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Het zijn turbulente tijden. Het coronavirus Covid 19 ontregelt sinds begin dit
jaar de hele wereld. Het is onwerkelijk rustig op Terschelling.
Vergaderingen, noch van het SOS-bestuur, noch van de gemeenteraad en andere
instanties, zijn er niet en nieuwe ontwikkelingen op ruimtelijk ordeninggebied zijn er amper te melden. Deze voorjaar-Miedbringer is mede daardoor een
maand later verschenen.
Uiteraard in dit nummer ruim aandacht voor onze oud-voorzitter Hugo Gorter,
die overleed eind maart dit jaar. Hij was tien jaar lang een bevlogen en zeer
kritische voorzitter van onze stichting. In een in memoriam eert onze huidige
voorzitter Henk Hees zijn voorganger.
Verder gaat voorzitter Hees enkele lopende projecten op het eiland bij langs,
zwaait hij Bert Wassink als burgemeester van Terschelling uit, begroet hij
waarnemend burgemeester mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) en kijkt hij
terug op het afgelaste Eilân Festival. Secretaris Jaap Smit schreef het kwartaaljournaal en het jaarverslag van 2019.
Voorlopig is het credo: houd afstand tot uw medemensen en was uw handen
regelmatig! Ik wens u een goede gezondheid en veel leesplezier.
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In 1995 leerde ik Hugo en Clara kennen, omdat ik een vakantiehuisje Formerum
had, vrijwel naast hen. Zo kwam ik in contact met deze mensen die er alles voor
over hadden het eigene van het eiland in stand te houden en ik ben mede door
hem geïnspireerd om de doelstellingen van SOS in stand te houden.
Inmiddels had hij echter gezondheidsproblemen: vanwege ernstig nierfalen
moest hij gaan dialyseren. Ook had hij hartproblemen. In die tijd brandde hun
vakantiehuis af en nam hij tijdelijk zijn intrek in een vakantiehuis op een duin
in West aan Zee. Toen hij daar eens aan de dialyse lag, begon het te onweren en
sloeg de bliksum in de apparatuur. Gelukkig liep alles goed af en met Hugo
ging het allemaal goed. Ik weet niet meer hoe vaak ik hoorde, dat Hugo weer
eens naar het ziekenhuis moest voor één af andere operatie, maar als een kat
zeven levens heeft, had Hugo er meer.
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In 2005 kreeg hij een donornier en had hij eindelijk meer bewegingsvrijheid..
Zelf bleef hij altijd opgewekt en genoot hij uitputtend van het leven, daarin van
harte gesteund door zijn levenspartner Clara Jongedijk. Hugo is van 2001 tot
2011 voorzitter van SOS geweest. In zijn terugblik op 11 jaar voorzitterschap van
SOS is Hugo kritisch op het functioneren van de ambtelijke organisatie en de
politiek en hoe hij werd tegengewerkt om noodzakelijke openbare informatie te
verkrijgen. Wanneer hij klaagde bij de toenmalige burgemeester Visser, kreeg
hij altijd als antwoord: hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.

In memoriam Hugo Gorter
Hugo werd geboren op 24 oktober 1942 te West-Terschelling, op de Willem
Barentszkade 2. Hij kwam uit een gezin van zeevarenden: zijn vader werkte bij
rederij Doeksen en zijn moeder was de dochter van een schipper. Na de lagere
school en de Mulo in Midsland ging hij naar de Zeevaartschool Willem Barentsz.
In 1961 begon hij zijn zeemansloopbaan bij de KNSM te Amsterdam en eind
1967 werd hij benoemd tot Gezagvoerder Zee-betonning, standplaats Terschelling en gezagvoerder op het m.s. Terschelling. Door zijn bijdragen aan
de ontwikkeling binnen de Zee-betonning werd hij benoemd tot Regiohoofd
Betonning. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Betonningsdienst en voor
Terschelling werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hugo zocht, gesteund door Clara, de grenzen van de mogelijkheden op om
dingen voor elkaar te krijgen, waarbij hij zijn tegenstanders soms genadeloos
partij gaf.
Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij onder meer strijd geleverd tegen de
megalomane plannen die men bedacht voor het net door de gemeente aangekochte Dellewal, hotel Paal 8 en het B&Y terrein. Recentelijk zijn we nog samen
opgetrokken om het Eilân festival tegen te houden. Ondanks dat we wisten dat
Hugo zijn gezondheidstoestand broos was, kwam zijn overlijden ook voor ons
compleet onverwacht. Hugo is overleden op vakantie in Hongarije op 28 maart
2020 ‘s morgens vroeg aan hartfalen. Hij is 77 jaar geworden.
Ons eiland heeft een bevlogen en markante Terschellinger verloren, wij een zeer
gewaardeerde SOS-donateur en Clara haar levenspartner. Wij wensen haar heel
erg veel sterkte!
Henk Hees
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Van de Voorzitter
Afscheid van burgemeester Bert Wassink
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Op 10 januari van dit jaar werden wij verrast door de
mededeling van burgemeester Wassink, dat hij per 16
januari volgend jaar (zijn tweede termijn) niet aan wilde
blijven als burgemeester van Terschelling. Hij heeft aangegeven graag nog eens een nieuwe uitdaging te willen
aangaan.
In de Leeuwarder Courant van 10 januari liet hij weten dat het besluit om te stoppen in overleg met zijn vrouw is genomen. “Terschelling is een geweldige plek om
te wonen en te werken. Het is nog steeds een mooi avontuur. We hebben echter van
begin af aan het besef gehad dat ons verblijf op Terschelling tijdelijk zou zijn”.
In de Leeuwarder Courant van 28 februari bericht de krant dat Wassink door de
fraktie van PAL/GroenLinks is voorgedragen als opvolger van de eind januari
opgestapte Herwil van Gelder. Hij was opgestapt omdat zijn voorstellen voor

