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Voorwoord van de redactie

De herfst gaat dezer dagen over in de winter. Tijd voor de winter-Miedbringer. 
Nou ja, winter, de temperaturen bevinden zich ten tijde van het schrijven van 
dit voorwoord rond de tien graden boven nul. En echte herfststormen hebben 
we nog niet gehad. Maar dat zegt natuurlijk niks over de komende winter, 
hoewel we breed neigen naar het denkbeeld dat witte, strenge winters verleden 
tijd zijn. Maar wie weet.....
Nog steeds is het coronavirus onder ons. Ook op Terschelling, waar zo’n 70 
personen positief getest zijn en helaas een inwoner met corona is overleden 
in het ziekenhuis. Het openbare leven wordt nog steeds beïnvloed door deze 
pandemie, horecabedrijven zijn weer dicht, evenementen als de Berenloop en 
het filmfestival werden afgelast. Toeristen, die toch blijven komen naar het 
eiland, moeten beseffen dat ze het met alleen het eiland moeten doen. Maar dat 
lijkt me geen straf..... Dus nog steeds is het motto: voldoende afstand houden 
tot de medemens, goed ventileren van binnenruimtes en goede (hand)hygiëne, 
plus het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes, winkels en op de 
veerboten en in bussen. 
Ondanks alles kunnen we toch weer een Miedbringer produceren, de winter-
editie. Daarin onder meer een verslag van de jaarlijkse donateursvergadering, 
die plaatsvond op vrijdag 18 september in het dorpshuis ‘Ons Huis’ in de 
Torenstraat op West. Verder stelt onze nieuwe voorzitter Jan Willem Spanjer, de 
opvolger van interim-voorzitter Henk Hees, zich nader aan u voor en kunt u in 
deze editie zijn bijdrage als kersverse voorzitter lezen. 
Voor de actuele zaken verwijs ik u naar onze website www.sos-terschellling.nl. 
Via Twitter kunt u op de hoogte worden gehouden van verversing van bijdragen 
op deze site, door SOS te volgen. 
De redactie wenst u veel leesplezier, een goed uiteinde van dit vreemde jaar 2020 
en natuurlijk een goed begin van 2021. Blijf gezond!

Gerard Muiser, eindredacteur van De Miedbringer en bestuurslid van SOS
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Van de nieuwe voorzitter

In mijn eerste bijdrage als voorzit-
ter wil ik beginnen met mij voor te 
stellen.
Ik ben van Willem, oud-voorzitter 
van SOS, en van Nel, beiden woon-
achtig in Midsland-Noord. Alhoewel 
ik niet geboren ben op Terschelling 
kom ik er al 62 jaar, op de boerderij 
in de Noordhoek bij mijn Opa en 
Oma, vaak in ons zomerhuis waar 
mijn ouders nu wonen en ook regel-
matig in ons chalet te Formerum. Ik 
ben getrouwd met Caroline en heb 
twee kinderen. Gelukkig hebben zij 
ook een innige band met het eiland.
Terschelling is er bij mij met de pap-
lepel ingegoten. Mijn Opa en Oma 
hadden een boerderij te Lies, waar 
mijn Opa hardnekkig alle moderne 

vormen van boeren vermeed: hij molk zijn 10 koeien met de hand, had alleen 
paard en wagen en ik deed mee, wat in de praktijk betekende: ‘s zomers hooien! 
Als ik nu nog het hooi ruik op ons eiland, dan zie ik zo mijn Opa weer staan!
Als wij niet op het eiland waren, was Terschelling nooit ver weg: we hadden 
immers de Terschellinger Club, ik zing de Terschellinger liedjes nog zo mee.
Ik ben werkzaam als advocaat, nadat ik eerst als jurist werkzaam was bij de pro-
vincie Noord-Holland, waar ik onder meer projectsecretaris was van het Circuit 
Zandvoort, dat eind jaren 80 gerenoveerd moest worden. Het is bijna niet voor 
te stellen dat de Formule 1 nu weer terugkeert, in nota bene een stiltegebied, 
Natura 2000 ligt om de hoek en de herrie is in mijn woonkamer te Heemstede, 
meer dan 10 kilometer van het circuit te horen. Zulke projecten heeft Terschel-
ling gelukkig niet, maar er zijn wel initiatieven die het Terschellinger eigene 
aantasten, waarover straks meer.
Het was niet mijn intentie om voorzitter te worden. Ik vond namelijk dat een 
voorzitter op het eiland moet wonen. Henk Hees trok mij echter over de streep, 
mede omdat de Terschellinger politiek tegenwoordig te volgen is via Terschel-
ling TV. Daarnaast zijn alle overige bestuursleden wel woonachtig op het eiland 
en houden een vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen. En die zijn er 
helaas maar al te veel.

In de laatste Miedbringer heeft onze oud-voorzitter Henk al verscheidene 
projecten belicht en het lijkt mij goed om die traditie voort te zetten, maar ik 
begin met Henk nogmaals te bedanken voor zijn inzet! Hij blijft gelukkig aan 
als bestuurlid.

