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SAMEN

TERSCHELLING

MOTIE
Voorstel 2019/
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 24september2019
Onderwerp: Westerkeyn als festivalterrein
De Raad,
Constaterende dat:
Terschellinger initiatiefnemers voor het oplossen van het ontbreken van een
festivalterrein voor Oerol een brief hebben geschreven, waarin de gemeenteraad
wordt opgeroepen tot ondersteunende actie
> Dit nog niet heeft geleid tot actie van de kant van de gemeente
Overwegende dat:

>
>
>
>

Oerol een bijzonder belangrijke functie heeft op Terschelling, zowel sociaal als
economisch
Oerol een terrein nodig heeft als centraal festivalterrein
Oerol al jaren over een dergelijk terrein beschikt, maar dit nu concreet lijkt te vervallen
wegens te bouwen recreatiewoningen ter plekke
De zoektocht naar een nieuwe locatie voor Oerol bijzonder lastig blijkt
De raad recentelijk heeft ervaren hoe lastig het is een nieuwe locatie aan te wijzen
voor een evenement
Dit betekent dat er een zeer concrete bedreiging bestaat voor het praktisch
voortbestaan van het festival
De eigenaar van het terrein Westerkeyn in overleg met meerdere eilander
ondernemers mogelijk tot een oplossing is gekomen, waarbij het huidige terrein
permanent beschikbaar kan blijven voor het festival
Deze oplossing de actieve en constructieve medewerking van de gemeente nodig
heeft en niet zonder deze medewerking kan worden gerealiseerd

Roept het college op
Op een proactieve en constructieve manier met de eigenaar, potentiële nieuwe
eigenaars en de directie van Oerol in overleg te gaan
Alle stappen en consequenties van het voorstel van de ondernemers actief te
inventariseren

Helder te krijgen of dit op de steun van af le betrokken partijen kan rekenen
> Mogelijk gevolgen voor overige belanghebbenden in kaart te brengen
Na te gaan of deze oplossing structureel en blijvend het probleem oplost
De raad op korte termijn een samenvatting te geven van het resultaat van
bovenstaande inspanning en een voorstel te doen
> In dit aankomende voorstel zeer concreet te stellen of het college wil instemmen met
het plan van initiatiefnemers of dit wil afwijzen, en bij instemming een korte heldere
route uit te stippelen naar rechtszekerheid waar de initiatiefnemers concreet verder
kunnen, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen waarmee voor alle partijen
duidelijk ontstaat

en gaat over tot de orde van de dag.
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