omvorming van de WMO noch door de Raad, noch door de zorgaanbieders
werden geaccepteerd.
Wassink krijgt in zijn nieuwe functie als wethouder niet WMO in zijn pakket.
Hoe de definitieve verdeling onder de wethouders zal zijn is nog niet geheel
duidelijk.
Evert Stellingwerf, fractie voorzitter van PAL/GroenLinks stelt dat de fractie erg
blij is met Bert Wassink als nieuwe wethouder. “Hij is een kandidaat met ruime
bestuurlijke ervaring in Noord-Nederland. Met zijn ervaring op diverse groene
en sociale dossiers is hij uitstekend in staat de stem van PAL/GroenLinks in het
College te vertegenwoordigen en de verschillende dossiers verder te brengen”,
aldus de fraktievoorzitter.
De reactie van Bert Wassink was: “Ik wilde op zoek naar een nieuwe bestuurlijke uitdaging. Sneller dan gedacht kreeg ik die mooie kans”.
Op 1 april is Bert Wassink benoemd tot wethouder van PAL/GroenLinks. Hij werd
met 20 van de 21 uitgebrachte stemmen benoemd, aldus de Leeuwarder Courant
van 2 april jl. Zijn portefeuille omvat duurzaamheid, wijken en dorpenbeleid,
recreatie en toerisme, coördinatie omgevingswet en publieke gezondheid.
Door de Coronacrisis was het niet mogelijk persoonlijk afscheid van onze burgemeester te nemen. Dat gebeurde via Terschelling TV.
Wij wensen Bert Wassink, die per 1 april aan zijn nieuwe functie begon, het
allerbeste toe en wensen hem veel succes!
Inmiddels is ten huize van de Commissaris van de Koning in Leeuwarden op
maandag 23 maart mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) tot waarnemend
burgemeester beëdigd. De benoeming ging in op 1 april en ze blijft waarnemen
tot 1 november dit jaar. Ze was onder meer wethouder in Losser en burgemeester
van Ouderkerk, Ridderkerk en Almelo.

Het Eilân festival
Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op 5 september 2019, belegd
om geïnformeerd te worden over de gang van zaken betreffende het festival, is
het volgende besluit genomen:
Het college op te dragen voor 1-12-2019 de raad een evaluatierapport aan te bieden
m.b.t. het verloop van de gevoerde procedure aangaande het festival Eilân.
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.
Het rapport is op 26 november 2019 verschenen, onder verantwoordelijkheid
van mevrouw E. Blaauw, gemeentesecretaris a.i.
Na een uitvoerige analyse over de wijze waarop met de vergunningenverlening
is omgegaan, worden in het rapport voorstellen gedaan over de wijze waarop
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de thans ontstane situatie in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen kan
worden, waarbij overlegd is met de colleges van de andere Waddeneilanden en
de provincie.

dan volstaan worden met de reguliere aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning, er is van de provincie geen verklaring van geen bedenkingen meer
nodig. Natuur wordt immers via een ontheffingsvergunning van de provincie al
gedekt.

In het rapport wordt een drietal categorieën evenementen onderscheiden:

Eendaagse evenementen,
die inclusief opbouw en afbraak nooit langer dan een dag duren.
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Deze hebben in principe ook een omgevingsvergunning nodig. Vooralsnog
wordt daar van afgezien, gezien de omvang van dergelijke evenementen en de
lage impact die zij hebben op de omgeving (bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd
of een rommelmarkt).
Eendaagse evenementen die inclusief opbouw en afbraak langer dan een dag
duren.
Deze evenementen zullen in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig
hebben. Waar nodig zal er ook een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig zijn. Door deze vergunning aan te vragen wordt voorkomen
dat de natuur aanhaakt bij de omgevingsvergunning. In de meeste gevallen kan

Meerdaagse evenementen
Het gaat in dit geval om alle meerdaagse evenementen die op Terschelling
plaatsvinden. Het gaat niet om omvang, want er bestaan ook kleine meerdaagse
evenementen. Het gaat om het feit dat ze op meerdere dagen plaats vinden en
dat alleen maakt al dat de impact op de omgeving groter is. Waar ze in Natura
2000 gebied of dicht bij Natura 2000 gebied liggen, is een vergunning op grond
van de Wet Natuurbescherming meestal noodzakelijk.