Nieuwe burgemeester

Inmiddels is mevrouw Caroline van de Pol (VVD) benoemd als burgemeester. Ik 
heb haar tijdens de raadscommissie van 4 november jl. al namens SOS virtueel 
gefeliciteerd en daarbij uitgesproken dat ik hoop dat ook zij het behoud van het 
Terschellinger eigene hoog in haar vaandel heeft staan. Veel bevoegdheden heeft 
zij niet, anders dan lid van het college, maar zij beslist bijvoorbeeld wel over eve-
nementenvergunningen, waaronder die voor het Eilân Festival 2021-2025.

b & Y terreiN

SOS heeft in het verleden getracht via de Raad van State de voorgenomen bebou-
wing op dit terrein te verhinderen, tesamen met enkele omwonenden. Ook na 
verlening van de omgevingsvergunning is door Richard Gorter nog getracht 
deze te laten intrekken , maar uiteindelijk heeft hij de strijd moeten staken en 
heeft hij berust in de gemeentelijke weigering tot intrekking. Ik wil Richard 
bedanken voor zijn inspanningen. Inmiddels vordert de bouw en kunnen we 
straks zien hoe het Terschellinger eigene blijvend is aangetast.
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maNege HoorN

De gemeente heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor de realisering 
van 53 appartementen in de polder. Inmiddels heeft de aanvrager bezwaar 
daartegen ingediend en is er een hoorzitting geweest met een heel bataljon 
aan advocaten. De bezwarencommissie dient nu een advies op te stellen met 
hopelijk als resultaat dat de weigering in stand blijft. SOS is van mening dat de 
polder zo veel mogelijk onbebouwd moet blijven en voor wat betreft de manege 
een oplossing moet worden gevonden, waarbij zo veel mogelijk bij de huidige 
bestemming moet worden aangesloten.

De PluktuiN 
De zaak ligt nog steeds bij de Raad van State, die moet oordelen of de verbeterde 
motivering van de gemeenteraad voldoende is om een bedrijfswoning te realise-
ren. Onderdeel van deze motivering zijn financiële stukken die zouden moeten 
aantonen dat sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. Deze stukken zijn 
naar de Raad van State toegezonden met het verzoek deze geheim te houden 
vanwege concurrentieaspecten. SOS heeft bezwaar gemaakt tegen dit geheim-
houdingsverzoek op grond waarvan de Raad van State deze stukken buiten het 
dossier zal laten. Ik verwacht een mondelinge behandeling van het beroep begin 
januari/februari 2021.

baai Dellewal

De gemeenteraad heeft de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan 
gestaakt, na de ingediende zienswijzen van onder meer SOS. Dat betekent 
echter niet, dat alles bij het oude blijft, integendeel! Het ontwerp-bestemmings-
plan is nu neergelegd in de beleidsregels Dellewal en Tiger. SOS heeft tijdens de 
raadsvergadering van 7 oktober jl. geprotesteerd tegen deze gang van zaken, 
onder meer omdat de rechtsbescherming op deze wijze wordt ingeperkt. Bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan is er rechtsbescherming via de Raad van 
State, tegen het vaststellen van een beleidsregel niet en daar wringt volgens SOS 
de schoen. Weliswaar kan SOS bezwaar maken tegen een omgevingsvergun-
ning, maar als deze conform de beleidsregel tot stand is gekomen, moet je van 
goede huize komen. Ik vind deze gang van zaken, waarbij de burger opzij wordt 
gezet, niet netjes, om het maar eens zacht uit te drukken. Ontwikkelingen op 
baai Dellewal dienen met de gehele bevolking te worden besproken met vol-
doende inspraakmogelijkheden. Het gaat hier immers om de enige natuurlijke 
baai van Nederland waarvan het behoud en versterking van de natuurwaarden 
op de voorgrond moet staan, waarvoor de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal 
zich zo heeft ingezet! SOS houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

eilâN Festival

Na het debacle van vorig jaar, waar na twee kort gedingen een streep is gehaald 
door het festival, is opnieuw een aanvraag gedaan voor dit evenement dat moet 
uitgroeien tot een meerdaags festival met maximaal 12.000 toeschouwers. Op 
de aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beslist, maar wel hebben 
Gedeputeerde Staten een vergunning afgegeven op grond van de Wet natuurbe-
scherming. Naast SOS hebben drie burgers tijdig bezwaar gemaakt tegen deze 
vergunning. De verwachting is dat begin 2021 een hoorzitting zal plaatsvinden. 
Enkele van de bezwaargronden zijn, dat de natuurwaarden blijvend worden 
aangetast, een teveel aan stikstofdepositie plaatsvindt en geen rekening is 
gehouden met cumulatie van evenementen. Immers, Oerol gebruikt het duin-
meertje ook als locatie. Daarbij komt dat geen sprake meer is van incidentele 
verstoring. SOS heeft in oktober een bezwaaradvertentie laten plaatsen in De 
Terschellinger, na te lezen op onze website.

Het PuNtHooFD 
Het Punthoofd is verkocht. Naar verluidt wil de nieuwe eigenaar een hotel 
bouwen en de nabij gelegen bunkers bestemmen als recreatie-appartementen. 
De plannen zijn voorgelegd tijdens “Et er oer ha”. SOS zal de ontwikkelingen op 
de voet volgen.

