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DE MIEDBRINGER

Voorwoord redactie

Contact- en mededelingenblad nummer 19-12-206 van de

De meeste mensen vinden kritiek helemaal niet erg, zolang iemand anders het
mikpunt is, las ik ergens. Kritiek wordt tegenwoordig dan ook erg gemakkelijk
en vaak anoniem geuit via de moderne media, zoals Facebook en Twitter. Open
riolen worden ze dan ook wel genoemd en menig berichtje stinkt dan ook (on)
behoorlijk.... Dat heeft ook SOS wel ondervonden tijdens de hectiek rond het festival Eilân. Halve en hele onwaarheden veroorzaakten volkomen onware conclusies
en verdachtmakingen. Gelukkig waren er ook heel veel steunbetuigingen.
Toch bedient ook SOS het publiek via de moderne media, in dit geval Facebook
(zeer beperkt), Twitter en de eigen website. Heeft de papieren Miedbringer dan
nog wel nut, zo luidt af en toe de vraag. Het blijkt echter dat papieren kranten
en tijdschriften, en dus ook De Miedbringer, nog hogelijk worden gewaardeerd
gelukkig. Toch staat het voortbestaan van De Miedbringer op de lange duur op
de tocht vanwege de zeer hoge drukkosten en - door het beperkt verschijnen het gebrek aan actualiteit. Ik ben benieuwd of dit tijdschrift over tien jaar nog
op papier bestaat. De digitale revolutie eist zijn tol!!!
In elk geval ligt nu toch weer een nieuwe papieren editie van De Miedbringer
voor u, het winternummer en tevens de laatste uitgave in 2019. Met daarin de
bijdragen van onze interimvoorzitter Henk Hees en secretaris Jaap Smit met
een heleboel informatie. Wist u bijvoorbeeld dat SOS over krap een jaar alweer
zonder voorzitter zit als er geen kandidaten voorhanden zijn? In het artikel van
Henk Hees leest u waarom. Verder alsnog het financieel verslag van onze penningmeester Janna Lettinga, dat in de vorige Miedbringer had moeten staan.
Tenslotte nog een artikel over de identificatie van de stoffelijke resten van kapitein Penning, die in 1953 op Terschelling aanspoelde en pas dit jaar via DNA van
zijn zoon werd geïdentificeerd. Hij kreeg destijds een waardige begrafenis dankzij het Drenkelingenfonds, dat in de 60’er jaren werd overgenomen door SOS.
Houd u vooral de website sos-terschelling.nl in de gaten voor actuele informatie. Als u SOS volgt via Twitter, wordt u, zodra een nieuw item wordt geplaatst
op onze site op de hoogte daarvan gehouden.
Ik wens u veel leesplezier, goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Gerard Muiser, eindredacteur van De Miedbringer en bestuurslid van SOS