Het Oerol festival,
is op ons eiland een evenement van de “buitencategorie”.
In september 2019 is overleg met de directie van Oerol gestart en is geadviseerd
om bij de provincie een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming
aan te vragen (grenzend aan Natura 2000) en vervolgens een omgevingsvergunning voor alle locaties, die Oerol gebruikt. De meeste locaties maken onderdeel
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uit van bestemmingsplannen, waar een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
voor evenementen is opgenomen. In het bestemmingsplan Havengebied is
die mogelijkheid niet opgenomen. Dat betekent dat er een uitgebreide procedure voor deze omgevingsvergunning noodzakelijk is. De raad moet hier een
verklaring van geen bedenkingen voor afgeven. Omdat dit niet meer mogelijk
is voor het komende festival, wordt hiervoor de route van een tijdelijke omgevingsvergunning doorlopen, alleen geldig voor het komende festival. Dan gaat
het opnieuw voor een reguliere procedure. In juni 2020 kan er vervolgens de
normale procedure voor de komende jaren gevolgd worden.. Voor de evenementenvergunning geldt dat dat deze voor 1 februari moet worden aangeleverd.
Aldus het rapport.
In het licht van deze in het rapport gemaakte opmerkingen doet het merkwaardig aan dat de 30 omgevingsvergunningen die verleend zijn aan Oerol een
geldigheidsduur hebben van vijf jaar.

Ook moeten organisatoren die evenementen in Natura 2000 gebieden organiseren er op gewezen worden dat zij voor natuuraspecten naar de provincie
moeten. Hier kunnen zij een vergunningsontheffing op basis van de Wet
Natuurbescherming aanvragen, waarna een omgevingsvergunning kan worden
aangevraagd.

Draagvlak
Bij grootschalige evenementen zou een organisator voor het aanvragen van de
beoogde vergunningen in moeten zetten op het creëren van draagvlak onder de
bevolking. Ondanks dat wenselijkheid momenteel geen onderdeel van de beoordeling van een aanvraag is, kan draagvlak wellicht voorkomen dat men juridische procedures start om een in hun ogen onwenselijk festival tegen te houden.

Beleidsregels
Stel beleidsregels voor het geluid vast, zodat er een toetsingskader voor geluid
vast ligt, waar burgers op kunnen vertrouwen.

In het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan.

Procesmanagement
Voor een goede procesgang van zowel evenementenvergunning als omgevingsvergunning is het noodzakelijk om een procesmanager voor aanvragen van
deze omvang (evenementen van meer dan 1000 personen) aan te wijzen. Deze
procesmanager is de contactpersoon tussen betrokkenen en de de gemeente op
elk vlak. Voor organisatoren betekent dit één contactpersoon voor vragen en
voortgangsbewaking.
Daarnaast is het van belang om een duidelijke planning op te stellen voor dergelijke evenementen en deze ook bekend te maken aan betrokken partijen. Zo is
voor iedereen duidelijk welke stukken wanneer geleverd moeten zijn en kan een
goede procesgang gewaarborgd worden.
Indien bezwaarden de gang naar de bestuursrechter maken en (bij een
negatief besluit van die rechter) in hoger beroep gaan bij de Raad van State,
dan zullen de procedures in de praktijk nauwelijks of niet tijdig kunnen
worden doorlopen. Deze situaties kunnen grotendeels worden voorkomen
als gebruik wordt gemaakt van (een) in een bestemmingsplan aangewezen
evenemententerrein(en).
Ook is het wenselijk om de communicatiemedewerker regelmatig aan te laten
sluiten voor overleg.

A anvraag vergunningen
Aanvragen voor een grootschalig evenement (meerdaags en/of meer dan 1000
personen publiek of deelnemer) moeten tijdig, dat wil zeggen minstens 9
maanden voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Daarbij is is het
van belang dat de aanvragen voor beide vergunningen tegelijkertijd worden
ingediend.

Evenementenvisie
Als referentiekader voor dit onderzoek, is onder andere gekeken naar de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden. De rekenkamer
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heeft in 2016 voor alle Waddeneilanden een onderzoek gedaan naar het verlenen
van evenementenvergunningen. Een deel van de aanbevelingen in dat rapport is
nog steeds actueel en ook van toepassing op de evaluatie van het Eilân proces.
Een van de aanbevelingen uit dit rekenkamerrapport betreft het ontbreken van
een toetsingskader voor de wenselijkheid van festivals. Het ontbreken van door
de raad vastgestelde kaders maakt dat alleen de reguliere toetsingskaders uit de
APV van toepassing zijn. Het uiteindelijk oordeel komt dan bij de burgemeester
als bevoegd orgaan te liggen. Het ontbreken van kaders geeft weinig houvast
voor aanvragers.
Voor omwoners en ondernemers geeft een evenementenvisie aan waarom de
gemeente bepaalde locaties wel of niet uitkiest voor evenementen en waarom
bepaalde soorten evenementen gestimuleerd of juist beperkt worden. Een
bruikbaar toetsingskader bevat uitgangspunten over:
-het aantal en soort evenementen;
-eisen ten aanzien van diversiteit en spreiding van evenementen in een jaar;
-beperkingen met betrekking tot veiligheid, gezondheidsrisico en kernwaarden
van het eiland.
Bezwaarmakers ervaren het ontbreken van een vastgesteld evenementenbeleid
als een ernstige omissie. Het Eilandakkoord 2018-2022 voorziet in het opstel-