CamPiNg terPstra

Er zijn plannen om deze camping om te vormen tot een standplaatsenterrein 
voor 45 chalets en/of safaritenten of iets dergelijks. Ik vind deze ontwikkeling 
zorgelijk en ben benieuwd naar deze plannen die ook worden besproken tijdens 
“Et er oer ha”.

tot slot

Tot zover mijn eerste bijdrage. Als ik de hierboven beschreven ontwikkelingen 
tesamen beschouw, voel ik zeer sterk de noodzaak voor het bestaan van onze 
stichting, die niet wordt beïnvloed door partij-afspraken, coalitie-accoorden 
of financiële belangen maar louter en alleen het behoud van het Terschellinger 
eigene voor ogen heeft zonder daarbij het belang van de Terschellinger onder-
neming uit het oog te verliezen. Dat eigene, waaronder onze overweldigende 
natuur immers is ook aantrekkelijk voor de badgast en vrij naar de dichter 
J.C. Bloem: wat is straks natuur nog op het eiland? Een duintop met een hotel 
daarop, een stukje bos ter grootte van een krant?
De feestdagen naderen, een vaccin is onderweg, er is hoop en verwachting dat 
wij deze donkere dagen achter ons kunnen laten. Ik wens u en de uwen goede 
kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar.

Jan Willem Spanjer, voorzitter
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Notulen 
vaN De 58e algemeNe bestuurs- eN DoNateursvergaDeriNg 2020

De vergadering werd gehouden in het “Ons Huis” te West-Terschelling op vrij-
dag, 18 september 2020. Aanwezig zijn 25 donateurs en 6 bestuursleden.

oPeNiNg

Te 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering door een hartelijk welkom uit 
te spreken. We hebben bewust voor deze locatie gekozen vanwege het ietwat 
grotere vloeroppervlak i.v.m. met de heersende coronacrisis. In de zaal kunnen 
alle aanwezigen op 1,5 meter afstand van elkaar plaats nemen.
De voorzitter vraagt eerst één minuut stilte voor onze onlangs overleden oud 
voorzitter, dhr. H. Gorter.
Hierna neemt hij de agenda van de avond door. In verband met de gezondheid 
van de voorzitter halen we punt 8 van de agenda naar voren, dat wordt punt 7.
Om te voorkomen dat de aanwezigen te dicht bij elkaar komen als ze van de 
stoel opstaan, lassen we slechts één korte pauze in.

meDeDeliNgeN

De secretaris leest enkele verhinderingen voor om de vergadering bij te komen 
wonen , te weten: Dhr. H. van Tol; Dhr. R. Yetsenga; Mevr. T. Spanjer; Mevr. C. 
Jongedijk; Fam. Cupido; Dhr. M. Rinders; Dhr. H. Pals; Dhr. H. Schurink en 
Dhr. J. W. Groeneveld. Ingekomen stukken zijn er niet, zo meldt de secretaris. 
Dit wordt bestreden door Dhr. Obendorfer die wil dat een brief betreffende 
de Zelfpluktuin wordt voorgelezen. Dit doen we echter niet. Zulke stukken 
worden wel behandeld tijdens een bestuursvergadering, maar leent zich niet om 
tijdens een donateursvergadering te worden voorgelezen. We zeggen hem toe 
om tijdens de rondvraag nader op dit onderwerp in te gaan.
 
NotuleN vaN De 57e DoNateursvergaDeriNg

Deze notulen hebben alle donateurs kunnen lezen in de december-Miedbringer 
nr. 206.  Dhr. Obendorfer vraagt wederom naar de verslaggeving omtrent de 
bouw van een woning met schuur in de Zelfpluktuin. Hij vindt de verslaggeving 
te summier. Hij krijgt nogmaals te horen dat dit onderwerp een zaak is voor het 
algemeen bestuur en niet in deze vergadering thuis hoort. De secretaris schrijft 
de notulen aan de hand van wat besproken is en daar horen geen eigen meningen 
en/of ingekomen stukken bij. Hierna worden de notulen goedgekeurd.
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Jaarverslag 2019
Het jaarverslag stond afgedrukt in Miedbringer nr. 207. Vragen worden er niet 
over gesteld, zodat het jaarverslag wordt goedgekeurd.

FiNaNCieel verslag 2019 eN begrotiNg 2020
Allereerst wordt opgemerkt dat de balans niet in de Miedbringer heeft gestaan.
De penningmeester neemt alle kosten stuk voor stuk door. We horen dat het 
positieve resultaat over het voorgaande jaar 2019 � 2.954,- bedraagt.
Voor de begroting voor dit lopende jaar  zijn alle kostenposten ietwat verhoogd. 
De verwachting is dat we dit jaar met een positief resultaat zullen afsluiten met 
� 1583,-
We hebben bericht ontvangen dat een overleden donatrice een legaat van 
� 8.500,- aan onze stichting heeft nagelaten. 
Dhr. Muijskens stelt vervolgens (namens een donateur) de volgende vragen:
 1. De agenda van deze vergadering had op de website van SOS geplaatst moeten 
worden. 
2. De Balans moet op de website geplaatst worden. 3. Is er al een bestemming 
voor het door ons nog te ontvangen legaat ?
Punt 1 :  Dit zullen we gaan doen. 
Punt 2 : Balans moet gepubliceerd worden op onze website en dit is verplicht 
door de Belastingdienst i.v.m onze ANBI – status.
Punt 3 : Het legaat is vrij van lasten en plichten, maar is op het moment van deze 
vergadering nog niet ontvangen. Het ontvangen van een legaat kan soms lang 
duren als b.v. de erven bezwaar maken. 
We gaan pas nadenken wat we ermee gaan doen als het bedrag daadwerkelijk is 
bijgeschreven op onze bankrekening.

