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Geachte heer Lap,
Op 13 maart 2016 heeft u het college van dijkgraaf en hoogheemraden een vraag gesteld ten
aanzien van een bestemmingsplan voor Den Hoorn op Texel.
In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vraag.
Vraag:
Momenteel is het bestemmingsplan van Den Hoorn reeds ver in de procedure, en zal binnenkort door
de gemeenteraad worden behandeld. In de voorbereiding (vooroverleg) heeft HHNK aangegeven dat
er geen aanleiding is voor een reactie. Dit waarschijnlijk omdat er door de gemeente Texel gesteld
werd dat er in feite niets veranderde. In werkelijkheid is dit echter in veel gevallen wel het geval.
Op HHNK gebied heb ik zelf o.a. een zienswijze ingediend betreffende de hoofdwaterloop bij het
Zoutenland. Hier wordt wederom 'gesmokkeld' met de grens tussen bouwgrond en waterloop.
Bij de nu bestaande situatie is het eerder aanwezige onderhoudspad reeds verdwenen, en moet er
gemaaid worden in het deels gedempte talud. Het onderhoud van de hoofdwaterloop kan hierdoor
maar ten dele worden uitgevoerd.
In het nieuwe bestemmingsplan is een deel van het overgebleven talud/onderhoudspad weer
voorzien van een woonbestemming. Hiertegen heb ik bezwaar gemaakt, wat mogelijk ongegrond zal
worden verklaard als HHNK het niet met mijn zienswijze eens is. (Ter informatie; mijn verzoek is om
het talud en het onderhoudspad de bestemming Water te geven i.p.v. Wonen.)
Verder is het pompgemaal (voor het riool) aan de Naalrand (den Andel) in het geheel niet
opgenomen in het plan. Dit komt niet overeen met de voorschriften en de bestaande situatie.
De bestemming is uitsluitend groenvoorziening.
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Misschien is het nog mogelijk dat HHNK een verzoek doet tot ambtshalve aanpassingen van het
bestemmingsplan.
Tevens is het ook te adviseren om in volgende gevallen het voorgestelde bestemmingsplan even met
HHNK ogen door te lezen, zodat e.e.a. al in een vroeg stadium aangepast kan worden.
Graag verneem ik z.s.m. welke actie (of geen actie) HHNK gaat ondernemen.
Antwoord: U heeft gelijk dat er in eerste instantie niet volledig is gereageerd op dit
bestemmingsplan. Een aantal personele wisselingen achter elkaar is daarvan de oorzaak.
Wij juichen uw alertheid dan ook toe. Uw ogen en oren op Texel zijn voor ons van grote waarde.
Inmiddels is er contact geweest tussen de juiste personen van de gemeente en HHNK.
De situatie is uitgelegd en wij hebben gevraagd of de onderhoudsstrook langs de hoofdwaterloop
een andere bestemming kan krijgen waarbij deze gegarandeerd vrij blijft van obstakels.
Ook hebben wij aangegeven dat de dubbelbestemming 'leiding' voor onze persleiding en het
rioolgemaal niet is opgenomen. Er is vervolgens schriftelijk verzocht of dit als ambtshalve wijziging
meegenomen zou kunnen worden. We hebben goede hoop dat dit inderdaad op deze manier
doorgevoerd kan worden.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

