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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De familie Vlaming heeft een agrarisch bedrijf met gronden in Polder het Noorden. Met het 
beëindigen van de melkveehouderij is een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten weggevallen en 
is men overgeschakeld op akkerbouw en natuurlijk weidebeheer. Als gevolg van deze wijziging wenst 
eigenaar aan een deel van de verouderde (bedrijfs)bebouwing en opzet van het perceel wijzigingen 
door te voeren.  

Een van de wijzigingen betreft ook het slopen van de bestaande, verouderde 
bedrijfswoning/dienstwoning (hierna: woning) en nieuwbouw elders op het perceel.  

1.2 Ligging Plangebied 

Het plangebied ligt even ten noorden van Oosterend aan de zuidzijde van de Zwinweg, in polder het 
Noorden op geringe afstand van de dijk met de Waddenzee. Het te bebouwen perceel, maakt 
onderdeel uit van een groter bebouwingsvlak ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering. Het 
omringende gebied is hoofdzakelijk in gebruik voor akkerbouw en voor natuurlijk weidebeheer. Het 
terrein wordt direct ontsloten aan de Zwinweg.  

 

figuur 1.1 Ligging plangebied Zwinweg 

1.3 Afwijking bestemmingsplan 

De nieuw te bouwen woning zal qua oppervlakte groter zijn dan het geldende bestemmingsplan 
toestaat in zijn bouwregels. Vooruitlopend op integrale herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied wenst de eigenaar zijn plannen te realiseren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de 
ruimere bebouwingsregeling, zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde Nota van 
uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. 
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Eigenaar verzoekt om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, gebruikmakend van de 
projectafwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wabo. Voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing toont aan dat voor de gewenste activiteit geen strijd bestaat met de goede 
ruimtelijke ordening.  

De onderbouwing geeft een uiteenzetting van de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en 
uitkomsten van de benodigde beoordelingsaspecten. 

1.4 Leeswijzer 

De onderbouwing is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het relevante en 
geldende beleidskader voor het gebied. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie en het onderhavige 
plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de milieu- en omgevingsaspecten en beschrijft de resultaten van de 
benodigde onderzoeken. Tot slot komen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan 
de orde in hoofdstuk 5. 
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2 BELEID 

2.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

Het ruimtelijk beleid voor Nederland is weergegeven in de Nota Ruimte waarin het beleid is 
vastgelegd tot 2020, met een doorkijk naar 2030. De nota is op 27 februari 2006 in werking 
getreden. 

De Nota Ruimte bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de ruimtelijke 
bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het 
schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en 
verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste 
ontwikkelingen. De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling. Medeoverheden, 
maatschappelijke organisaties, burgers en marktpartijen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee  te 
denken en mee te doen om te komen tot gebiedsgerichte en breed gedragen regionale en lokale 
visievorming en beleidsuitvoering. Beperking door het rijk wordt alleen gesteld indien een nationaal 
belang in het geding is.  

Onderhavig plan is in overeenstemming met het geldende rijksbeleid.   

2.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 

De structuurvisie beoogt primair de provinciale belangen te waarborgen en aan te geven welk belang 
prioriteit krijgt boven het andere. Het primaire belang voor dit plan is Ruimtelijke kwaliteit. De 
provinciale belangen worden gewaarborgd middels de bij de structuurvisie behorende Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van Noord-Holland (PRV).  Daarmee kunnen Gedeputeerde 
Staten (GS) middels een vergunningstelsel sturing geven aan de uitwerking van ruimtelijke ingrepen. 

Figuur 2.1 Onderdeel van het kaartbeeld PRV met van toepassing zijnde aanduidingen. 
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Ruimtelijke kwaliteit 

De provincie onderstreept het belang van de verschillende landschappen en de rijkdom aan 
cultuurhistorie die eruit voortkomt, zoals het Aandijkingenlandschap van de (relatief) jonge Polder 
het Noorden. De provincie wil de (cultuur)landschappen optimaal gebruiken, door hun kenmerken 
te behouden en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen buiten bestaand 
bebouwd gebied, kunnen daardoor niet eerder dan met ‘ontheffing’ van GS worden gestart.  