verslag kasCommissie / Nieuwe kasCommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Dhrn. H. Gorter en W. J. Groeneveld. De 
eerste is ons dit jaar ontvallen. Voor hem hebben we Dhr. J. A. Smit bereid gevon-
den om de kas te controleren. De laatste kan niet bij deze vergadering aanwezig 
zijn wegens het volgen van een herhalingscursus.
Dhr. Smit doet aldus verslag en zegt dat alles in orde is bevonden en dat 
de gehele administratie er keurig netjes en verzorgd uitziet. Hierna wordt 
décharge verleend aan de penningmeester. Tot nieuw lid van de kascommis-
sie wordt benoemd Mevr. N. Zorgdrager, zodat de kascommissie dit jaar zal 
bestaan uit Dhr. W. J. Groeneveld en mevr. N. Zorgdrager.

bestuursverkieziNg 
Dhr. G. van Dieren is tussentijds uit het algemeen bestuur getreden van SOS. Hij 
kon zich niet helemaal verenigen met het beleid van SOS, maar is wel aangebleven 
als donateur. Hij keurde het o.a. af dat S.O.S. bezwaar aantekende bij de Raad van 
State tegen de bouw van een schapenboerderij aan het Sedtsyspad te Formerum-
Zuid.  Dit bezwaar heeft SOS echter direct na de zitting reeds ingetrokken.

Mevr. B G. Wortel heeft zich beschikbaar gesteld om in het algemeen bestuur 
van SOS te worden gekozen. Per acclamatie wordt zij benoemd.
We komen vervolgens toe aan de wisseling van het voorzitterschap. Onze voor-
zitter, Dhr. H. J. Hees heeft bij zijn aantreden direct al aangegeven dat het voor 
een maximale periode van twee jaar zou zijn. Op dit moment laat de gezond-
heid van Dhr. Hees zeer te wensen over. We hebben ons algemeen bestuurslid, 
dhr. J. W. Spanjer bereid gevonden om het voorzitterschap over te nemen. 
Dhr. Spanjer neemt het woord en zegt dat zijn vader ook voorzitter van SOS is 
geweest. In het dagelijks leven is hij advocaat van beroep. Hij is niet woonachtig 
op het eiland. Maar in de beginjaren van SOS was de voorzitter Dhr. C. Roggen 
woonachtig te Amsterdam en voor iedere vergadering kwam hij per trein/bus/
boot naar het eiland. Dit hoeft tegenwoordig niet meer met alle ons ten dienste 
staande communicatiemiddelen. Hij zegt dat SOS goed tegenwicht kan bieden 
tegen de verstening die het massa-toerisme op ons eiland teweeg brengt. Het is 
zaak om daar een goede balans in te vinden.
Hierna wordt Dhr. J. W. Spanjer per acclamatie tot voorzitter benoemd.
Vervolgens spreekt de secretaris de scheidende voorzitter toe; bedankt hem 
voor de inspanningen die hij voor SOS heeft verricht en overhandigt hem een 
afscheidscadeau tezamen met een klein presentje voor zijn beide honden.
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mieDbriNger / website

We zijn voornemens om de Miedbringer in zijn huidige verschijningsvorm te 
laten bestaan. Er melden zich de laatste tijd nieuwe (jonge) donateurs aan die 
geen prijs meer stellen op toezending van de Miedbringer. Dat lezen ze wel 
op onze website, zo zeggen ze.  Het merendeel van onze donateurs bestaat uit 
oudere mensen en die ontvangen liever een papieren uitgave.
De penningmeester deelt mede dat vorig jaar de perikelen rond het Duinmeer-
tje van Hee speelden, er enkele donateurs afhaakten, maar er meldden zich ook 
nieuwe donateurs aan. Zo konden we 21 nieuwe donateurs bijschrijven!
Over onze website valt niet veel te vertellen. We proberen de website zo actueel 
als mogelijk te houden.

aCtuele oNDerwerPeN

Zoals toegezegd behandelen we eerst de bouw van een woning met een schuur 
in de Zelfpluktuin, welke gelegen is tussen de dorpen Hoorn en Oosterend. Ons 
bezwaar begon met een discussie in het Algemeen Bestuur. Ons alg. bestuurs-
lid, Dhr. J.C.Bos, stelt zich op het standpunt dat je jonge mensen altijd de kans 
moet geven om iets op te starten. De gemeenteraad stemde ook voor. Wij vragen 
ons nog steeds af of het wel een volwaardig agrarisch bedrijf is, als het slechts 
twee en een halve maand open is. Er liggen diverse rapporten aan ten grondslag. 