len van een visie om de wenselijkheid van evenementen te kunnen toetsen in
samenspraak met marketing en promotie. Het advies is om ook de bevolking te
betrekken bij het ontwikkelen van deze visie. Aldus het rapport.
Het rapport is in het college van B&W op 26 november behandeld, waarbij wordt
voorgesteld om in de toekomst rekening te houden met de aanbevelingen en om
het rapport verder voor kennisgeving aan te nemen.
De raad besluit in haar vergadering van 5 februari 2020, gelezen het voorstel van
Burgemeester en Wethouders het rapport voor kennisgeving aan te nemen.
Om het festival te voorkomen, zijn wij nog een bodemprocedure bij de Rechtbank gestart. Begin januari heeft de groep van 12 laten weten deze bodemprocedure niet voort te willen zetten. Na ampele overwegingen heeft SOS besloten
om zich hierbij aan te sluiten, teneinde te voorkomen dat de gemeente nog veel
meer kosten zou moeten maken.
Wij hebben aan B&W voorgesteld om deze reden met de procedure te stoppen, maar
hebben wel verzocht onze dan gemaakte kosten m.b.t. leges te vergoeden.
B&W hebben dit voorgelegd aan de raad die in haar vergadering van 5 februari 2020 ons
voorstel resoluut afwees. Enkele raadsleden realiseerden zich achteraf hoe groot de financiële consequenties van het afwijzen van ons voorstel waren. De Leeuwarder Courant
besteedde op 19 februari van dit jaar uitvoerig aandacht aan deze zaak.
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De Pluktuin
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“Dure misser met pand op pluktuin”, kopte de Leeuwarder Courant op 6 april..
Bij tussenuitspraak van 23 oktober 2019, heeft de Afdeling de raad van de
gemeente Terschelling opgedragen om binnen 20 weken na verzending van de
tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van de raad van
28 juni 2018, waarbij het bestemmingsplan “bedrijf” is vastgesteld, te herstellen. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak onder 6.5 overwogen dat de raad
niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat “bedrijf” kan worden aangemerkt als
volwaardig agrarisch bedrijf.
Verder heeft de Afdeling onder 6.6 van de tussen uitspraak overwogen dat
de raad onvoldoende heeft onderbouwd dat een bedrijfswoning noodzakelijk is
voor de bedrijfsvoering van de zelfpluktuin ter plaatse. Gelet op wat is overwogen onder 6.5 en 6.6, heeft de Afdeling aanleiding gezien voor het oordeel dat
het plan in strijd met artikel 3.46 van de Awb niet berust op een deugdelijke
motivering, voor zover dat een bedrijfsgebouw ter plaatse van het bouwvlak en
een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch bouwperceel” toelaat.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
Verklaart het beroep gegrond,

Vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Terschelling van 26 juni 2018
tot vaststelling van het bestemmingsplan [bedrijf], voor zover dat een bedrijfsgebouw ter plaatse van het bouwvlak en een bedrijfswoning ter plaatse van de
aanduiding “specifieke vorm van agrarisch-bouwperceel” toestaat
Draagt de raad van de gemeente Terschelling op om binnen 16 weken na de
verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze
bekend te maken,
Veroordeelt de raad van de gemeente Terschelling tot vergoeding van bij
Stichting Ons Schellingerland in verband met de behandeling van het beroep
opgekomen proceskosten tot een bedrag van � 1050,00 geheel toe te rekenen aan
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,
Gelast dat de raad van de gemeente Terschelling aan Stichting Ons Schellingerland het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten
bedrage van � 338,00 vergoedt,
Uitgesproken in het openbaar op 1 april 2020.
Wordt vervolgd.
Het Punthoofd: vergane glorie. Foto SOS.
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Het B&Y terrein
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Het College van B&W op Terschelling heeft besloten de omgevingsvergunning
voor de bouw van 19 recreatie-appartementen en vier permanente woningen op
de B&Y locatie niet in te trekken.
Omwonenden hadden om intrekking verzocht naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State. De wet schrijft voor in welke gevallen een
vergunning kan worden ingetrokken. Geen van de voorwaarden is aan de orde.
Aldus de Leeuwarder Courant van 20 februari.
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Begin april van dit jaar werd een damwand de grond in getrild en werd het
bouwpeil vastgesteld. De damwand leidde niet alleen voor overlast, maar ook
voor ernstige schade aan de woningen aan de Zwarte weg.
Ook het vaststellen van het bouwpeil, namelijk ter hoogte van de Zwarte weg,
klopt niet. Dit zou betekenen dat de bebouwing tenminste 1 meter 35 hoger zou
worden en de bebouwing 16,55 meter boven NAP zou uit komen.
Inmiddels is de bouw stil gelegd en wordt nader overleg gepleegd. Ook SOS
heeft wethouder Haringa om opheldering gevraagd.
Foto onder: Damwand en witte streep van het bouwpeil, achter het huis van Jan Ybema.
Foto rechts: Het rood-witte lint geeft het bouwpeil weer.
Vastgemaakt op de hoogte van de Zwarte weg. Rechts de damwand. Foto’s SOS

