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Postadres 

Postbus 200 

1790 AE  Den Burg 

 

Bezoekadres 

Emmalaan 15 

1791 AT  Den Burg 

 

T 14 0222 

F 0222 – 362287 

E gemeente@texel.nl 
www.texel.nl 

  

  

  

  

  

MO Project Texel bv 

Zuid Zijperweg 30 

1766 HB  WIERINGERWAARD 

 

  

    

    

Uw aanvraag van 21 april 2011 Contactpersoon Dhr D. Hendriks 

Uw kenmerk -- Telefoonnummer 0222 – 362206 

Ons nummer 12.UPxxxxx r/t dh/dh 

Zaaknummer WHZ-2011-0146   

    

Onderwerp Verzonden op  

 

ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning 

rechtswege 

  

    

    

Geachte heer Momberg, 

 

Op 21 april 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteiten: 

bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen. Het gaat over het 

wijzigen van een kantoorruimte naar een appartement aan de Nikadel 21 in De Koog. Uw aanvraag 

is geregistreerd onder nummer WHZ-2011-0146.  

Besluit 

Wij besluiten de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. Het besluit is genomen op 

grond van artikel 2.1.1a, 2.1.1c, 2.10 en 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 

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

omgevingsvergunning. 

Overwegingen 

• De aanvraag voldoet aan de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde 

voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning; 

• Het perceel Nikadel 21 heeft de bestemming ‘Centrumgebied categorie 3’ (artikel 9) met 

een bouwvlak;  

• Het omzetten van een kantoor naar een woonbestemming is binnen deze bestemming niet 

toegestaan; 

• Er kan uitsluitend medewerking worden verleend door met toepassing van artikel  

2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo ontheffing te verlenen van de betreffende 

voorschriften van dit bestemmingsplan; 

• De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht; 

• Het project uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is op basis van de 

bij dit ontwerpbesluit behorende ruimtelijke onderbouwing; 
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• Omdat het hier een zaak betreft als vermeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 

van de Wabo, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij 

aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenking heeft. In dit 

geval is op grond van artikel 2.27 van de Wabo juncto artikel 6.5, lid 1 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig;  

• De gemeenteraad van de gemeente Texel heeft op 13 juli 2011 besloten dat voor situaties 

die passen binnen door de raad vastgesteld en geldend beleid geen verklaring van geen 

bedenkingen is vereist. Hiervoor geldt de zogenoemde ‘Algemene verklaring van geen 

bedenkingen’; 

• De omzetting van het kantoor naar een woning komt tegemoet aan de bepalingen van de 

Woonvisie; 

• Gelet hierop is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist; 

• De aanvraag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 (artikel 2.10, lid 1, sub a van 

de Wabo); 

• De aanvraag voldoet aan de eisen van de bouwverordening gemeente Texel (artikel 2.10,  

lid 1, sub b van de Wabo); 

• Gelet op het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders de dato  

5 juni 2012. 

• Het plan is besproken met de portefeiullehouder op 3 december 2012; 

• Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 16 januari 2013 tot en met 26 februari 2013 ter 

inzage gelegen; 

• Met de aanvrager is een planschadeovereenkomst afgesloten; 

Procedure 

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

ontwerpbesluit is conform de uitgebreide voorbereidingsprocedure, bepaald in de Algemene wet 

bestuursrecht gepubliceerd en met ingang van 16 januari 2013 tot en met 26 februari 2013 voor 6 

weken ter inzage gelegd. Tijdens deze inzage termijn zijn wel/geen zienswijzen ingediend. 

Zienswijze 

PM 

Tekeningen en bijlagen 

De gewaarmerkte tekeningen en bijlagen: 

• Bijlage 1 van 5: aanvraagformulier; 

• Bijlage 2 van 5: ruimtelijke onderbouwing; 

• Bijlage 3 van 5: tekening bestaande situatie; 

• Bijlage 4 van 5: tekening gewijzigde situatie; 

• Bijlage 5 van 5: berekening ventilatie en daglicht. 

Voorwaarden 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

• PM 

Kosten 

Op grond van de legesverordening 2011 zijn de leges € xxxx. U ontvangt hiervoor een factuur. 
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Beroepclausule 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan bij de sector Bestuur van de Rechtbank in Alkmaar, 

Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, tegen dit besluit beroep worden ingesteld binnen 6 weken na de 

dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Van de indiener van een dergelijk beroepschrift 

wordt een bedrag aan griffierechten geheven. Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten de 

naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht, de gronden van het beroep en zo mogelijk een afschrift van het bestreden 

besluit. 

Als een beroepschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een 

verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank in Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk 

verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven. 

 

Nadere informatie 

Informatie over de behandeling van uw aanvraag is te verkrijgen bij de heer D. Hendriks, 

telefoonnummer: 0222 - 362206, mailadres: vergunningen@texel.nl. 

 

Meer informatie kunt u lezen in de brochures die u kunt vinden op 

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

omgevingsvergunning_391.html onder downloads. 

 

Wij wensen u veel succes met de bouwwerkzaamheden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester & Wethouders van Texel, 

namens dezen, 

Teamleider Vergunningen a.i. 

 

de heer E. M. Ledder 

 

(Deze brief is elektronisch ondertekend, de handtekening staat bovenaan de eerste pagina.) 

 