De initiatiefnemers brachten naar voren dat een woning noodzakelijk is om 
toezicht uit te oefenen. Zij zijn momenteel woonachtig op ca. 700 mtr. afstand. 
Toezicht is ook mogelijk d.m.v. camera’s; weerinformatie kan met een in de tuin 
geplaatst weerstation met een directe waarschuwing op b.v. de mobiele telefoon.  
De Raad van State had zo zijn bedenkingen. Een herstelbesluit werd door de 
Gemeente te laat ingediend, maar de gemeenteraad geeft de gemeente en de 
initiatiefnemers alsnog gelegenheid om het tegendeel te bewijzen. Bepaalde 
stukken zijn geheim; komt er nog een hoorzitting? Voor SOS is het grootste 
probleem dat bebouwing inbreuk betekent in het open landschap.
Mocht de Raad van State positief beslissen, dan zal het algemeen bestuur de 
zaak wederom opnieuw moeten bekijken.
Dhr. Obendorfer krijgt vervolgens het woord. Hij heeft veel voor SOS gedaan en 
betekend; toen hij uit het algemeen bestuur was getreden heeft hij nog een poos 
als schaduwlid gefungeerd. Recht om mee te beslissen had hij toen niet meer.
Hij vindt het huidige bestuur autonoom handelen; alle ingekomen stukken 
worden volgens hem niet ingebracht. Hij zegt het betreurenswaardig te vinden 
dat het hele bedrijf in gevaar kan komen door de handelwijze van SOS. De 
voorzitter zegt dat de zaak uitgebreid en intensief is besproken in het algemeen 
bestuur. Als de meningen op 50/50 waren uitgekomen hadden wij niet doorge-
zet, maar dat was niet het geval. En alleen de rechter kan oordelen wie er gelijk 
heeft. Wij vinden dat alleen de gemeenteraad iets te verwijten valt door voor dit 
plan te stemmen, maar niet SOS! Vanuit de vergadering klinken nu stemmen op 
om deze discussie te sluiten, want het leidt toch maar tot niets.
We bespreken vervolgens de situatie rond Baai Dellewal. Er zou een alles omvat-
tend bestemmingsplan komen, zo was de bedoeling. Thans zullen alle onder-
delen worden opgeknipt in kleine postzegelplannen. We vinden dat met deze 
handelswijze de Stichting Baai Dellewal niet serieus genomen wordt.  Mevr. Dam-
brink zegt dat met het aannemen van postzegel plannetjes de grote lijnen van 
landschap en natuur teniet worden gedaan. Dit kan helemaal niet. De gemeente 
raakt op deze manier de regie volledig kwijt! Dit is slecht voor de natuur en het 
aanzicht. We houden in deze de vinger aan de pols, zo besluiten we.
Vervolgens komt de bebouwing van het z.g. B&Y-terrein aan het Groene Strand 
te West-Terschelling aan de orde. De bouw is reeds begonnen, maar we weten wel 
dat omwonenden de reeds verleende omgevingsvergunning aanvechten.
De bouw van 53 appartementen op de plek van de huidige manege te Hoorn komt 
thans ter sprake. De gemeente is in deze zaak erg afhoudend. Ook hier houden 
we de zaak scherp in de gaten. Wij zijn hier tegen hoogbouw in de polder!
 
De secretaris weet te melden dat het Punthoofd, tezamen met het erom heen lig-
gende gebied De Gavere te Formerum aan Zee is verkocht. De nieuwe eigenaar 
heeft wel enkele plannen, maar wat er voor het huidige gebouw in de plaats zal 
komen is nog niet helemaal bekend. Wel wil hij de meeste bunkers verbouwen 
tot vakantieappartementen. Deze bevinden zich thans in erbarmelijke staat, 
zodat we daar geen problemen mee kunnen hebben. Ook wil hij het huidige 
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fietspad wat meer om de noord gaan verleggen langs het hoofdgebouw en is 
daarvoor in gesprek met Staatsbosbeheer De secretaris deelt ook mee dat SOS 
op Ameland er een zustervereniging bij heeft gekregen met als naam: “Stich-
ting SOS Ameland”. De naam van de voorzitster is: Suzanna M. A. Twickler. 
Zij hebben contact met ons gezocht. Er kon deze herfst een zienswijze worden 
ingediend op “Agenda voor het Waddengebied 2020-2050”.  We hebben geza-
menlijk onze visie hierop naar de minister gestuurd. “Werkgroep Vrije Horizon 
Schiermonnikoog” heeft deze brief mede ondertekend.

roNDvraag

Mevr. Langerak informeert naar de stand van zaken betreffende het Eilân Fes-
tival. Vorig jaar werd dit door de rechter verboden, maar onlangs is een nieuwe 
aanvraag gepubliceerd voor een festival voor een periode van vijf achtereenvol-
gende jaren. Toevallig heeft SOS, tezamen met de z.g. “groep van 12”, op 14 sep-
tember j.l. een gesprek gehad met Staatbosbeheer, dat ging over het beschikbaar 
stellen van het Duinmeertje van Hee. De zonneringskaart is door SBB herzien 
en er is weinig tot niets aan veranderd. Wat hun betreft kan rond het Duinmeer-
tje een festival plaats vinden. Er zullen weer evenementen- en omgevingsver-
gunningen verleend moeten worden. Maar mocht het allemaal doorgaan, dan 
pakken wij de draad weer op en gaan er tegen in!