Het Punthoofd
In De Terschellinger van 12 maart 2020 stond een grote advertentie met daarin
de tekst:
Te koop voor iedereen de mooiste locatie van Terschelling, Punthoofd Appartotel-Beek.
In 1994 werd het in gebruik genomen als asielzoekerscentrum waarna het in
1999 door het COA werd afgekeurd wegens de slechte staat van onderhoud.
Lange tijd bleef onduidelijk wat er nu met het pand ging gebeuren. De afgelopen tijd heeft eigenaar Johannes van Beek een aantal voorstellen tot verbouwing
gedaan die bij Hûs en Hiem geen weerklank vonden. Kennelijk heeft hij de
strijd opgegeven.

Kwartaaljournaal april 2020
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De manege
In de Leeuwarder Courant van zaterdag 19 april jl. was het volgende te lezen:
“Het plan voor bouw van een nieuwe manege met appartementen bij Hoorn op
Terschelling sluit qua vorm en functie niet aan bij de omgeving.
Dit is het eindoordeel dat adviescommissie Hus en Hiem gisteren gaf aan
opdrachtgever Gaby Broekhuijs.
Voor de derde keer boog de commissie zich over de plannen van de recreatiemakelaar om op de plek, waar nu ook een manege zit, een nieuwe neer te zetten
met met functie-uitbreiding. Naast het stallen van paarden en lesgeven moet
het ook mogelijk worden om te overnachten. Initiatiefnemer Broekhuijs en zijn
architect beraden zich op een vervolg”. Aldus de Leeuwarder Courant.
Henk Hees

RSIN-nummer
SOS-donateur Albert Willem Knop richtte de volgende mail aan onze stichting:
“Ik moet op mijn belastingformulier het RSIN nummer invullen bij de gift/
donatie die ik aan SOS gedaan heb. Ik heb hem inmiddels gevonden. Maar
omdat dit nummer in een PDF document (ANBI verklaring SOS Terschelling)
staat is het niet te vinden in de zoekfunctie. Misschien is het handig om dat
nummer ook op de pagina “ANBI Status” te vermelden. Dan is het sowieso makkelijker vindbaar en komt het ook boven water in de zoekfunktie.”
Gerard Roos, onze websitebeheerder, reageerde als volgt: “Hartelijk bedankt,
dat is een goede tip. Ik zal het nummer duidelijk vermelden op de site.”
Waarvan acte!

De winter ligt achter ons; de dagen beginnen weer te lengen en op dit moment
van schrijven bloeien de narcissen uitbundig ! En is ondertussen ook alweer het
eerste kievitsei op ons eiland gevonden.
Maar winter hebben we helemaal niet gehad. Van enige nachtvorst is nauwelijks sprake geweest. En winterse neerslag in de vorm van sneeuw, etc. hebben
we al helemaal niet gezien op ons eiland. Dit moet toch wel een gevolg zijn van
opwarming van de aarde, neem ik aan. Dus moeten we wederom het tafereel
missen van een ouderwetse Terschellinger arreslee, voortgetrokken door een
paard met rinkelende bellen in een winters landschap. We zullen het moeten
doen met zoete herinneringen hieraan.
Maar er is de laatste maanden wel flink wat regen gevallen en dit ging soms
gepaard met heel veel wind. Het duingebied staat vol met water en dat is altijd
goed voor de natuur. Maar we gaan maar weer gauw beginnen waarvoor dit
stukje is bedoeld: een overzicht van de bestuursactiviteiten, van eind november
2019 tot en met maart 2020.
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 Op 26 november zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Op de agenda
staat de evaluatie “Kamperen bij de Boer”. De Raad wil precies omschreven
hebben wat onder een “tent” wordt verstaan. En ook de grootte van een tent
zou nauwkeuriger moeten worden omschreven. We konden ook vernemen dat
er nog ruimte is voor 6,5 hectare aan campingareaal. Verder kwam ter sprake de
nieuwe beleidsregels voor de nog te bouwen starterswoningen: 135+. De oppervlakte mag 100 m2 bedragen met een prijs van maximaal � 256.000,- .
De starters kunnen met deze voorwaarden slecht uit de voeten. We konden ook
vernemen dat op de locatie van dorpshuis “De Stoek” te Hoorn tien woonhuizen
gebouwd zouden kunnen worden.
 Op 27 november zijn we aanwezig bij een vergadering van de BOG (Beheer Overleg Groep).
 Op 3 december zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. De raad
bespreekt de beleidsregels om van bestemmingsplannen af te wijken. Het gaat
hier om de mandatering. Wie heeft het initiatief hiertoe? Is dit het College, de
initiatiefnemer of de projectontwikkelaar ? En houdt men vervolgens rekening
met de ruimtelijke ordening ? Wij denken van niet!
 Op 17 december wordt de jaarlijkse Lutineprijs uitgereikt. De heren A. Bakker en J.
de Ruiter ontvangen deze prijs voor hun boek: “Steken wij af naar dieper water “.
En eveneens vindt op 17 december de laatste raadsvergadering van het jaar
plaats. We konden vernemen dat “Empatec” een verlies van � 1,2 miljoen heeft