GS streven ernaar het karakter van het landelijk gebied te behouden, waardoor het aantrekkelijk 
blijft voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Openheid en ruimtelijke kwaliteit zijn danook 
kernwaarden, verwoord in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.  

Onderhavig plan bevindt zich op een bestaand bebouwingsvlak waardoor geen provinciale belangen 
in het geding zijn, de PRV niet van toepassing is en geen ontheffing van GS vereist is.  

De ontwikkeling is daarmee in overeenstemming met het provinciaal beleid.  

Provinciale Milieuverordening Tranche 7 

De provincie werkt het milieubeleid uit in een Provinciale Milieuverordening (PMV). Dat is 
momenteel de tranche 7. Voor onderhavig plan geldt op grond van het bijbehorend kaarbeeld de 
aanduiding ‘stiltegebied’.  
 
Figuur 2.2 Onderdeel van het kaartbeeld PMV met legenda 

 

In de Wet milieubeheer is voorgeschreven dat er in de provinciale milieuverordening regels worden 
gesteld ter voorkoming of beperking van geluidhinder in daartoe aangewezen gebieden. Deze 
gebieden worden stiltegebieden genoemd. Doel is in deze gebieden zo veel mogelijk de natuurlijke 
rust te handhaven, door regels te stellen aan activiteiten (gebruik van geluidproducerende toestellen) 
die de natuurlijke rust zouden kunnen verstoren. De stiltegebieden zijn ook opgenomen in het 
Provinciaal Milieubeleidsplan. Ten aanzien van beroepsmatig gebruik van het gebied, door 
bijvoorbeeld agrarische bedrijfsvoering, geldt een algemene vrijstelling. Op grond daarvan gelden 
geen beperkingen voor onderhavige ontwikkeling. 
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2.3 Gemeentelijk beleid 

Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan Buitengebied - vastgesteld 2 en 9 juli 1996 - is het beleid voor het landelijk 
gebied van de gemeente Texel vastgelegd. Het beleid voor het onderhavige gebied is gericht op het 
behoud en versterken van natuur en landschap. Daarvoor wordt behoud en versterking van de 
functies landbouw, veeteelt, natuur, landschap, wonen en recreatie in samenhang en evenwicht 
nagestreefd.  

Het bestemmingsplan kent een wijze van bestemmen welke is opgesplitst in een bestemming op 
gebiedsniveau naar kwalitatieve categorieën en een bestemming op perceelsniveau. Wat betreft het 
de categorieën ligt het perceel binnen de grenzen van de bestemming “Agrarisch gebied, categorie 1”. 
Op perceelsniveau heeft het bebouwingsvlak de aanduiding “klasse a” bestemd voor 
bedrijfsgebouwen, dienstwoningen en bijgebouwen. Voor dienstwoningen gelden de bepalingen 
opgenomen onder de bestemming “Wonen”.  

Figuur 2.3 Fragment plankaart bestemmingsplan 

 

 

Overeenkomstig het bepaalde onder “Agrarisch gebied” in artikel 3 lid 5 sub c wordt voor de woning 
verwezen naar de bebouwingseisen van artikel 14: de bestemming “Wonen”. Gesteld wordt dat niet 
meer dan één woning mag worden opgericht met een nok- en goothoogte van respectievelijk 8 en 3 
meter. De dakhelling dient daarbij niet minder dan 30° en niet meer dan 60° te bedragen.  
Voor vervanging van een bestaande woning is de bestaande oppervlakte maatgevend, vermeerderd 
met een daaraan gekoppeld uitbreidingspercentage. Buiten het bebouwingsvlak geldt de aanvullende 
aanduiding landschappelijke waarde, categorie 1.  
 