Mevr. Langerak uit ook haar zorgen jegens een kleine versie van Oerol, dat eind 
oktober zal gaan plaatsvinden.
Dhr. Doeksen maakt zich zorgen over het waterbeheer in de polder met als 
gevolg zoute kwel. Behalve hem lijkt het of niemand het interesseert.
Ook signaleert hij dat percelen land worden gevlakt terwijl het ooit waardevolle 
vogelbroedgebieden waren. Dit gaat ten koste van de broedvogels in de polder.
Verder zegt hij dat stukken land ten oosten van Paal 18 in het duingebied door 
Staatsbosbeheer zijn afgeplagd. De laatste telling alhier leverde 46 paartjes 
kieviten op!  Wie geeft hier toestemming voor? Hij zegt dat er geen toezicht is; 
de gemeente blijft hier ook volop in gebreke. Wij zeggen hem toe daar te helpen 
wat in ons vermogen ligt, omdat het gehele poldergebied ons zeer na aan het 
hart ligt!
Dhr. Muijskens zegt dat een adviescommissie benoemd gaat worden welke 
zal oordelen over voornamelijk de oude begraafplaats onder de Brandaris.Hij 
vraagt of SOS ook zitting wil nemen in deze commissie. Ons antwoord is een 
kort en duidelijk: “Ja! ”.
Er komt een einde aan het stellen van vragen. Onze oud-voorzitter H. J. Hees 
wordt een bos bloemen aangeboden; de voorzittershamer wordt gewisseld en 
vervolgens verlaat hij de vergadering. Een luid applaus valt hem ten deel.
Het is thans 21.20 uur geworden en we maken ons gereed om van de Hr. F. Zwart 
alles aan de weet te komen hoe de Landerummer Heide ooit door stikstofdepo-
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sitie bijna volledig vergrast en verruigd was. En hoe men er in geslaagd is om er 
weer een heel mooi natuurgebied van te maken met veel bloeiende heide, etc.
Maar ook het dierenleven maakte ook een opleving mee, waaronder diverse 
bijensoorten. Als bijzondere broedvogel noemt hij de tapuit. Terschelling is een 
van de grootste broedplaatsen van dit bijzondere vogeltje in Nederland. 
De tapuit broedt het liefste in verlaten konijnenholen. De tapuit broedt voor-
namelijk op het westelijke gedeelte van ons eiland - op de Boschplaat komt nog 
slechts een enkel broedgeval voor.
Na deze interessante presentatie en informatie komt een einde aan de vergade-
ring. Dhr. Zwart krijgt als dank een presentje aangeboden.
Normaal zouden we nu gezamenlijk het eerste en laatste couplet gaan zingen 
van het Terschellinger volkslied, zoals we dit al sinds jaar en dag doen. Maar de 
huidige coronacrisis staat gezamenlijk zingen in een besloten ruimte niet toe, 
zodat we deze traditie helaas achterwege moeten laten.

Jaap Smit, secretaris

Kwartaaljournaal

We zijn erin geslaagd om in september gelukkig toch nog onze jaarvergadering 
te houden. Maar daarna sloeg het covid-19 virus weer ongenadig toe en op dit 
moment van schrijven bevinden we ons in een tweede coronagolf. Deze golf is 
nu wel weer wat op zijn retour, maar de verwachting is dat we er in de maand 
december nog niet vanaf zullen zijn. Dit heeft weer grote gevolgen voor de tradi-
tionele Sinterklaasviering, evenals de vieringen van Kerst en Oud en Nieuw.  
We zijn op ons eiland gelukkig nog volop in de gelegenheid om de natuur in te 
gaan en in de herfstperiode hoort daar ook bij: de cranberrypluk. Heerlijk met je 
hoofd in de wind en 1,5 meter afstand houden is geen probleem, want er is meer 
dan genoeg ruimte voor iedereen in de cranberryvelden. Jammer alleen dat de 
oogst voor de naplukkers dit jaar wel wat tegenviel.
Maar beste mensen, ik ga maar gauw beginnen waar dit stukje voor bedoeld is, 
een overzicht van de maanden tot december 2020.

Tijdens de maanden juli en augustus vinden geen raadsvergaderingen plaats 
vanwege het zomer reces. Bijzondere gebeurtenissen vinden ook niet plaats.

In verband met de heersende coronapandemie wordt er wel vergaderd door de 
Raad, maar de vergaderingen vinden digitaal plaats en de publieke tribune 
blijft gesloten voor belangstellenden en insprekers. Via internet zijn de vergade-
ringen echter uitstekend te volgen.

