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Nr.
Vergadering:
Onderwerp:

8.
5 september 2019
Besluitenlijst extra raadsvergadering 29 oktober 2019

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mw. A. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer W. G. Werner VVD
De heer D. Ruige, VVD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Afwezig:
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Bijzonderheden:
Agenda
De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij
per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve
verwezen. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
Opening en welkom door voorzitter van de raad.
2. Vaststellen agenda 5 september 2019
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

3. Procedure vergunningverlening festival Eilân
Bespreekstuk
Er is een vergunning aangevraagd en verleend voor het organiseren van het evenement
Eilân rondom het duinmeertje bij Hee, van 12 t/m 16 september 2019. Naast de
evenementenvergunning, waarvan de toetsingsgronden zijn vastgelegd in de APV die
toeziet op de (brand)veiligheid en de openbare orde, is ook een omgevingsvergunning nodig
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. St. S.O.S en diverse eilanders
hebben een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend bij de
rechtbank. De voorzieningenrechter heeft op 29 augustus 2019 uitspraak gedaan en zag
aanleiding om het bestreden besluit, de evenementenvergunning, te schorsen.
Ten tijde van het opstellen van deze agenda is sprake van een onzekere situatie. De raad wil
nader geïnformeerd worden over de gevolgde procedures inzake de vergunningverlening
voor het festival Eilân.
Korte weergave:

Het onderwerp wordt uitgebreid door de raad in twee termijnen besproken. De raad
bevraagd het college over de procedure van de vergunningverlening rondom het festival,
expliciet wordt benadrukt dat de raad niet inhoudelijk besluit over of het festival doorgaat,
aangezien deze bevoegdheid niet bij de raad ligt. Alle fracties informeren naar het
feitenrelaas en de gang van zaken inzake de procedure van de vergunningverlening.
Voordat het college reageert op de verschillende vragen in de eerste termijn wordt de
vergadering voor circa 10 minuten geschorst. Na de schorsing wordt gestart met een
presentatie door Mw. H. Otter, waarin de tijdlijn wordt weergegeven met feitelijkheden rond
Chasing the Hihat (bijlage 1). Vervolgens leggen burgemeester Wassink en wethouder Haringa
verantwoording af over respectievelijk de procedure van de evenementenvergunning als de
omgevingsvergunning.
In de tweede termijn verzoekt de raad om de gestelde vragen en beantwoording op schrift te
stellen. Nogmaals wordt naar voren gebracht dat de gemeenteraad niet aan zet is voor het
wel of niet doorgaan van het festival Eilân. De fractie van de PvdA vindt het noodzakelijk dat
de raad vanuit haar controlerende rol tot besluitvorming dient over te gaan en stelt het
volgende raadsbesluit voor:
Besluit:
1. Het college op te dragen uiterlijk vóór 1-12-2019 de raad een evaluatierapport aan te
bieden m.b.t. het verloop van de gevoerde procedures aangaande het festival Eilân.
2. Het college van B&W op te dragen, in goed overleg met de provincie Fryslân en de
colleges van B&W van de andere Waddeneilanden, de raad uiterlijk op 1-12-2019 een
voorstel te doen over de wijze waarop de thans ontstane situatie in de toekomst zo goed
mogelijk voorkomen kan worden.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.

De vergadering wordt om 22.25 uur gesloten door de voorzitter.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 29 oktober 2019.

,voorzitter

,griffier
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