Nota van uitgangspunten 
Inmiddels is gemeente Texel bezig een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het binnendijks/-
duins buitengebied. De gemeenteraad heeft voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan 
een Nota van uitgangspunten vastgesteld, bij besluit van juli 2010 en 14 december 2010. Daarin 
worden richtinggevende uitspraken gedaan en kaders gesteld ten aanzien van de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied.  
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Zo wordt op pag.17 van de nota het volgende gesteld: 

Oppervlaktes hoofdgebouw en bijgebouwen 

De oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 200m² bedragen bij woningen en 250 m² 
voor stolpen. Voor bijgebouwen geldt een maximale oppervlakte van 150 m², maar altijd maximaal 
80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw (= de woning), zodat sprake is van ruimtelijke 
ondergeschiktheid. 

Als ondergrens mag altijd 80 m² geplaatst worden, zodat ook bij kleinere woningen een behoorlijk 
bijgebouw mogelijk is.(cf vigerende regelingen)  

Voor woningen wordt aangegeven dat de oppervlakte van het hoofdgebouw niet meer dan 200 m² 
mag bedragen. Voorts wordt in de nota een goothoogte van maximaal 4,5 m en een bouwhoogte van 
10 m aangegeven. Dit is een verruiming ten opzichte van de bebouwingsmogelijkheden als 
opgenomen in de voorschriften van het bestemmingsplan. 
 
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de verruimde ruimtelijke kaders van de vastgestelde Nota 
van uitgangspunten. Daarmee is de ontwikkeling in overeenstemming met het vastgestelde beleid.  
 
Structuurvisie 2020, Texel op Koers 
De gemeente geeft in haar structuurvisie hoofdlijnen voor wenselijke ontwikkelingen voor onder 
andere ruimtelijke ordening. Ook de eigen inzet tot ontwikkeling van Texel wordt daarin beschreven. 
Voor nieuwe woningen geldt dat deze duurzaam zijn en passen bij het karakter en de kwaliteit van de 
omgeving versterken, danwel verbeteren.  
 
Deze ruimtelijke onderbouwing geeft nader invulling aan het bestemmingsplan, door binnen 
daarvoor door de raad gestelde kaders af te wijken van de geldende bepalingen. De beschrijving 
toont voorts aan dat sprake is van goede ruimtelijke ordening.  
 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling is een bescheiden, maar duurzame impuls in Polder ’t 
Noorden aan de kwaliteitsverbetering van de bebouwde omgeving. Deze geeft blijk van particuliere 
inzet tot verdere ontwikkeling van de doelstellingen van Texel.   
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3 RUIMTELIJK KADER EN PLAN 

3.1 Historische context 

Polder het Noorden is de laatste ‘landwinning’  van Texel. Hoewel al eeuwenlang aan inpoldering 
werd gedaan, kwam de polder als een soort sluitstuk het huidige beeld van Texel completeren. De 
inham die door het aanleggen van dijken was ontstaan tussen de polders Eierland en Eendracht en 
het oude land verzandde steeds sterker door de beperkte invloed van de getijden. Dit bemoeilijkte de 
ontwatering van de overige polders. Uiteindelijk is daarom gekozen voor inpoldering.  

Hoewel de kwaliteit van de grond in de beginperiode bijzonder slecht bleek voor landbouw, is men er 
met behulp van bemesting in geslaagd de kwaliteit langzamerhand te verbeteren. Zo is polder nu in 
gebruik voor akkerbouw en veeteelt en natuurlijk weidebeheer. Opvallend onderdeel van de polder is 
het natuurgebied De Bol, dat bestaat uit enkele oude wadgeulen. Deze vormen, mede door hun 
brakke natuur, een prachtige leefomgeving voor vogels en bijzondere plantensoorten. 