STICHTING ONS SCHELLINGERLAND
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Van de voorzitter
Het Eilân festival
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Het zal algemeen bekend zijn dat we in staat zijn
geweest, via de rechter, te voorkomen dat het Eilân
festival door zou gaan. Nadat de rechter op 29 oktober
mondeling liet weten dat de door de gemeente verleende
evenementenvergunning die aan Eilân was verstrekt,
werd geschorst en de opbouw voor het festival werd verboden, werd op 2 september zijn schriftelijke uitspraak
gepubliceerd.
Dit leidde tot grote ophef zowel bij de festivalorganisatie als bij de gemeente.
Alles op alles werd gezet om te zorgen dat het festival toch door kon gaan.
Door de gedeputeerde voor milieu van de provincie, Douwe Fokkens, werd
voorgesteld voor om een podium te verplaatsen naar een nabijgelegen weiland,
waardoor het festival door zou kunnen gaan.
Op donderdagmorgen 5 september was er een bijeenkomst met burgemeester
Wassink, wethouder Haringa en de bezwaarmakers om over de ontstane situatie
te overleggen. Hier werd meegedeeld dat dat het College zich aan het beraden
was over de ontstane situatie, maar niet uitsloot dat er een nieuwe vergunning
zou worden verleend.
Wij verzochten om ons voor 16.00 uur uitsluitsel te geven, zodat wij eventueel
nog naar de rechter konden gaan. Men zou zijn uiterste best doen.
Op diezelfde donderdag 5 september vond er een extra vergadering van de
gemeenteraad plaats, waarin B&W toelichting werd gevraagd over de gevolgde
procedures m.b.t. het festival. Het ging niet over het festival zelf maar uitsluitend over de procedures. De gemeenteraad heeft het College opgedragen om
voor 1 december een evaluatie van de gevolgde procedures naar de Raad te
sturen. Hier werd wel meegedeeld door het College dat men nog steeds geen
besluit had kunnen nemen over een eventuele nieuwe vergunning voor het festival. En ja hoor: ’s nachts om kwart over twaalf kwam er een mail binnen met de
verleende vergunningen.
Inmiddels hadden wij en de overige bezwaarmakers al met de rechtbank
afgesproken dat onze zaak zou worden behandeld wanneer alle stukken vrijdag voor 11.00 uur binnen zouden zijn. Alzo gebeurde en kwam ’s avonds om
22.00 uur de uitspraak van de rechter binnen: het festival werd verboden! Een
geweldige opsteker voor SOS en de overige bezwaarmakers. De gemeente en de
organisatoren van het festival waren met stomheid geslagen, hetgeen al spoedig
omsloeg in grote woede. Alles op alles werd gezet om ons onder druk te zetten
onze bezwaren alsnog in te trekken. Het pandemonium dat losbarstte is nauwelijks te beschrijven.

De kosten van de tickets zouden worden teruggestort, maar veel gemaakte
kosten voor overnachtingen werden niet vergoed. Dit had tot gevolg dat er werd
opgeroepen om toch naar het eiland te komen en een feestje bij het meertje van
Hee te gaan houden. Ongeveer 3500 mensen gaven gehoor aan de oproep om
toch te komen, maar slechts enkele honderden kwamen naar het meertje, waar
ze door de burgemeester werden toegesproken en verzocht werden om de locatie
uiterlijk 21.00 uur te verlaten. Dit gebeurde zonder veel problemen. Het merendeel van de bezoekers heeft een leuke tijd op het eiland gehad en de kroegen en
de eetgelegenheden in Midsland hebben topomzetten gedraaid.
Inmiddels heeft Daniel van Drunen, de Chief Entertaining Officer, zoals hij zich
noemt, per mail van 30 oktober laten weten dat, hoewel hij wel het voornemen
had, hij het niet verantwoord achtte om zijn pijlen te richten op een editie in
2020. “Ondanks dat al het werk al zo’n beetje gedaan is en alle ecologische borging feitelijk al is afgerond, is het risico te groot om uit te gaan van een onbreekbare vergunning in het aanstaande seizoen. Dit heeft vooral te maken met de
mogelijkheden die voorhanden zijn om onze voortgang te vertragen met bezwaren en beroepsprocedures. Al zouden wij op maandag 8 september 2019 hebben
ingediend, dan zijn we mogelijk 1 jaar later nog steeds niet zeker van een onomkeerbare vergunning. Wij laten ons echter niet uit het veld slaan!
We zijn al begonnen aan een aanvraag bij de provincie die toeziet op het gebruik
van onze gedroomde feestlocatie in het natuurgebied. Dit is een juridische procedure die verder los staat van de inhoud van het festival”, aldus Daniel van Drunen.
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Op woensdag 30 oktober was er op het gemeentehuis een bijeenkomst waarbij
de bezwaarmakers konden laten weten wat zij van de procedure vonden die de
gemeente had gevolgd om het festival door te kunnen laten gaan. Deze bijeenkomst stond onder leiding van mevrouw Eveline Blaauw, de interim gemeentesecretaris.
Iedereen kreeg ruim de gelegenheid het woord te voeren en mevrouw Blaauw
hoopt inmiddels genoeg stof te hebben om de door de Gemeenteraad gevraagde
evaluatie over de gevolgde procedures voor het festival te kunnen schrijven.
Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat ze in overleg met de andere waddeneilanden tot een evenementenbeleid wil komen. Dit lijkt mij geen goed
voorstel, omdat dit het maken van een evenementenbeleid voor Terschelling
ernstig vertraagt. Er is zoveel verschil tussen de verschillende eilanden, dat ik
een consensus niet direct verwacht.
Echter: zolang er toestemming gegeven zal worden om op Terschelling in een
Natura 2000 gebied, waar ook al een te hoge stikstofdepositie plaats vindt, een
festival te organiseren, zal de rechter onze kant kiezen. Wordt vervolgd!

