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Onderwerp Ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning 

verleggen fietspad ter hoogte 

van de kruising Rozendijk/ 

Bakkenweg/Westerslag. 

Verzenddatum 15 december 2016  

    

     

     

Geachte heer, 
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Wij hebben van u, namen de gemeente Texel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de 
activiteiten: handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en werk of 

werkzaamheden uitvoeren ontvangen. De aanvraag gaat over het verleggen van een klein gedeelte 

van het fietspad ter hoogte van de kruising Rozendijk/ Westerslag/Bakkenweg in Den Burg. 

Besluit 

Wij besluiten de omgevingsvergunning voor de activiteiten: handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden, werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening te verlenen. Het besluit is genomen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub b en 

c, juncto artikel 2.11 en 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), op basis van de verklaring van geen bedenkingen van het college van Gedeputeerde staten 

inzake dit project en de ontheffingsmogelijkheid opgenomen in artikel 4 lid 8, bijlage II Besluit 

omgevingsrecht (Bor). De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze 

omgevingsvergunning. 

Overwegingen 

 In eerste instantie voldeed de aanvraag niet aan de indieningsvereisten uit de Regeling 

omgevingsrecht. Op 24 maart 2016 bent u gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren. 

Op 14 september 2016 zijn alle ontbrekende gegevens ontvangen en is de beslistermijn 

weer gaan lopen. 

 De aanvraag voldoet aan de in de Regeling omgevingsrecht gestelde voorschriften voor het 

in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

 De aanvraag gaat over de aanpassing van het fietspad ter hoogte van de kruising Rozendijk/ 

Westerslag/Bakkenweg. Hier wordt een deel van een bestaand fietspad opgeheven. 

Evenwijdig langs de Rozendijk wordt het fietspad verlengd tot aan de kruising met de 

Westerslag.  
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 Voor de locatie van het nieuw te realiseren fietspad is het bestemmingsplan Buitengebied 

Texel 2013 van toepassing. De bestemming van dit perceel is Bos met de dubbelbestemming 

Waarde – Archeologie 4.    

 In de bestemmingsomschrijving zijn wegen en paden binnen de bestemming toegestaan. De 

bestaande fietspaden in het gebied hebben echter de bestemming Verkeer – Fietspad. 

Verlenging van het fietspad dient dan ook binnen de bestemming Verkeer – Fietspad plaats 

te vinden. Hiervoor bieden de regels bij het bestemmingsplan geen mogelijkheden. Wij 

merken de aanvraag dan ook aan als een verzoek om een activiteit handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening.  

 De delen van het fietspad die worden opgeheven hebben de bestemming Verkeer – 

Fietspad. Voor het opheffen van deze fietspaden is geen omgevingsvergunning voor 

uitvoeren van werken noodzakelijk.   

 De werkzaamheden voor het fietspad vinden plaats in het Nationaal park Duinen van Texel 

en daarmee Natura 2000 gebied. Voor de werkzaamheden is een activiteit handelingen met 

gevolgen voor beschermde natuurgebieden ingediend met de daarbij behorende 

natuurtoets.  

 Op basis van de activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd te worden.  

 Voor de activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijk ordening is ontheffing 

mogelijk op basis van artikel 4 lid 8, Bijlage II Besluit omgevingsrecht. Met de wijzigingen in 

de situering van het fietspad wordt de situatie ter hoogte van de kruising overzichtelijker. 

De ontheffingsmogelijkheid betreft niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied. 

Daarvan is hier sprake. De ontheffing wordt verleend.  

 De aanvraag is voor een verklaring van geen bedenkingen gezonden aan de Regionale 

uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  

 Op 1 december 2016 is de verklaring van geen bedenkingen ontvangen. 

 De voorschriften die zijn opgenomen in de verklaring van geen bedenkingen zijn, 

overeenkomstig artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in deze 

omgevingsvergunning als voorschriften opgenomen.  

 De percelen waarbinnen het project wordt uitgevoerd liggen in het welstandsvrije gebied 

en wordt daarom niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. 

 De bevoegdheid om op omgevingsvergunningaanvragen te beslissen is gemandateerd aan de 

manager Dienstverlening.  

Procedure  
We hebben de in artikel 3.10 van de Wabo omschreven uitgebreide procedure gevolgd. Het 

ontwerpbesluit is samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure, bepaald in de Algemene wet bestuursrecht gepubliceerd en voor 

6 weken ter inzage gelegd van 18 oktober 2016 tot en met 28 november 2016. Tijdens deze inzage 

termijn zijn geen zienswijzen ingediend. 