3.2 Ruimtelijke karakteristiek 

Het bebouwingsvlak en haar omgeving kenmerken zich met name door de openheid en rechthoekig, 
rationeel verspringende verkaveling en wegen. De openheid van het gebied wordt slechts 
onderbroken door beplanting van de verschillende bedrijfs-erven. Het plangebied is circa 500 m2 
groot en op circa 20 meter zuidoostelijk gelegen van de oorspronkelijke woning. Deze woning maakt 
onderdeel uit van een begin 20e eeuwse kop-hals-romp boerderij. Dit type is vooral geschikt voor 
combinatie van veeteelt en akkerbouw. Inmiddels is door modernisering van het agrarisch bedrijf 
een dergelijke opzet in onbruik geraakt.   

De huidige woning is zowel technisch als uiterlijk verouderd en voldoet niet meer aan de door de 
eigenaar gewenste norm op het gebied van comfort, duurzaamheid en woonoppervlak. De 
oppervlakte van de huidige woning bedraagt 70 m2, met een bijkeuken van 15 m2. Daarnaast wenst de 
eigenaar diens bebouwingsvlak in termen van bedrijfsvoering en bewoning meer te scheiden ten 
gunste van het wooncomfort. 
 
Figuur 3.1 Overzicht van de ruimtelijke en functionele kenmerken van het plangebied en de omgeving 

  
Zwinweg Noordoostelijk bezien vanaf de Noorddijk Bebouwingsvlak bezien vanaf de Zwinweg 

  
Te slopen woning Plangebied nieuwe woning noordelijk bezien 
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Te slopen woning, behorend bij kop-hals-romp Schuur, behorend bij kop-hals-romp 

3.3 Afwijking bestemmingsplan 

Aanvrager wenst een nieuwe woning te bouwen even zuidoostelijk van de bestaande woning, waarbij 
nog altijd binnen het bestaande agrarische bebouwingsvlak wordt gebouwd. De nieuwe woning zal 
een oppervlakte kennen van circa 135 m2, een nokhoogte van 8 meter en een goothoogte van 3 meter. 
De dakhelling bedraagt 50°. De bebouwing is hiermee qua maatvoering volledig passend binnen het 
geldende bestemmingsplan, maar wijkt ten aanzien van de maximale oppervlakte voor woningen af, 
op het in de voorschriften gestelde.  

Met het doorlopen van de projectafwijkingsprocedure, kan de woning echter voldoen aan de in de 
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied opgenomen maximale maat voor 
woningen van maximaal 200 m2 voor hoofdgebouwen. Aangezien geen sprake is van 
bedrijfsbeëindiging zal de woning na realisatie nog altijd als dienstwoning kunnen worden 
aangemerkt. De bestaande woning en bijkeuken zullen (rood omlijnd) worden afgebroken, nadat de 
nieuwe woning gebruiksklaar is.  

Voor de positionering van de nieuwe woning is in figuur 3.2 een inrichtingsvoorstel opgenomen.  

Figuur 3.2 Inrichtingsvoorstel 
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Figuur 3.3 Positionering (roodomlijnd) nieuwe woning op het bouwblok  

 

Bovenstaand inrichtingsvoorstel geeft aan hoe de woning ruimtelijk wordt ingebed. De woning wordt 
vrij geplaatst van de bestaande agrarische opstallen om een aangename woonsituatie te kunnen 
creëren. De ontsluiting voor de woning zal daarnaast worden ontkoppeld van die naar het bedrijf, 
door een tweede inrit zo’n 50 m zuidoostelijk van de bestaande aan de Zwinweg te realiseren.  

Figuur 3.4 Impressie vanaf de Zwinweg 

 

Beeldkwaliteit 

De welstandnota merkt het plangebied aan als welstandsvrij gebied, waardoor geen welstandscriteria 
gelden waaraan het bouwplan getoetst kan worden. Het voorliggende bouwplan is derhalve op deze 
gronden per definitie uitvoerbaar. De nieuwe bebouwing dient echter wel ingepast worden, waardoor 
recht wordt gedaan aan de strakke en grootschalige inrichtingskarakteristieken van de omgeving.  
Eigenaar besteed daarom zorg aan de rooilijn en de beplanting rondom de woning, zodat de eenheid 
met het agrarisch bebouwingsvlak en het onderscheid met de open, agrarische ruimte gehandhaafd 
blijft.  
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4 ONDERZOEK OMGEVINGSASPECTEN 

4.1 Inleiding 

Een ruimtelijke onderbouwing bestaat tevens uit een onderzoek naar de voor de 
omgevingsvergunning relevante aspecten. In dit kader zal hierna achtereenvolgens aandacht worden 
besteed aan de verkeerskundige aspecten, kabels en leidingen, de van belang zijnde 
milieuhygiënische factoren en onderzoeksaspecten als archeologie, flora en fauna en water.  