 Op 26 augustus vindt een raadsvergadering plaats waarin aangekondigd wordt 
dat er een nieuwe vrouwelijke burgemeester zal worden benoemd. Haar naam 
is Mevr. Caroline van de Pol. Zij is lid van de VVD. Eind oktober zal ze worden 
geïnstalleerd.
 Op 9 september vindt een raadscommissievergadering plaats. We vernemen dat 
de Oude Campus (het vroegere Hotel Victoria) een studie campus gaat worden 
voor 30 tot 50 studenten van de NHL/Stenden. 
Verder wordt gewerkt aan een nieuwe beheersverordening voor de begraafplaat-
sen te West-Terschelling.
En er wordt gesproken over de nieuwe omgevingswet.
 Op 14 september hebben we overleg, tezamen met de z.g. “Groep van Twaalf”, 
met Staatsbosbeheer over het organiseren van een grootschalig festival nabij het 
Duinmeertje van Hee.
En op 18 september houden we onze jaarlijkse algemene donateursvergadering 
in het “Ons Huis” te West-Terschelling.
 Op 23 september vindt een raadsvergadering plaats. Als eerste staat het Haven-
front op de agenda. Dit betreft de gehele haven van West waarbij hoort: de Veer-
haven, de Willem Barentszkade en de Passantenhaven. Als alle wensen vervuld 
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zouden worden is een bedrag nodig van ca. � 35 miljoen. Dit geld is er niet en zal 
dus via subsidies binnengehaald moeten worden.
Vervolgens komt de “Agenda Waddengebied 2020-2050” aan de orde. Hierin 
wordt aangegeven hoe we de komende dertig jaar om willen gaan met de Wad-
denzee, waarbij alle aspecten aan de orde komen, zoals: zoutwinning, aardgas-
winning, visserij, recreatie, etc.
De Raad beslist dat de nieuwe beheersverordening voor de Gemeentelijke 
begraafplaatsen op West-Terschelling ter inzage kan worden gelegd.
En we horen dat de nieuwe omgevingswet ingevoerd zal worden op 01-01-2020.
 Op 30 september komt de raad wederom (digitaal) bijeen, waarin alle aspecten 
worden besproken welke verband houden met de huidige “coronacrisis”.   
 Op 7 oktober vindt een raadscommissievergadering plaats. Als eerste komen 
beleidsregels Dellewal en Tiger aan de orde. De gemeente wil voor de besluit-
vorming een z.g. “Verklaring van geen Bedenking” afgeven. Dit betekent dat er 
geen inspraak meer mogelijk is of zienswijzes kunnen worden ingediend. SOS 
spreekt hierover alle gemeenteraadsleden aan.
In Hoorn zal een stukje weg aan de openbaarheid worden onttrokken om er 
vervolgens woningbouw op mogelijk te maken.
Vervolgens wordt gesproken over de toeristen- en forensenbelasting voor het 
komende jaar 2021.

We konden verder vernemen dat op de plek van de voormalige dancing Dellewal 
13 (luxe) woonhuizen gebouwd zullen worden. En op de oude campus (in het 
oude hotel Victoria) zouden 20 woningen of 50 woonunits kunnen komen! Hier 
kan echter NHL/Stenden nog een stokje voor steken.
 Op 14 oktober vindt een digitale versie plaats van het “Er oer Ha, etc.” 
Een boer te Hoorn wil naast zijn bedrijf en in de polder een sleufsilo, een 
schuur en een mestsilo oprichten. Te Lies wil de eigenaar van een woning in de 
Noordhoek een schuur slopen voor nieuwbouw van eenzelfde schuur in zijn 
eigen tuin. Aan de duinweg te Hee (nabij het Duinmeertje van Hee) wil men 
een bestaande woning slopen om er een nieuw gebouw in de vorm van een oude 
boerderij voor in de plaats te zetten.
En aan de hoofdweg te Halfweg wil de eigenaar van een voormalige boerderij 
vier stuks vakantieappartementen geschikt maken voor permanente bewoning. 
Dan vraagt hij om een erachter staand recreatie-appartement eveneens geschikt 
te maken voor permanente bewoning. En als laatste vraagt hij ook om een 
invullocatie te mogen benutten. 
 Op 21 oktober vindt een raadsvergadering plaats. De beleidsregels “Dellewal en 
Tiger” staan op de agenda. De z.g. Verklaring van geen Bedenking wordt aange-
nomen, maar er wordt ook een motie aangenomen om de inwoners actief bij de 
besluitvorming te betrekken.
De Toeristen- en Forensenbelasting voor het komende jaar staat vervolgens 
op de agenda. De toeristenbelasting wordt verhoogd naar � 1,78 per dag. Een 
gedeelte van de Oude Duinweg te Hoorn mag worden onttrokken aan het ver-
keer ten behoeve van de bouw van een woning.
Daar dit de laatste raadsvergadering is die burgemeester mevr. J. Hermans-
Vloedbeld voorzit, wordt digitaal door de raadsleden na afloop van deze verga-
dering afscheid van haar genomen.
 En op 28 oktober wordt mevr. C. van de Pol in de raadszaal van het gemeentehuis 
tot burgemeester geïnstalleerd in tegenwoordigheid van de Commissaris der 
Koning, dhr. A. Brok.
 Op 4 november vindt een raadscommissievergadering plaats. Op de agenda 
staan: Bestuursreportage 2020 en de Begroting 2021 komt ter sprake. Tijdens 
de inspraak spreekt SOS, tezamen met de Vogelwacht en de Natuurvereniging 
hun verbazing uit over de verbetering van het fietspad door de polder. In plaats 
van het bestaande fietspad is een weg aangelegd. Ook wordt tijdens de inspraak 
gevraagd om met het oog op een komend Eilân festival ervoor te zorgen dat er 
een evenementenbeleid komt.
 Op 18 november vindt een raadsvergadering plaats. Allereerst konden we ver-
nemen dat er volgend jaar geen Eilân Festival zal plaats vinden. De aanvrager 
heeft ervan afgezien.
Vervolgens staat de Begroting 2021 op de agenda. Het meerjarenperspectief ziet 
er positief uit. Betreffende de werkzaamheden aan het fietspad in de polder 
konden we vernemen dat het gewoon onderhoud betreft en géén investering in 
een nieuwe weg.
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Wat betreft het innen van de toeristenbelasting denkt men samen met onze 
buurgemeente Vlieland naar een eerlijk systeem te komen, waarbij het geld 
rechtstreeks in de gemeentekas vloeit. 