De Pluktuin
Op 13 september 2019 vond bij de Raad van State de behandeling plaats van ons
bezwaar tegen het verlenen van toestemming voor het bouwen van een bedrijfswoning op de zelfpluktuin. Hiervoor had de gemeente het bestemmingsplan
aangepast.
De rechter was uitermate kritisch en liet duidelijk blijken dat hij vond dat hier
geen sprake was van een volwaardig agrarisch bedrijf. Hij kon zich echter wel
voorstellen, dat wanneer je zo’n mooie tuin had, je daar wel zou willen wonen.
Al met al bleef er van de argumenten van de gemeente en de aanvragers dat hier
wel degelijk sprake was van een volwaardig agrarisch bedrijf weinig over.
De Raad van State heeft de gemeente en de Groenhof nog twintig weken de tijd
te gegeven om beter te motiveren waarom er in dit geval sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf dat een bedrijfswoning nodig maakt.

Hûs en Hiem
Enige tijd geleden is de samenstelling van Hûs en Hiem gewijzigd en hebben er
twee architecten zitting in deze commissie die kennelijk geen enkele affiniteit
met het eiland hebben. Ze zijn aanhanger van het modernisme, zoals onder
meer blijkt uit de futuristische vakantiehuizen die zijn gebouwd in West aan
Zee. Twee jaar geleden ontstond er grote commotie over het ontwerp van een
zorgcentrum in Formerum, waarbij uiteindelijk in overleg met de buren van
Formerum een nieuw voor iedereen acceptabel ontwerp werd gemaakt.
Dit ontwerp werd door Hûs en Hiem afgeschoten: er moest een modern, aansprekend gebouw komen.
Dat staat er inmiddels en het past voor wat betreft ontwerp en gebruik van
materialen volstrekt niet in de omgeving naast een beschermd monument en
heeft veel verontwaardigde reacties opgeroepen.

Nu is er al jaren lang gesteggeld over een nieuw hotel op het duin bij Formerum, in de plaats van het vroegere appartementenhotel ‘t Punthoofd. Eigenaar
Johannes van Beek hoopte bij de welstandscommissie in Leeuwarden een
positieve wending aan de voortslepende kwestie te kunnen geven, maar moest
teleurgesteld terug naar Terschelling. . Behalve een punthoofd stelde een van
de commissieleden ook buikpijn van het voorstel te krijgen. Het is een typisch
Hollands bouwwerk, zoals de architect het ontwerp betitelde, past niet op de
opvallende plek. Juist hier zou iets modernistisch mogen staan of een bouwwerk
met architectonische uitstraling. “Dat gekozen wordt voor een gebouw met kop
en staart is begrijpelijk, maar de aanzichten moeten een stuk aansprekender
worden uitgevoerd, luidde het eindoordeel”, aldus de Leeuwarder Courant van
25 oktober 2019. Dat geeft weinig vertrouwen aan degenen die proberen het
eigene van het eiland in stand te houden.

De manege
Via De Terschellinger van 14 november heeft de Fumo laten weten meer tijd
nodig te hebben tot een oordeel over het project van projectontwikkelaar
Arie de Jong te komen. Uiterlijk 11 mei 2020 moet er een besluit over het plan
worden genomen.