4.2 Verkeerskundig 

Onderhavig plangebied is gesitueerd aan de Zwinweg, een beperkt wegprofiel. Op de Zwinweg geldt 
een limiet van 60 km/u. Er zijn geen verkeerstellingen bekend. Gelet op het feit dat het hier om 
vervangende nieuwbouw van een woning gaat zal geen wijziging optreden in de bestaande situatie. 
Wel wordt omwille van de  positionering een nieuwe inrit aangevraagd. Initiatiefnemer maakt 
hiervan melding bij de gemeente, zoals vereist op grond van de APV-Texel.  

Ook is inmiddels vooroverleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ten 
behoeve van de aanleg van de inrit, zal een dam, 75m zuidoostelijk, worden verwijderd. Daarmee 
wordt voorkomen dat het waterbergend vermogen van de sloot wordt aangetast.   

4.3 Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied zijn geen hoofdtransportleidingen of anderszins ondergrondse 
nutsvoorzieningen aanwezig, waardoor beschermende maatregelen  niet noodzakelijk zijn.  

4.4 Milieu 

4.4.1 Geluid 

Bij elk ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidsbronnen en de mogelijke 
hinder of overlast daarvan voor de omgeving. Op grond van de Wet geluidhinder gelden normen 
waarmee geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, worden beschermd. Voor onderhavig plan 
is afstemming gezocht met de gemeente Texel – dhr. J. Veltkamp – om de noodzaak tot onderzoek te 
bepalen. Gelet op het feit dat het hier vervangende nieuwbouw betreft, binnen een bestaand 
bebouwingsvlak , wordt door de gemeente geen akoestisch onderzoek verlangd. 

4.4.2 Luchtkwaliteit 

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet 
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit de genoemde wet is 
veranderd. Deze titel staat bekend als zijnde ‘Wet luchtkwaliteit’. De wet is op 15 november 2007 
(Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet is  
grotendeels gebaseerd op de Europese luchtkwaliteitseisen. De nieuwe wet voorziet onder meer in 
een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Daarbinnen werken rijk provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor 
luchtkwaliteit te realiseren.  

De in de nieuwe wet genoemde luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor 
ruimtelijke ontwikkelingen wanneer: 
- Geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
- Projecten niet tot een (noemenswaardige) verslechtering van de luchtkwaliteit leiden; 
-  Projecten ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan luchtverontreiniging; 
-  Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
 
De vervanging van een woning zorgt niet voor wijziging van een feitelijke of dreigende 
overschrijding van een grenswaarde.  

4.4.3 Bodemkwaliteit 

Bij beroering van de bodem is de vraag relevant of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige 
of gewenste gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Het 
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uitgangspunt hierbij is dat mogelijk aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico 
oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door 
grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. Het is 
daarom van belang dat activiteiten die mogelijk geleid hebben tot bodemverontreiniging in kaart 
worden gebracht en de aanwezige milieukundige bodemkwaliteit wordt vastgesteld. 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat inzicht moet worden gegeven in de 
uitvoerbaarheid van een plan. Dit geldt ook voor de bodemkwaliteit ter plaatse, omdat een eventueel 
aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde 
bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het met een plan beoogd gebruik.  

Conclusie verkennend onderzoek 

De bodemsituatie is door T&A Survey middels een verkennend bodemonderzoek met kenmerk 0711-
MIL2672 (bijlage) in beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van het in figuur 3.2 opgenomen 
inrichtingsvoorstel.  

