________________________________________________________________ 
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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 
 

In mei is Maarten Roeper afgetreden als bestuurslid. Maarten heeft ruim 6 jaar, vanaf de 

oprichting van de stichting, in het bestuur gezeten. Het bestuur wil hierbij Maarten danken  

voor het vele werk en energie die Maarten in SKT heeft gestoken. Maarten blijft vooralsnog 

de website beheren. 

In oktober is Joop Groeskamp voor een periode van 4 jaar herkozen. De Raad van Advies is in 

juli versterkt met de komst van Ireen Boekel. Welkom Ireen! 

Op 6 september hebben de Raad van Advies en het Bestuur een eerste goede bijeenkomst 

gehad in het dorpshuis de Waldhoorn in Den Hoorn. 

Er werd van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen en ook is afgesproken deze 

bijeenkomsten voortaan 2 x per jaar te houden. 

_________________________________________________________________________________ 

In veilige handen 
 

In de vorige nieuwsbrief van mei werd uitvoerig ingegaan op de voorgenomen oprichting van 

een metershoog kunstwerk in de duinen bij het ’t Horntje en op de bezwaar- en  

beroepsprocedures. 

Er was toen nog geen uitspraak van de bestuursrechter op het door SKT ingediende beroep. 

Nu wel. De rechter heeft op 29 juni uitspraak gedaan waarbij het door SKT ingediende 

beroep gegrond is verklaard. De gemeente heeft afgezien van een beroepsprocedure bij de 

Raad van State en heeft de vergunningen ingetrokken. Het Hoogheemraadschap heeft geen 

nieuwe aanvraag ingediend.  Al met al een goede afloop.



 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Pluktuin, moestuin en wijziging bestemmingsplan Den 

Hoorn (tweede reparatieplan). 

Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van mei (in het archief op de website). Toen is al uitvoerig 

ingegaan op de problematiek. 

De stand van zaken is nu dat aangaande de pluktuin op de hoek Rommelpot en Lage Wegje 

de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. Wel een tussenuitspraak waarin werd getoetst 

of alle belanghebbenden, waaronder SKT, willen ingaan op een verzoek tot mediation. Niet 

alle belanghebbenden, waaronder SKT, hebben behoefte aan een mediation. De 

verwachting is dat de uitspraak nu spoedig zal volgen. 

Ten aan zien van de moestuin van restaurant “Bij Jef” kan gemeld worden dat de benodigde 

vergunningen (voor bestrating, kleine kassen) zijn aangevraagd. Wij zijn benieuwd hoe de 

gemeente de aanvragen zal beoordelen. 

In de raad van december a.s. staat de wijziging van het bestemmingsplan van Den Hoorn, 

middels een tweede reparatieplan, op de agenda. 

Als de raad besluit dat artikel 5.4 wordt verwijderd, is er geen mogelijkheid meer voor een 

vergunning voor dagrecreatief medegebruik (van de landbouwgronden vallend onder artikel 

5 agrarisch met waarden). Dit heeft overigens geen gevolgen voor de moestuin of voor 

evenementen. 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Paramotors 

De afgelopen zomermaanden is langs de Noordzeekust en nabij de Slufter meerdere malen 

een paramotorvlieger waargenomen op geringe hoogte. 

Het vliegen gaat vergezeld met een snerpend motorgeluid, dat ook relatief lang aanhoudt 

omdat de paravlieger relatief langzaam vliegt. De paramotorvlieger vliegt in de 

waargenomen gevallen in stiltegebieden. Ook wordt het Natura 2000 gebied Nationaal Park 

Duinen van Texel doorkruist. 

SKT stelt daarom dat het vliegen van paramotors boven Texel de kernwaarden rust en 

natuur significant aantast. 

 

Bovenstaande is gemeld bij de gemeente. De door de gemeente “verstrekte verklaring van 

geen bezwaar” is inmiddels verlopen. Daar het niet onwaarschijnlijk is dat er toch weer een 

nieuwe aanvraag komt is het de bedoeling dat er een overleg komt met ieder die een 

zienswijze/klacht of verzoek heeft ingediend om nog scherper te krijgen welke bezwaren er 

precies zijn. Het is nog onduidelijk wat de evaluatie van de wetgeving, waarvoor SKT een 

flinke inbreng leverde, aan resultaat heeft gebracht. De rapportage wordt door de gemeente 

opgevraagd. Meerdere gemeentes hebben soortgelijke problemen ingebracht als Texel. 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