Beste mensen, ik ben er weer doorheen. In verband met de coronapandemie 
is het maar de vraag of tijdens de maand december de restaurants weer open 
mogen. Wat we al wel weten dat Sinterklaas wel in Nederland zal aankomen, 
maar in een fictief dorp, genaamd: Zwalk. Op ons eiland zal geen Sinterklaas 
intocht plaats vinden. En ook gaat het jaarlijkse Sunderum alhier niet door.
Er wordt ook nagedacht om de jaarwisseling geheel vuurwerk vrij te laten 
plaatsvinden. Er komen ieder jaar gewonden door vuurwerk in de ziekenhuizen 
terecht en die hebben het al druk genoeg met de coronapatienten. En de traditi-
onele Nieuwjaarsduik zal ook niet plaatsvinden. De opbrengst van dit evene-
ment was altijd ten bate van de Stichting Kinderen Tsjernobyl/Terschelling. Dus 
beste mensen, dat coronavirus brengt nogal wat teweeg in onze samenleving.
We moeten er met z’n allen toch maar het beste van zien te maken en ik wens U 
allen en Uw naasten een hele goede gezondheid toe. Neem alle regels in acht en 
doe rustig aan tijdens de jaarwisseling. Ik doe U de beste wensen toekomen en 
ik hoop U allen in het jaar 2021 weer gezond en wel te ontmoeten.

November / Jaap Smit – secretaris

Bezwaar SOS tegen festival Eilân
In het weekblad ‘de Terschellinger’ plaatste SOS de volgende advertentie:

eilâN-Festival

Aan alle ingezetenen en liefhebbers van Terschelling.
U heeft allen kunnen vernemen dat er weer een omgevingsvergunning voor een 
“Eilân” Festival is aangevraagd door “Chasing the Hihat” uit Amsterdam.
Deze organisatie wil opnieuw een muziek- en dancefestival organiseren voor 
een periode van vijf opeenvolgende jaren van 2021 t/m 2025. De vergunning die 
nodig is op basis van de Wet Natuurbescherming is reeds door Gedeputeerde 
Staten van Friesland afgegeven. De Stichting ons Schellingerland (SOS) zal daar 
tegen tijdig bezwaar aantekenen.
Het festival zal plaats vinden bij en in de directe omgeving van het Duinmeertje 
van Hee, deels binnen Natura2000-gebied. Ook zullen de omliggende campings 
bij het festival worden betrokken.
Het festival is gepland tussen half augustus en eind september en zal vijf achter-
eenvolgende dagen duren, t.w. van donderdag t/m maandag.
De organisator verwacht liefhebbers van elektronische muziek te verwelkomen; 
te beginnen met 6000 festivalgangers in het jaar 2021 en dit kan uitlopen tot 
10.000 – 12.000 festivalgangers in het jaar 2025.
Staatsbosbeheer als terrein beherende organisatie staat positief tegenover de 
vergunningaanvraag, maar wacht met het nemen van een definitief besluit 
totdat de hele vergunningprocedure rond is. Rest ons nog de vraag hoe de 
Gemeente Terschelling op deze aanvraag zal reageren.
In het ‘Eiland Akkoord’ kunnen we lezen dat een van de beleidsdoelen van de 
huidige coalitie zal zijn: het ontwikkelen van een evenementenvisie. In febru-
ari j.l. heeft de gemeenteraad het College van burgemeester en wethouders 
opdracht gegeven om t.a.v. het ontwikkelen van een evenementen beleid zo 
spoedig mogelijk actie te ondernemen en daarbij ook de burgers van Terschel-
ling te betrekken. Hier is helaas nog niets van terecht gekomen.
Met deze vergunningaanvraag staat U als inwoner van Terschelling volledig in 
de kou, omdat U nog op geen enkele wijze invloed heeft kunnen uitoefenen op 
toekomstig beleid. SOS staat pal vanuit het algemeen belang voor behoud van 
het ‘Terschellinger Eigene’. SOS is van mening dan een verdere “festivalisering” 
van ons mooie eiland moet worden verhinderd. SOS zal dan ook niet schromen 
om tegen een eventuele vergunningverlening bezwaar aan te tekenen, te begin-
nen bij de Gedeputeerde Staten van Friesland.

Het algemeen bestuur van SOS

(Inmiddels is duidelijk geworden, dat er in 2021 wegens de coronapandemie 
geen festival zal worden georganiseerd - redactie) 
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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