De milieuhygiënische situatie van de grond is door middel van bemonstering indicatief bepaald. Deze 
mengmonsters van de grond en het monster van het grondwater zijn getoetst aan de Wet 
Bodembescherming. 

Hieruit blijkt dat de zandgrond in boven- en ondergrond zintuiglijk schoon is. De kleiige ondergrond 
bevat een licht verhoogd gehalte aan PCB (som 7). De concentraties aan barium en molybdeen in het 
grondwater zijn licht verhoogd. De oorzaak van het licht verhoogde gehalte aan PCB (som 7) in de 
grond en de licht verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater is niet eenduidig aan 
te geven. Barium en molybdeen worden op Texel vaker verhoogd gemeten in het grondwater. 

Alle gemeten gehalten in de grond en concentraties in het grondwater blijven beneden de 
toetswaarde voor nader onderzoek. Er is derhalve geen sprake van een bodemverontreiniging op de 
locatie. Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de volksgezondheid en/of het 
milieu. 

De mengmonsters van de grond zijn tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Het gehalte aan 
PCB (som 7) in de kleiige ondergrond overschrijdt het gehalte aan PCB (som 7) de toetswaarde 
Wonen. Doordat het gemeten gehalte aan PCB (som 7) lager is dan tweemaal de Achtergrondwaarde 
voldoet het mengmonster aan de toetswaarde Wonen (zie voor een uitleg van het toetsingskader 
bijlage 5). Alle overige gemeten parameters blijven beneden de Achtergrondwaarden. 

Met de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kunnen indicatief de hergebruikmogelijkheden van 
de grond worden bepaald. Eventueel van de locatie vrijkomende zandgrond zou binnen het 
bodemkwaliteitsgebied van de gemeente Texel kunnen worden toegepast binnen alle functieklassen. 
De kleiige ondergrond voldoet voor de toetsklassen Wonen en Industrie. Het bevoegd gezag of een 
acceptant van de grond is altijd gerechtigd om een nader onderzoek voor vrijkomende grond te 
verlangen. 

Aanbevelingen 

T&A Survey adviseert geen nader onderzoek uit te voeren naar het licht verhoogde gehalte in de 
grond en de licht verhoogde concentraties in het grondwater. Gegeven de beschreven 
onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het 
gewenste grondgebruik.  

4.4.4 Externe veiligheid 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is van toepassing op ruimtelijke besluiten met betrekking 
tot de bestemming van grond, wanneer deze besluiten te maken hebben met de bouw of vestiging 
van kwetsbare objecten. In figuur 4.1 is een fragment van de risicokaart opgenomen van de provincie 
Noord Holland. Zoals uit de risicokaart kan worden afgeleid zijn nabij het plangebied geen 
inrichtingen met gevaarlijke stoffen aanwezig, noch is sprake van een transportroute. 
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Figuur 4.1 Provinciale risicokaart omgeving plangebied 

 

4.4.5 Ecologie 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermd natuurgebied, of een gebied dat is aangewezen 
onder werking van de vogel en habitatrichtlijn, natuurbeschermingswet of binnen de ecologische 
hoofdstructuur.  

In de nabijheid van het plangebied is wel het Natura 2000 gebied gelegen ‘Duinen en Lage Land 
Texel’ (De Bol), dat hier in ruimere omvang tevens is aangewezen als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De doelstelling voor dit gebied is vooral gericht op instandhouding en versterking 
van de weidevogelleefgebieden.  

De leefomgeving van de eventueel aanwezige (beschermde) diersoorten zal met de sloop en 
nieuwbouw van een woning op een bestaand agrarisch bebouwingsvlak niet negatief worden 
beïnvloed. De intensiteit van het gebruik ten opzichte van de omgeving neemt niet toe. Voorts zal bij 
het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden de zorgplicht in acht worden genomen, zodat de 
handelingen geen negatieve effecten sorteren op de aanwezige flora- en fauna.  