Optimalisering toetsing kernwaarden 

Die vraag houdt niet alleen SKT bezig maar ook de gemeente. In dat kader hebben de 

bestuursleden Jan Boon en Kees Boon een gesprek gevoerd met betroken ambtenaren. Door 

beiden en adviseur Dick drijver is er ook met Groen-Links raadslid Rikus Kieft van gedachten 

gewisseld over de mogelijkheden van de toetsbaarheid van de kernwaarden te verbeteren 

om zo de bruikbaarheid  in de praktijk van het beleid te vergroten. Hoewel de discussie nog 

in volle gang is, komen er een aantal zaken naar voren: 

- Een belangrijk aspect is de uitbreiding van het onder welstand vallende gedeelte van ons 

eiland. Momenteel is dat slechts een schamele 5% van het totaaloppervlak, geconcentreerd 

op en rond de Hogeberg en de historische dorpskernen. Dat moet echt beter worden. 

- De vraag ‘verbetert of vermindert de stand van een kernwaarde’ door een voorgenomen 

ingreep of plan lijkt gemakkelijker te beantwoorden dan een beoordeling in absolute zin. Bij 

de beantwoording wordt dan zowel rekening gehouden met de duur van de ingreep en in  

welk landschapstype deze plaats vindt. De bedoelde 7 Texelse landschapstypen zijn die uit 

het beeldkwaliteitsplan ‘Texel in ontwikkeling’ (2013). 

- Wanneer de toetsing al plaats te vindt voordat een plan definitief wordt ingediend, is het 

beter mogelijk om in overleg tussen indiener en de toetser het plan te optimaliseren in 

relatie tot de invloed op de kernwaarden. In de komende tijd zullen we proberen hierin een  

verdere verdieping te bereiken. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Toeristisch Toekomstplan voor Texel aangenomen. 

 

Het TTT werd in de Raadscommissie, met begeleiding van wethouder Huisman, gesouffleerd 

door schrijfster Linda Demmers en de positieve inbreng van onder meer Kees Boon van SKT 

in positieve zin besproken. 

In de Raad werd het wegens ontbrekende raadslieden en “politieke keuzes” spannender dan 

verwacht. Het voorstel werd 7 tegen 6 stemmen aangenomen. 

Hiermee heeft B&W, goedgekeurd door de Raad, haar visie neergelegd voor de ontwikkeling 

van het toerisme in de komende jaren. Beheersing van de drukte naast het vinden van een 

balans tussen economie en rust en ruimte zijn de speerpunten. 

In het toekomstplan zijn een aantal maatregelen opgesomd die daarvoor kunnen gaan 

zorgen, afgestemd op de verwachte maar soms ongewenste ontwikkelingen. 

- Heldere en meetbare criteria voor logies met ontbijt, 

- een extra toetsing van aanvragen om kampeerplaatsen naar zomerhuizen om te zetten 

- aanpassing van de stolpenregeling plus andere regelingen die leiden tot uitbreiding van het 

aantal slaapplaatsen en extra verstening. 

- Het actualiseren van de slaapplaatsregistratie (ook logies ontbijt) 

- Registratieplicht voor woningen met logies en ontbijt en 2e woningen die worden 

verhuurd. 

- Het intrekken van de Nota Verblijfsrecreatie uit 2016. Dat heeft tot gevolg dat er geen 

slaapplaatsen meer verplaatst kunnen worden. 

- De Kernwaarden en Texel Principes blijven een rol spelen. De genomen en voorgestelde 

maatregelen zijn voor een deel een waarschuwing: diverse rechten zijn er nog wel maar 

zullen op termijn verlopen. Het College buigt zich vooreerst over de mogelijkheden van 

(digitale) registratie van slaapplaatsen en het gebruik ervan. 

 

De Klankbordgroep blijft bestaan en zal in afgeslankte vorm verder als zodanig functioneren. 

Daarin is geen plaats voor SKT voorzien. Wel is vanuit de politiek en ambtelijk SKT gevraagd 

mee te denken over hoe de Kernwaarden op een betere en inzichtelijke wijze toetsbaar te 

maken. SKT zal natuurlijk de ontwikkelingen van het toeristisch toekomstplan goed volgen 

en waar nodig van zich laten horen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



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. 

  

 
__________________________________________________________________________________ 

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 echt niet toe om dit zonder extra fundraising voor elkaar te krijgen. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 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 
 

En als laatste zoals de Engelsen zeggen “Keep safe” in deze tijden.  
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