geboekt. Onze gemeente moet hier ook aan bijdragen. Verder konden we vernemen dat het de bedoeling is dat het “Centrum van Natuur en Landschap” (CNL)
een nieuw onderkomen zal vinden in de Tonnenloods.
Het plan om een Kaap op het Seinpaalduin op te richten, wordt aangenomen.
Er wordt gediscussieerd over de Fumo. Onze gemeente heeft diverse taken bij
de Fumo ondergebracht, maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan, zo is de
mening van de raad. Verder vraagt de raad ook om meer Terschellinger invloed
op Hûs en Hiem (Welstand). Als er op ons eiland gebouwd gaat worden, liggen de
verhoudingen wezenlijk anders dan aan de vaste wal, zo is de mening van de raad.
 Op 6 januari van het nieuwe jaar zijn we aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst
op het gemeentehuis, waarbij burgemeester Wassink zijn vertrek aankondigt
aan het einde van dit jaar.
 Op 15 januari zijn we aanwezig op het Gemeentehuis bij een inloop bijeenkomst
met als onderwerp het Havengebied.
Dit jaar gaan alle vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden op woensdagavond in plaats van dinsdagavond.
 Op 22 januari vindt een raadscommissievergadering plaats, waarbij de gevolgde
procedure omtrent het Eilân Festival wordt geëvalueerd.
Vervolgens wordt het uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling besproken. Het blijkt dat er genoeg plannen zijn, maar dat het merendeel bekostigd
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moet worden met subsidiegeld en het is maar de vraag of dat geld er wel komt!
Deze vergadering krijgt de dag erna, 23 januari, een vervolg. Dorsvereniging
“Helpt Elkander” krijgt toestemming van de Raad om een opslagruimte te
bouwen te Formerum-Noord.
Verder wordt nog het herstelbesluit bestemmingsplan havengebied besproken.
 Op 31 januari vindt de zitting van de Raad van State plaats omtrent de voorgenomen boerderijbouw te Formerum Zuid, waartegen wij bezwaar hebben
aangetekend.
 Op 5 februari vindt een raadsvergadering plaats, waarbij het evaluatierapport
rond het Eilân Festival wordt aangenomen. We konden wel vernemen dat de
z.g. “Groep van Twaalf” zich terugtrekt uit de bodemprocedure, maar SOS gaat
ermee door. Het Bestemmingsplan Havengebied wordt vastgesteld, waarbij we
konden vernemen dat het Groene Strand en een gedeelte van de “Kom” bestemming “natuur”houden. De Plaat, die eigenlijk behoort tot het havengebied,
behoudt de N-2000 status.
 Op 7 februari komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.
 Op 12 februari vindt een raadscommissie vergadering plaats. Ten eerste wordt
gevraagd waarom de projectontwikkelaar nog steeds niet is begonnen met
bouwwerkzaamheden op de B&Y locatie, want de vergunning is allang verleend. We vernemen dat omwonenden bezwaar maken in verband met de

huidige stikstofproblematiek. We horen tevens dat de misthoorn op het westelijke havenhoofd al geruime tijd buiten werking is, maar dat studenten van de
Zeevaartschool hun best zullen gaan doen om hem weer aan de gang te krijgen.
De bouw van een schuur met woning in de zelfpluktuin wordt door een meerderheid van de raad goedgekeurd.
 Op 26 februari komt het plan van de bouw van een schuur met een inpandige
woning in de Zelfpluktuin aan de orde tijdens een raads vergadering, waarbij dit plan wordt aangenomen. SOS heeft zich verzet tegen de bouw ervan
met als een van de redenen dat wij de zichtlijnen tussen de dorpen onderling
willen behouden. Ook beschouwen wij de zelfpluktuin niet als een volwaardig
agrarisch bedrijf. Ondertussen is het nieuws bekend geworden dat onze burgemeester per 1 april a.s. zijn burgemeesterschap neer zal leggen en de functie van
wethouder (Groen Links) in de stad Leeuwarden heeft aanvaard. Een vervanger
voor burgemeester Wassink is nog niet bekend.
 Op 4 maart stond een bijeenkomst “Et er oer Hâ” in het gemeente huis gepland,
maar bij gebrek aan onderwerpen ging deze niet door.
 Op 11 maart zou een raadscommissievergadering plaatsvinden, maar ook hier
waren geen onderwerpen te vinden, zodat de vergadering werd afgelast.
Beste mensen, ik ben er weer doorheen en hoop U wat inzicht te hebben gegeven
waar de eiland politiek en wij dus ook zoal mee bezig zijn.
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Op dit moment van schrijven zitten we zomaar plotseling middenin een crisis,
doordat het Coronavirus in ons land om zich heen grijpt. Wat begin dit jaar in
China begon, heeft zich ondertussen wereldwijd verspreid. Het virus maakt
met name ouderen ziek en kan voor mensen met een zwakke gezondheid zelfs
dodelijk zijn. Ik hoop van harte dat U en wij allemaal heelhuids door deze crisis
zullen komen en wens U allen een hele goede gezondheid toe.
Maart 2020 / Jaap Smit – secretaris
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Jaarverslag 2019