Een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is hierbij dan ook 
niet noodzakelijk. 

4.4.6 Archeologie 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-landen, 
waaronder ook Nederland, met als doel het (Europese) archeologisch erfgoed veilig te stellen. Dit 
moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de 
voorbereiding van ruimtelijke plannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) 
aanwezigheid van archeologische waarden en dat een beschermende regeling moet worden 
opgenomen ten aanzien van die archeologische waarden. 
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Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de 
Monumentenwet gewijzigd. De bescherming van de archeologische waarden is geregeld in de nieuwe 
Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die onderdeel uitmaakt van de 
Monumentenwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische 
resten intact moeten blijven en beschermd worden. 

De gemeente Texel heeft in 2007 onderzoek laten verrichten naar de archeologische verwachting 
voor de gehele gemeente. Op grond daarvan is een Archeologische Beleidsadvieskaart gemaakt.  

Figuur 4.2 Uitsnede rondom plangebied kaart - Archeologische verwachtingen en waarnemingen 

 

 

Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting. Op basis daarvan kan via de Nota 
van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied worden vastgesteld dat de gemeente voor 
gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde waarschijnlijk geen gebruik zal gaan 
maken van de noodzaak tot het aanvragen van een omgevingsvergunning (v.h. 
aanlegvergunningenstelsel) voor bescherming van archeologische waarden in de bodem. Ook is 
duidelijk dat voor het plangebied in het verleden geen vondsten zijn gedaan. De trefkans is daardoor 
erg laag. Tevens is er geen sprake van sloop van een rijks, provinciaal of gemeentelijk monument.  

4.4.7 Water 

Meer ruimte voor water is nodig om klimaatveranderingen, zeespiegelrijzing en bodemdaling op te 
vangen. Een van de instrumenten om het nieuwe waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven is de 
watertoets.  

Met onderhavig wordt slechts beperkt verhard oppervlakte toegevoegd middels het vernieuwen van 
een bestaande woning en het vergroten van het oppervlak daarvan. Daarnaast zal aanvullend 
verharding worden aangelegd voor toegang tot het perceel. De geringe toename aan verhard 
oppervlak zal het waterbergend van de omringende bodem niet beïnvloeden. Ten behoeve van de 
nieuwbouw zullen geen sloten gedempt of gegraven worden.  

Voor de bouw van de woning worden geen uitlogende materialen gebruikt. 

4.4.8 Duurzaam bouwen 

Zoals in de aanleiding vermeld betreft het hier de realisatie van een dienstwoning bij een agrarisch 
bedrijf. De vervanging van de bestaande verouderde woning, door een moderne vrijstaande woning 
zal – met de daartoe opgestelde richtlijnen uit het Bouwbesluit – milieuwinst opleveren. Voor de 
bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.   
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5 UITVOERBAARHEID  

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
De ontwikkeling binnen het plangebied wordt gedragen door aanvrager en is financieel haalbaar. 
Indien nodig kan een exploitatieopzet afzonderlijk overlegd worden.  
 
Op grond van de zeer beperkte wijziging van de planologische bebouwingsmogelijkheden, en de 
ruimtelijke context van het plangebied is een verzoek om tegemoetkoming planschade uit te sluiten. 
Een planschadeovereenkomst met de gemeente Texel is derhalve niet nodig.  

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het onderhavig bouwplan betreft de vervanging van een bestaande woning, waarbij anders dan qua 
oppervlakte geen wijzigingen worden doorgevoerd in gebruik. Daarmee is de invloed van het plan op 
de nabije omgeving zeer beperkt, zoniet nihil.  

De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt aangetoond met de resultaten van de periode van 
terinzageligging van de ruimtelijke onderbouwing, waarin een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar 
kan maken. 

5.3 Conclusie 

Uit de behandeling van alle ruimtelijke relevante aspecten komen geen belemmeringen naar voren 
voor sloop en nieuwbouw van een dienstwoning. Het plan is daarmee in overeenstemming met een 
goede ruimtelijke ordening. 
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