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Geachte heer/mevrouw,

Over het beroep met zaaknummer HAA 20 I 856 WABOA V00 deel ik u het volgende mee.

De rechtbank heeft een of meer stukken en/of een verweerschrift ontvangen. Ik stuur u hiervan een

kopie.

Ik houd u op de hoogte van de voortgang van de procedure.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
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ContactPersoon

Tetefoonnummer

858 E-mailadÍes

Dhr. C.H. Witte

a27Z - 362 282

CWitte@texei.nt

OnderwerP ïoezendi n g verv/eersch rift Verzenddatum ? $ MËt er?rj

Geachte mevrouw Willemse'

Eerder zonden wij u per beveitigde mailverbinding de stukken die retevant zijn voor de

bovengenoemde beroePszaken'

Daarbij ontbraken nog enkete stukken die vlak voor en na de behandeiing van de bezwaren in de

commissie bezwaarschriften zijn verschenen, waaronder de beslissingen op bezwaar'

lnmiddets zijn ook deze stukken aan u per mait toegezonden, met een aangepaste inventaristijst'

Aanvutting met beroePsgronden

ln de beroepszaken (HAA ?0157 en HAA 20/858) d'ie zijn aangespannen door de heren L'c' Kikkert

en P. Hendriks hebben wij nog geen beroepsgronden gezien'

VoorwatbetrefthetverzoekvandezeeisersaanuwrechlbankomtoezendingYanhetverstagVan
de hoorzitting vermetden wij het volgende'

Bij de uitnodiging voor de zitting van de bezwarencommissie is aan eisers at bericht dat geen

schriftetijk verslag van de hoorzitting wordt opgesteld'

Een audio-verslag is beschikbaar, maar tot dusver niet opgevraagd docr genoemde eisers'

Naar aanteiding van het gestetde in hun beroepschriften zutten wij contact met hen opnemen en

hen in het bezit stetlen van het audioverslag'

Eisers geven aan dat zij inhoudelijke gronden zulten aanteveren nadat zij in het bezit zijn gestetd

van het verslag van de zitting en - indien gemaakt - het versLag van de beraadslagingen van de

bezwarencommlssie'

Ter zake vermefden wij dat van de beraadslagingen van de commissie geen verslag wordt gemaakt'

ookvandehoorzittingis-zoatsgemeid-geenschriftetijkverstagbeschjkbaar.

Hierna geven wij ons verweer naar aanteiding van het beroep van de Stichting Kernwaarden Texet'
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Postadres
Postbus 200

1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan ! 5

1791 AT Den Buíg

Í 14oz?2

F ozzz - 362787

E gemeenteetexel.nl

lw.texel-nl
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Zaaknummer 2265018

Bespreking beroep Stichting Kernwaarden Texel
1. De stichting stelt dat het kunstwerk niet stechts moet worden beoordeeld op zijn cuttuur-

historische waarde, maar dat moet vaststaan dat het passend is ten behoeve van de
primaire waterkering en de [andschappetijke waarden.

Reactie

Anders dan de stichting tijkt te menen is het kunstwerk door ons wel degetijk getoetst aan beide
e[ementen.
WÍj hebben overwogen dat het kunstwerk niet los gezien kan worden van het project waar het
betrekking op heeft. ln het primaire besluit hebben wij daarover gemeld dat het kunstwerk is

bedoetd ats afronding van het versterkingsproject van de primaire waterkering en dat het in die
zin past in de bestemmingsomschrijving.

De toevoeging van de commissie dat er geen strijd is met cuLtuurhistorische waarden wordt
uiteraard door ons onderschreven.
Eiseres tijkt te witten stelten dat het kunstwerk niet passend is binnen de cuttuurhistorische en

landschappetijke waarden, maar verzuimt daarvoor argumenten te vermetden.

2. Die argumenten vermeldt de stichting wel onder punt 2 van haar beroepschrift. Zij stett
daar altereerst dat de omvang van het kunstwerk'verre de gebruiketijke maatvoering'
overstijgt. Daartoe maakt zij een vergelijking met andere waterstaatswerken en de

daarvoor opgerichte herinneringswerken. Het Hoogheemraadschap had naar het oordeeI
van de stichting kunnen kiezen voor een minder groot kunstwerk.
Ook de ptaatsing in de duinen maakt dat er geen cuttuurhistorische relatie kan zijn.