Bestuur
Het algemeen bestuur bestond dit jaar uit dertien leden. Het algemeen bestuur
kwam dit jaar vijf keer ter vergadering bijeen. Daarnaast werd het dagelijks
bestuur twee keer bijeengeroepen voor het bespreken van een dringende aangelegenheid. Verder vindt ook regelmatig communicatie per e-mail plaats waarna
het beleggen van een vergadering overbodig is geworden.

Miedbringer en website
Ons mededelingenblad “De Miedbringer” verscheen dit jaar wederom drie keer.
Het blad wordt verluchtigd met foto’s van ons eiland en het ziet er iedere keer
weer keurig en verzorgd uit.
Onze website functioneert goed. We proberen de site zo actueel mogelijk te
houden. Om bepaalde onderwerpen gemakkelijk te kunnen vinden, is een zoekmachine geïnstalleerd.

Algemene Donateursvergadering
De 57e algemene donateursvergadering vond plaats op 20 september 2019 in
“De Kraak” te West-Terschelling. Aanwezig waren 10 bestuursleden en 39 donateurs. Van het algemeen bestuur was niemand aftredend en er vonden ook geen
wijzigingen in het algemeen bestuur plaats.

Eilân Festival
Op 3 april werd een informatieavond in “De Kraak” belegd door “Chasing the
Hihat Productions” omtrent het komende Eilân festival, dat gehouden zou
worden van 12 t/m 16 september nabij het Duinmeertje van Hee en de eromheen
liggende camping De Kooi, Bungalowpark de Riezen, crossterrein Nollekes en
Camping Cupido.
De secretaris sprak vervolgens in tijdens een raadscommissievergadering op 9
april om onze ongerustheid over dit festival te uiten.
Op 18 april plaatst SOS een advertentie in weekblad “de Terschellinger” onder
de naam: Extra buitenfestival op Terschelling strijdig met het ‘eiland van rust
en ruimte’ en roept daarbij de bevolking op om per e-mail hun ongerustheid uit
te spreken door een mail te zenden naar burgemeester Wassink. We vernemen
later dat ca. 75 mails bij de burgemeester zijn binnengekomen.
Vervolgens bespreken we het organiseren van het Eilân festival op 15 juli met de
burgemeester en de wethouder, waarin we duidelijk aangeven het niet eens te
zijn met de gang van zaken en naar de rechter te zullen stappen als het College
de vergunningverlening toch wil doorzetten.
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Op 1 augustus wordt de Evenementenvergunning ter visie gelegd, welke wij
gaan aanvechten bij de rechterlijke macht. We krijgen ondertussen ook steun
van een groep verontruste burgers - de z.g. groep van twaalf - die zich eveneens
tot de rechter wenden. Op 29 augustus vindt de zitting plaats bij de voorzieningenrechter in de rechtbank van Groningen. De rechter doet direct na de zitting
uitspraak en schorst de evenementenvergunning.
Ondertussen doen radio- en tv-zender Fryslân uitgebreid verslag van de zaak en
wij doen zelfs ons verhaal bij SBS-6 in “Hart van Nederland”. Ook de landelijke
pers schrijft erover.
Op 5 september hebben de bezwaarmakers in het gemeentehuis een gesprek
met het college om nader tot elkaar te komen, maar dit heeft weinig resultaat.
Vervolgens vindt die avond een extra ingelaste raadsvergadering plaats waarin
de vergunningverlening wordt besproken. De raad merkt o.a. op dat een goed
evenementenbeleid ontbreekt en wil tezamen met de andere waddeneilanden
tot een degelijk evenementenbeleid zien te komen.
Diezelfde avond verleent het college een omgevingsvergunning voor het Eilân
Festival. De dag erna, dus op 6 september buigt de voorzieningenrechter zich
over deze vergunningverlening zonder een zitting te houden. De voorzieningenrechter vernietigt ook de omgevingsvergunning, zodat het festival geen
doorgang kan vinden. Enkele ondernemers op Terschelling zijn toch wel gefrustreerd, omdat zij vooruitlopende op het festival kosten hebben gemaakt.
De gemeente legt zich niet bij de uitspraak neer en besluit verder te gaan met
een “bodemprocedure”. Dit zal in het jaar 2020 gebeuren.
Achteraf blijkt dat ca. 3000 festivalgangers die een accommodatie hadden
geboekt, alsnog naar ons eiland zijn afgereisd.
Ondertussen heeft “Chasing the Hihat” het plan geopenbaard om in 2021
wederom een Eilân festival op ons eiland te willen organiseren.
Het beoogde festivalterrein; het Duinmeertje van Hee, is eigendom van Staatsbosbeheer en zij zouden voor gebruik van het meertje een flinke som geld krijgen. Reden om op 28 november een gesprek aan te gaan met SOS, de Groep van
Twaalf en mevrouw T. Bok – gebiedsmanager van SBB.
