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OR 
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Financieel 
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Juridisch 
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Deregulering 
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D Ja 

D Ja 

D Ja 

0Nee 

0Nee 

• Nee 

0Nee 

0Nee 

0Nee 

Bijlagen Ter inzage 

Mw» mm* 
D 

Afronden projectprocedure Zwinweg in 
Oosterend. 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor sloop en nieuwbouw van 

een bedrijfswoning op een perceel aan de Zwinweg. Hiervoor is besloten de 

projectafwijkingsprocedure te starten. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er kan nu een definitief besluit 

genomen worden op de aanvraag omgevingsvergunning. 

Advies 
De projectafwijkingsprocedure art ikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° 

afronden met het definit ief besluiten tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor de act ivi tei ten bouw, sloop en handelen in 

stri jd met de regels ruimtel i jke ordening. Hiermee wordt er 

definit ieve vergunning verleend voor de sloop en nieuwbouw van de 

bedrijfswoning op het perceel aan de Zwinweg. In de vergunning is 

een sloopvoorwaarde voor de bestaande woning opgenomen. 

Collegebesluit 
Het college besluit 



193 Afronden projectprocedure Zwinweg in Oosterend / VTB: 

Het college besluit de projectafwijkingsprocedure artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° afronden 
met het definitief besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de 
activiteiten bouw, sloop en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Hiermee 
wordt er definitieve vergunning verleend voor de sloop en nieuwbouw van de bedrijfswoning 
op het perceel aan de Zwinweg. In de vergunning is een sloopvoorwaarde voor de bestaande 
woning opgenomen. 

Samenvatting 

De omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, sloop en handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening is verleend voor het vervangen van een bedrijfswoning aan de 
Zwinweg in Oosterend. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 
is de planafwijkingsprocedure gevoerd. 

De planafwijkingsprocedure was in deze situatie noodzakelijk omdat de nieuwe 
bedrijfswoning groter wordt dan op basis van het huidige bestemmingsplan Buitengebied 
mogelijk is. De oppervlakte van de nieuwe bedrijfswoning wordt 125 m2 en past daarmee ruim 
binnen de maximale oppervlakte van 200 mz die is opgenomen in de nota van uitgangspunten 
voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Tijdens de inzagelegging van het 
ontwerpbesluit zijn er geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning kan nu worden 
verleend en opnieuw ter inzage worden gelegd. Hiertegen staat beroep open. 

Ambtelijke aantek 

Akkoord 