Reoctie

Het feit dat de initiatieínemer had kunnen kiezen voor een ander ontwerp met een kleÍnere
omvang doet niet ter zake. Wij zagen ons geconfronteerd met de onderhavige aanvraag en hebben
daarop een bestujt genomen.

Of er sprake is van een 'gebruiketijke' maatvoering voor kunstwerken bij waterstaatsprojecten is

ons niet bekend. Wij menen dat iedere situatie op zichzelf bezien moet worden.
De ptaatsing in de duinen bij 't Horntje zorgt voor de zichtbaarheid van het kunstwerk. De duinen
ter plaatse maken deel uit van de waterkering, zoats de stichting ook erkent. Nabij 't Horntje is

met kunstmatige duinen een'zanddijk'gecreëerd die in feite een buitendijks duintandschap heeft
doen ontstaan.
Wij vermogen daarom niet in te zien waarom er in casu geen sprake is van een cuttuurhistorische
of Iandschappetijke relatie.

3. Eiseres stett dat de ptaatsing van het kunstwerk in strijd komt met het bepaatde in artikel
17.7.1 van de planregels.

Reactíe

De stetLing van eisers dat de bouw van het kunstwerk in strijd komt met de genoemde ptanregeI is

niet juist. Artiket 12.7.1 ziel op gebouwen, bijbehorende bouwwerken en overkappingen. Btijkens
artiket 1.ó van de begripsbepaLingen wordt onder'ander bouwwerk'verstaan: een bouwwerk,
geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde.
Het kunstwerk is een ander gebouw en va[t dus niet onder het in artíkel 12.2.'l genoemde
bouwverbod.
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Zaaknummer 7765918

De dubbetbestemming ,waterstaat - waterkering'en de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk

of duin,, die beíde op de bouwtocatie van toepassing zijn, maken evenwet de bouw §trijdig met de

pianregets, zij het dat artiket 12.3.1 van de ptanregets het mogetijk maakt om hiervan af te wijken

indien:
a. geen onevenredig aíbreuk wordt gedaan aan het doetmatig en vetlig functioneren van de

waterkering, respectievelijk de waterkerende functies van de duinen en/of dijken;

b. vooraf advies wordt gevraagd van de betreffende beheerder van de waterkering'

zoats wij in het primaire besluit aL hebben gernetd, wordt naar ons oordeel aan beide genoemde

voorwaarden votdaan, zodat er geen belemmering was om de gevraagde vergunning aan het

HoogheemraadschaP te verlenen.

4. Eiseres is van mening dat het kunstwerk 'geen bijdrage levert' aan de tandschappetijke

waarden van de waterkering. Zij verwijst daartoe onder meer naar het fejt dat het

gepiaatst wordt in een duingebied dat bestaat uit het vegetatietype grijze duinen. Het

kunstwerk kan naar haar oordeel niet worden aangemerkt ats een 'gebiedseigen drager

van de tandschappelijke waarden openheid en ruimtebeteving" maar maakt daar juist

inbreuk oP.

Reactie

De ptanregeLs maken duideiijk dat een 'bijdrage' aan de tandschappelijke waarden qeen vereiste

is. Stechts dient vast te staan dat het bouwwerk past binnen de bestemming Waterstaat en votdoet

aan de regets voor een binnenptanse afwijking. wij menen dat dit het gevat is-

5. Eiseres meent dat het kunstwerk geen functie vervutt ten behoeve van de

dubbelbestemming 'waterstaat-waterkering'. Zij verwijst naar het bepaatde in artiket

20.1 van de Ptanregels'

Reactie

Het bepaatde in artiket 20.1 vormt geen weigerÍngsgrond voor het onderhavige kunstwerk' Het

artiket geeft stechts aan dat extensief recreatieí medegebruik mogel.ijk is van gronden met de

genoemde dubbetbestemmi ng.

Wet bepatend is artikei 12.3.1. Daarin wordt slechts geëist dat het op te richten andere bouwwerk

geen onevenredige afbreuk doet aan het doelmatig en vel.l.ig functioneren van de waterkering,

respectievetijk de waterkerende functies van de duinen en/of dijken.