Gewaarmerkte stukken 

Bijlage 1/4 Aanvraag omgevingsvergunning van 7 maart 2016. 

Bijlage 2/4 Verklaring van geen bedenkingen van 1 december 2016. 

Bijlage 3/4 Tekening. 

Bijlage 4/4 Natuurtoets. 
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Voorschriften 

Algemeen 

1. De aanvang van aanleg/verlegging van fietspad en overige bij het project behorende 

werkzaam heden dient u uiterlijk een week van tevoren te melden middels het 

meldingsformulier dat via onderstaand e link is te downloaden: 

https://www.rudnhn.nl/Groenewetgeving/Natuurbeschermingswet/ 

2.  De houder van de omgevingsvergunning dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de 

vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een 

toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten 

van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden 

voorschriften niet worden nageleefd. 

3. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven. De machines en 

generatoren welke bij de uitvoering van de werkzaam heden zullen worden gebruikt, dienen 

in goede staat van onderhoud te verkeren. 

4. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden 

opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaaI en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn. 

5. Geluidsapparatuur anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden betreffende de 

veiligheid, is niet toegestaan. 

 

Voorschriften inzake werkzaamheden 

6. De werkzaam heden voor aanleg/verlegging van fietspad dienen buiten het broedseizoen 

       (15 maart – I5 juli) te worden uitgevoerd. 

7. Opstelling van schaftketen, sanitaire voorzieningen en materiaalopslag dient buiten het 

Natura 2000-gebied ”Duinen en Lage Land Texel" plaats te vinden. 

8. Het aan planten van nieuw bos (270 m²) zoals omschreven in de 

omgevingsvergunningaanvraag, dient te voldoen aan het te kwalificerende bostype berken-

eiken bos. Het aanplanten van nieuw bos, dient conform de omgevingsvergunningaanvraag, 

binnen dezelfde project uitvoeringsperiode te worden gerealiseerd. 

9. De werkzaam heden dienen bij daglicht te worden uitgevoerd. 

10. Langs het fietspad wordt geen verlichting geplaatst. 

11. Betreding van gevoelige locaties (welke buiten de projectlocatie zijn gelegen), dient te 

worden voorkomen. 

12. Bij betreding buiten de bestaande paden/wegen dient gebruik te worden gemaakt van 

rijplaten. 

13. Uitvoering van de werkzaam heden dienen onder supervisie van een deskundige ecoloog te 

worden uitgevoerd. Deze dient aanwezig te zijn bij de uitvoering. 

14. De aan- en af te voeren grond dient te voldoen aan het Besluit bodem kwaliteit en voorzien 

te zijn van een geschiktheidsverklaring. Deze verklaring moet ter plaatse aanwezig zijn. 

 

Aanwijzingen  en wijzigingen 

15. Het addendum Omgevingsvergunningaanvraag en overige in de ontwerp-VVGB genoemde 

bijlagen, zijn onderdeel van de omgevingsvergunning. 

16. Alle op grond van de Natuurbeschermingswet, door of namens gedeputeerde staten van 

Noord -Holland gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

17. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij 

onbedoeld schadelijk stoffen vrij komen, dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 

2000-gebied ”Duinen en Lage Land Texel“ kan worden toegebracht, dient onverwijld melding 

te worden gedaan aan Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord via eerdergenoemd 

servicepunt, onder overlegging van alle relevante gegevens. 
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Kosten 

Op grond van de legesverordening 2016 zijn de leges €x.xxx,xx. U ontvangt hiervoor een factuur. 

Beroep 

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang 

van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd door: 

 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; 

 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over 

het ontwerpbesluit; 

 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te 

hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij 

gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. 

Indien er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in 

werking nadat op het verzoek is beslist. 

Een beroepschrift kan in 2-voud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 

1800 BG Alkmaar. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 251, 

1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan 

griffierechten geheven. 

 

De bekendmaking van de datum van het ter inzage leggen van het besluit vindt plaats door 

kennisgeving in De Texelse Courant en op www.texel.nl. 

 

Meer informatie kunt u lezen in de brochures die u kunt vinden op onze webpagina Bouwen en 

verbouwen, Omgevingsvergunning, onder downloads. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Texel, 

namens dezen, 

de manager Dienstverlening, 

 

 

http://www.texel.nl/
http://www.texel.nl/portal/productinformatie_42509/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning_391.html
http://www.texel.nl/portal/productinformatie_42509/product/bouwen-en-verbouwen-omgevingsvergunning_391.html

