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Voorstel
De ‘Evaluatie procedure vergunningverlening Eilân-festival’ voor kennisgeving aan
te nemen.

Samenvatting
In 2019, van 12 tot en met 15 september, wil organisatiebureau Chasing the Hihat
een muziek- en dancefestival organiseren op Terschelling rond het Meertje van
Hee. Dit ligt gedeeltelijk in een Natura 2000-gebied. Het komt niet vaak voor dat
op deze locatie dergelijke festiviteiten georganiseerd worden. Men verwacht
ongeveer 6000 bezoekers.
De uitvoering vereist een evenementenvergunning en vanwege de nabijheid van
Natura 2000-gebieden ook een omgevingsvergunning.
Het verloop van de vergunningverlening is complex. Inwoners en andere
belanghebbenden maken bezwaar en gaan tweemaal naar de
voorzieningenrechter. Uiteindelijk annuleert de organisator het festival.
De gemeenteraad van Terschelling heeft op 5 september 2019 B&W opgedragen
een evaluatieonderzoek uit te voeren. In het opgemaakte rapport komt een aantal
knelpunten naar voren en worden aanbevelingen gedaan. Het college biedt de
raad het evaluatierapport ter kennisgeving aan en neemt zelf de in het rapport
gedane aanbevelingen over.

Toelichting
Tijdens het evaluatieonderzoek is een aantal knelpunten gesignaleerd. Daarom is
de evaluatie aanleiding om de interne processen rond vergunningverlening te
herijken en planningen op stellen waarbij voldoende ruimte is voor inbreng van alle
belanghebbenden, incl. eventuele bezwaarmakers. Zorgvuldige communicatie is
essentieel.
Inmiddels is met de provincie Fryslân en met de FUMO overleg gepland om een
betere afstemming van de verschillende fasen te realiseren.
Voor de vergunningen van complexe evenementen zal intern een
accountmanager aangesteld worden. Deze is contactpersoon voor de organisator
en voortgangs- bewaker van het gehele proces van vergunningverlening.
Daarnaast zullen de aanvraag voor een evenementen- en omgevingsvergunning
voortaan gelijktijdig moeten worden ingediend, waarbij organisatoren er op
gewezen worden dat zij voor natuuraspecten naar de provincie moeten bij
evenementen in Natura 2000-gebied. Hier kunnen zij een vergunning/ontheffing
op basis van de Wet Natuurbescherming aanvragen.
Ook lijkt het verstandig beleidsregels omtrent geluid op te stellen, zodat er een
toetsingskader voor geluid vast ligt, waar burgers op kunnen vertrouwen.
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Een gemeentelijke evenementenvisie ontbreekt. Inwoners en andere
belanghebbenden hebben nu geen toetsingskader om te beoordelen of de
vergunningverlening past binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders.
In het Eilandakkoord 2018-2022 is het ontwikkelen van een evenementenvisie als
een van de beleidsdoelen van de raad geformuleerd.
Geadviseerd wordt om niet alleen vanuit de invalshoek van marketing en promotie
de visie te ontwikkelen, maar tevens een brede oriëntatie te doen en het draagvlak
te peilen bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Historie
De publiciteit rondom het festival is aanleiding voor de gemeenteraad om op 5
september 2019 een extra raadsvergadering te beleggen om geïnformeerd te
worden over de gang van zaken.
De raad heeft tijdens deze buitengewone raadsvergadering het volgende besluit
genomen:
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 1-122019 een voorstel te doen over de wijze waarop de thans ontstane situatie in de
toekomst zo goed mogelijk voorkomen kan worden.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Evenementen en festivals leveren een bijdrage aan het toerisme en de economie
van Terschelling.
De gang van zaken rond het Eilân Festival heeft aangetoond dat niet alle inwoners
en belanghebbenden zich kunnen vinden in deze ontwikkeling. Zij hechten en
verdedigen het eilandgevoel van ‘rust en ruimte’ en zullen dit principe met
juridische middelen blijven bewaken.
Organisatoren en vergunningverleners doen er goed aan in een vroegtijdig
stadium te communiceren over de plannen en zo draagvlak te creëren. Daarnaast
geeft een evenementenvisie handvatten voor het beoordelen van de wenselijkheid
van een festival.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Een evenementenvisie kan dienen als een extra toetsingskader.
Afhankelijk van het aantal aanvragen zal de gemeentelijke organisatie zwaarder
belast worden. Strakke planningen en gestandaardiseerde afhandeling van de
aanvragen kan bijdragen aan een grotere efficiency. Het valt echter niet uit te
sluiten dat op termijn mogelijke aanvullende formatie ingezet moet worden. Zo
nodig zal hiervoor een aanvraag ingediend worden.
De leges van een aanvraag evenementenvergunning (€ 14,50) zijn niet
kostendekkend. Dit kan heroverwogen worden bij het opstellen van een
evenementenvisie.
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Communicatie/interactiviteit
Bij de evaluatie betrokken partijen zijn op de hoogte gesteld van het verschenen
rapport. Het is wenselijk om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden
te consulteren bij het opstellen van een evenementenvisie.

Advies van de raadscommissie
P.M.

Ter inzage liggende stukken
1. Evaluatierapport ‘Evaluatie procedure vergunningverlening Eilân-festival’.
2. Raadsbesluit.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 26 november 2019,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
W.R.H. van Schoonhoven,
secretaris/directeur
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