Zelfpluktuin.
Op 13 september behandelt de Raad van State de door ons aangespannen
procedure tegen de bouw van een woning met schuur in het open polder landschap tussen de dorpen Hoorn en Oosterend. Daar de zelfpluktuin open is van
juni t/m september en de eigenaresse slechts op ca. 700 meter afstand van de
zelfpluktuin woont, vond de rechter de bouw van een woning niet nodig. Ook
constateerde de rechter dat in het bijbehorende winkeltje producten worden
verkocht, die niet afkomstig waren uit de zelfpluktuin zelf.
De uitspraak luidde dat de gemeente Terschelling binnen 20 weken met aanvullende argumenten kan komen, maar we betwijfelen of dat nog zal lukken.
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Diversen
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In de nacht van één op twee januari verliest een groot containerschip 342 containers boven de Waddeneilanden, waarvan de meeste op de zeebodem terecht
komen. Enkele containers spoelen echter aan op het strand, tezamen met een
hele boel plastic troep en rommel, terwijl ook een hoop rommel de Waddenzee
indrijft, richting de Friese kust. Voor de jutters zit er niet veel waardevols bij. Op
Terschelling komt direct een schoonmaakactie op gang waarbij vele eilandbezoekers ook behulpzaam zijn. Op dit moment zijn er nog steeds enkele containers zoek, waaronder containers met organische peroxyden. Verder dit jaar
spoelen nog regelmatig restanten van de lading aan.
Zelfs minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) komt zich
persoonlijk op de hoogte stellen na de ramp.
De rederij zegt direct toe om alle geleden schade en schoonmaakkosten te
vergoeden, maar aan het einde van dit jaar is dit nog lang niet gebeurd en is het
‘voer’ voor juristen geworden.
Aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie werd door de gemeente een andere draai
gegeven. Alle eilanders en eilandbezoekers, die mee hadden geholpen met de
opruimactie, kregen in de ET-10 een gratis lunch aangeboden als dank voor de
geboden hulp.
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Tijdens de wintermaanden wordt doorgewerkt aan het verwijderen van de
watercrassula uit de waterplakken te West aan Zee. Was reeds ca. vier miljoen
euro uitgegeven aan de bestrijding ervan, dit najaar trekt de Provincie nogmaals
de portemonnee door nog eens één miljoen euro beschikbaar te stellen.
Ook komt door een overdaad aan stikstof steeds meer grasgroei in de duinen
voor. Staatsbosbeheer laat overtollige vegetatie met wortel en al verwijderen
teneinde het normale zandverstuiving proces weer op gang te helpen.
Voor de oude manege in de polder nabij het dorp Hoorn zijn plannen in de maak
om er een groot appartementengebouw voor in de plaats te zetten. De buren
van Hoorn starten derhalve een online-petitie op, genaamd: “Stop Hoogbouw
recreatiecomplex in polder Oost-Terschelling”.
We waren dit jaar bij de presentatie aanwezig van twee boeken waaraan we geld
hebben gedoneerd, te weten: “Bravo Terschellingers” van journalist Jan Heuff
en het tweede boek van de schrijvers H. Hekman en F. Schot, genaamd: “Onder
het oog van de Brandaris”.
Met een bezoekersaantal van ca. 50.000 bezoekers kent het Oerol festival weer
een geslaagde editie.
De Raad van State geeft in april groen licht voor de bouw van negentien recreatieappartementen, tezamen met vier woningen - twee onder één kap - op het
voormalige B&Y terrein aan het Groene Strand. Vervolgens wordt het gehele
terrein opgeruimd en gesaneerd en met de bouw zal in het najaar worden
begonnen. Met deze uitspraak komt een einde aan een jarenlange periode van
onzekerheid en discussie
De boeren gaan uit heel Nederland naar het Malieveld te Den Haag om te
protesteren tegen de stikstofmaatregelen, die de regering wil voorstellen. Ook
vanaf ons eiland gaan vijf trekkers mee naar Den Haag. Een reis waarover ze
drie dagen zullen doen!
Na 66 jaar krijgt een onbekende drenkeling, begraven op de begraafplaats te
West, na een dna-match toch nog een naam!
De Lutineprijs wordt dit jaar toegekend aan Jan de Ruiter en Arjen Bakker voor
hun boek “Steken wij af naar dieper water”. Het boek beschrijft de 125-jarige
geschiedenis van Gereformeerde Kerken op ons eiland.
Januari 2020/ Jaap Smit, secretaris
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op de bres
voor een
bijzonder eiland!
U kunt ons helpen door
donateur te worden
voor minimaal 2 17,50 per jaar