6. Eiseres rneent dat - zol.ang de ook vereiste watervergunning voor het bouwwerk niet is

afgegeven - wij ons niet op het standpunt kunnen stel.ten dat aan het bepaatde in artikel.

12.3.1 wordt voLdaan.

Reactie

De watervergunning was reeds verteend op het moment v{aarop wij het bestuit namen om een

omgevingsvergunning te verlenen. Het tegen de watervergunning ingediende bezwaar is inmiddets

ongegrond verktaard.

Beheerder van de waterkering is de aanvrager van de omgevingsvergunning, nametijk HHNK'

HHNK heeft zetf de watervergunning verl,eend voor de ptaatsing van het kunstwerk. Met deze

watervergunning heeft HHNK advies gegeven en geoordeeld dat er geen oneYenredige afbreuk

wordt gedaan aan het doetmatig en veilig íunctioneren van de waterkering.
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Zaaknummer 2765018

Getet op de dubbetrot van HHNK in deze situatie hebben wij uiteraard kritisch gekeken naar de

vergunning, maar daarin geen onregetmatigheden aangetroffen.

Het feit dat de watervergunning wetticht (nog) niet onherroepetijk is, wit uiteraard niet zeggen dat

zij niet kan dienen ats aanwijzing dat votdaan wordt aan de voorwaarden die de planrege[ stelt

voor toepassing van de afwijkingsmogetijkheid'

7 . Eiseres meent dat niet voldaan wordt aan de regetgeving met betrekking tot uitstoot van

stikstof. Daartoe dient aanvuttend bewijsmateriaal te worden overgelegd.

Reactie

ln ons verweer naar aanteiding van de ingediende bezwaarschriften hebben wij gemetd dat het

HHNK bij de voorbereiding van de bouw van het kunstwerk in nauw overleg staat met de

Omgevingsdienst, verantwoordetijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Daaronder

valt ook de uitstoot van stikstof. Door de Omgevingsdienst is niet aangegeven dat de uitstoot van

stikstof bij de aanteg van het kunstwerk boven de norm uitkomt. Aanwijzingen daaryoor zijn er

ook niet. Het is aan de Omgevingsdienst om dit nader te beoordeten.

8. Eiseres meent dat wij ten onrechte niet zijn ingegaan op haar bezwaar met betrekking tot

de te verwachten getuidshinder voor omwonenden.

Reactie

Vooratsnog hebben wij geen aanwijzingen dat de bouw van het kunstwerk tot getuidshinder voor

de omgeving zal leiden. Eiseres spreekt stechts de vrees uit, maar overlegt geen deskundigen-

rapport.
Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre het aangevoerde bezwaar de toets van artiket 8:69a AWB

kan doorstaan.

g. Eiseres pl.eit - met verwijzing naar de feitetijke situatie en een doorveel inwoners

getekende petitie - voor het aannemen van een ruimere kring van betanghebbenden dan

uit de vaste jurisprudentie van de Raad van state zou voortvtoeien.

Reactie

Het betreft hier geen materieel bezwaar tegen ons besLuit. Eiseres is ats belanghebbende

aangemerkt. Haar bezwaren waren grosso moda getijktuidend aan die van de inwoners die

tevergeefs bezwaar aantekenden, omdat zij niet ats betanghebbende in de zin van de Atgemene

wet bestuursrecht konden worden aangemerkt'

De niet-ontvanketijke verktaarde bezwaarmakers, waaronder eisers L. Kikkert en P. Hendriks,

zutten zelf moeten aangeven waarom zij van mening zijn dat hun bezwaren ten onrechte buiten

behandeling zijn getaten.

Een pititie is geen bezwaarschrift. Bij de beoordel.ing van de ingediende bezwaren kon zij niet

worden betrokken.
Daarnaast is het de vraag of de personen die de petitie ondertekend hebben wel ats

betanghebbenden zijn aan te merken. Dat zat in de meeste gevatten niet zo zijn.
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Gemeente Texdl

Zaaknummer

Conclusie

226501 8

Het beroep van de Stichting Kernwaarden Texe[ dient ongegrond tè worden verklaard.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact rnet ons op. U kunt ons bereiken via bovenstaande

telefoonnummers, Witt u het zaaknummer" bij de hand houden? Dan kunnen wij u snetler van dienst

zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texet,

namens dezen,

de manager Advies & Ondersteuning,

.txl
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