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Vergroten diverse zomerhuizen tot 100 m2 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van een 
zomerhuis aan de: 
a. Pelikaanweg 49 in De Koog; 
b. Monnikenweg 9 in Den Burg; 
c. Californiëweg 195 in De Koog. 

Advies 

1. Projectafwijkingsprocedure te starten voor het vertenen van 

medewerking aan het vergroten van de zomerhuizen aan de 

a. Pelikaanweg 49 in De Koog; 

b. Monnikenweg 9 in Den Burg ; 

c. Californiëweg 195 in De Koog. 

2. Voordat de procedure wordt gestart een planschadeovereenkomst 

sluiten met de aanvragers. 

3. Indien er geen of niet ontvankelijke zienswijzen ingediend worden 

di t besluit tevens aanmerken als vaststellingsbesluit. 

4. Een afschrift van di t besluit ter kennisname aan de commissie te 

zenden. 

Collegebesluit 



168 Vergroten diverse zomerhuizen tot 100 m2 / VTB: 

Het college besluit: 
1. projectafwijkingsprocedure te starten voor het verlenen van medewerking aan het 

vergroten van de zomerhuizen aan de 
a. Pelikaanweg 49 in De Koog 
b. Monnikenweg 9 in Den Burg 
c. Californiëweg 195 in De Koog 

2. voordat de procedure wordt gestart een planschadeovereenkomst sluiten met de 
aanvragers; 

3. indien er geen of niet ontvankelijke zienswijzen ingediend worden dit besluit tevens 
aanmerken als vaststellingsbesluit; 

4. een afschrift van dit besluit ter kennisname aan de commissie te zenden. 

Samenvatting 

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het vergroten van zomerhuizen 
aan de 
a. Pelikaanweg 49 in De Koog; 
b. Monnikenweg 9 in Den Burg; 
c. Californiëweg 195 in De Koog. 
De gevraagde oppervlakte van de zomerhuizen is in strijd met het geldende bestemmingsplan 
"Buitengebied Texel". De bouwplannen passen echter binnen de uitgangspunten genoemd in 
de Nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied". Daarin is 
opgenomen dat zomerhuizen mogen worden uitgebreid tot maximaal 100 m2, met een 
nokhoogte van 8.00 meter en goothoogte van 3,50 meter. Het college is bereid een 
projectafwijkingsprocedure te starten om medewerking te kunnen verlenen aan de onder a 
tot en met c genoemde bouwplannen. 

Ambtelijke aantekening 

Akkoord 



Vergroten diverse zomerhuizen 

Samenvatting 
Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het vergroten van zomerhuizen aan de 
a. Pelikaanweg 49 in De Koog; 
b. Monnikenweg 9 in Den Burg; 
c. Californiëweg 195 in De Koog. 
De gevraagde oppervlakte van de zomerhuizen is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 
Texel". De bouwplannen passen echter binnen de uitgangspunten genoemd in de Nota van uitgangspunten 
voor het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied". Daarin is opgenomen dat zomerhuizen mogen worden 
uitgebreid tot maximaal 100 m2, met een nokhoogte van 8.00 meter en goothoogte van 3,50 meter. Het 
college is bereid een projectafwijkingsprocedure te starten om medewerking te kunnen verlenen aan de 
onder a tot en met c genoemde bouwplannen. 



Aanleiding St Voorgeschiedenis St Eerdere besluiten 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van zomerhuizen aan de 
a. Pelikaanweg 49, 1796 NP De Koog; 
b. Monnikenweg 9, 1791 NT in Den Burg; 
c. Californiëweg 195 in De Koog. 

Met deze aanvragen wordt gevraagd om vooruit te lopen op de Nota van uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied en gebruik te maken van de mogelijkheden om eerder te starten met de 
bouw (de gedoogregeling, besluit 11 januari 2012). 

Probleemstelling 
De ingediende aanvragen om omgevingsvergunning zijn strijdig met de huidige bebouwingsvoorschriften 
opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied Texel". De maximale oppervlakte van een zomerhuis mag 
niet meer dan 70 m2 bedragen. 

Doelstellingen 
Goede ruimtelijke ordening waarbij nu gebruik gemaakt kan worden van de vastgestelde uitgangspunten voor 
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel; 

Mogelijke oplossingen 
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan "Buitengebied Texel" met de bestemming "zomerhuizenterrein". In 
de voorschriften (artikel 8) zijn de bebouwingsregels opgenomen. De maximum oppervlakte voor een 
zomerhuis is 70 m2, de nokhoogte 6 meter en goothoogte 3.00 meter. De nu gevraagde 
omgevingsvergunningen gaan om zomerhuizen die groter worden dan de 70 m2. 

Nu de aanvragen in strijd zijn met de huidige voorschriften, moet beoordeeld worden of het wenselijk is om 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
medewerking te verlenen. De aanvragen mogen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. In de 
Nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan "Buitengebied" zijn de volgende bebouwingsregels voor 
zomerhuizen opgenomen: oppervlakte maximaal 100 m2, nokhoogte 8 meter en goothoogte 3,5 meter. De 
aanvragen passen binnen deze uitgangspunten. De Nota van uitgangspunten wordt voor deze aanvragen als 
ruimtelijke onderbouwing aangemerkt. 

De aanvragen omgevingsvergunningen passen ook binnen het door de raad vastgestelde besluit: 
'gedoogmaatregelen vooruitlopend op het bestemmingsplan Buitengebied voor recreatiewoningen'. Dit 
betekent dat nadat een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, niet handhavend wordt opgetreden als 
direct daarna begonnen wordt met de bouwwerkzaamheden. 

Ten slotte passen de verzoeken ook binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene verklaring van 
geen bedenkingen. Het beleid is namelijk vastgesteld in de nota van uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan "Buitengebied". Er is geen aparte verklaring van geen bedenking nodig van de raad. De 
commissie dient geïnformeerd te worden. 

Om tijd te winnen stellen wij om dit besluit ook als vaststellingsbesluit aan te merken na afloop van de 
inzagetermijn. Dit alleen als er geen of niet ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend tegen de 
ontwerpbesluiten. Als er wel zienswijzen zijn ingediend zullen deze in een apart advies aan u worden 
voorgelegd. 



Consequenties van die oplossingen 

D Financieel 

N.v.t. 
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• Juridisch 

N.v.t. 

D Personeel / Organisatorisch 

N.v.t. 

D Beleid 

De aanvragen omgevingsvergunningen passen binnen de uitgangspunten van de Nota van uitgangspunten 
van het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied". 

D Deregulering 

N.v.t. 

Communicatie 
N.v.t. 

Afwijkende standpunten 
N.v.t. 

Relevante wet- en regelgeving & jurisprudentie 
Bestemmingsplan "Buitengebied Texel" (vigerende bestemmingsplan) 
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 