Dellewal
Op 30 november jl. vond de jaarlijkse Donateursvergadering van Stichting
Dellewal plaats in Ons Huis op West-Terschelling. Aan het einde van de vergadering lanceerde landschapsarchitect Madeleine Dambrink een interessant plan,
dat berust op herinrichting van de functies van het gebied. In het kort kwam het
er op neer om van het huidige hotel Schylge een multifunctioneel gebouw met
appartementen voor starters en senioren te maken met onder meer een zelfstandig restaurant., daarnaast de natuur van Baai Dellewal robuust te ontwikkelen
en aan de oostkant een nieuw hotel Schylge te bouwen, op of nabij de plaats van
het oude Victoria waarbij het huidige Victoria zou worden afgebroken.
Bij de starters- en seniorenappartementen zou je de constructie aan kunnen
houden dat de vereniging van eigenaren alleen maar toestaat dat er eilanders
in de appartementen komen wonen en dat de kopers van een appartement een
appartementsrecht krijgen, waarbij ze het appartement alleen maar terug
kunnen verkopen aan de vereniging. Dat voorkomt dat er mensen van buiten
in de appartementen komen en dat er grote winsten door de eigenaren worden
gemaakt. Hoewel niet iedereen stond te juichen, lijkt ons dit een interessant
voorstel dat tenminste nadere uitwerking verdient.

Nieuwe boerderij aan het Zedjespad
Op 20 januari 2020 dient bij de Raad van State de zaak die we hebben aangespannen tegen de aanvraag van Wietse van Deelen om een boerderij te mogen
bouwen aan het Zedjespad in Hoorn. Ook hier speelt de vraag of er sprake is van
een volwaardig agrarisch bedrijf.
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Nieuwe voorzitter
Bij mijn aantreden als voorzitter tijdens de donateursvergadering van 14 setember 2018 heb ik aangegeven dat ik mijzelf als interim voorzitter beschouwde en
het voorzitterschap niet langer dan twee jaar wilde en zou kunnen vervullen.
Dit betekent dat ik de komende donateursvergadering zal aftreden. Tot nu toe
zijn we er nog niet in geslaagd een opvolger voor mij te vinden. Ik verzoek u na
te denken over een geschikte kandidaat en suggesties aan onze secretaris of aan
mij toe te doen komen.
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Ik wens u goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020!

Kwartaal Journaal december 2019
Op dit moment van schrijven is het ‘s avonds alweer vroeg donker en gaan we
richting Sinterklaas. Het vorige jaar 2018 verliep erg droog. En zo verliep het
grootste gedeelte van dit jaar eigenlijk ook. Dit resulteerde in een slechte cranberry oogst. Want het moge bekend zijn: cranberries houden van een vochtige
ondergrond. De echte cranberry plukkers hadden niet veel te doen en voor de
napluk bleef slechts nog sporadisch een besje over!
Gelukkig viel er in de herfst wat meer regen en gelukkig zien we nu in het duingebied weer plassen met water verschijnen en beginnen de sloten ook weer door
te stromen, zodat de ergste droogte nu toch wel voorbij is.
Hieronder het overzicht van de activiteiten van het SOS-bestuur in de maanden
augustus tot november 2019.
 Op 9 augustus komt het dagelijkse bestuur van SOS ter vergadering bijeen om
een standpunt te bepalen omtrent het naderende Eilân Festival.
 Op 29 augustus gaan we tezamen met de z.g. “Groep van Twaalf” naar de
bestuursrechter te Groningen om de verleende evenementenvergunning voor
het Eilân Festival aan te vechten.
 Op 5 september hebben alle bezwaarmakers tegen het Eilân Festival een gesprek
met het College van B&W in het Gemeentehuis. En diezelfde avond vindt een
extra ingelaste raadsvergadering plaats. Hierna verleent het College alsnog de
omgevingsvergunning voor het Eilân Festival.
 Op 6 september haalt de bestuursrechter te Groningen een streep door de verleende omgevingsvergunning.
 Op 10 september is het zomerreces van de raad voorbij en vindt een raadscommissievergadering plaats. De bouw van een woning aan de Kunneweg te Hoorn
komt aan de orde. En de verplaatsing van EP Ruijg te Lies wordt besproken,
zodat aldaar ruimte zou vrijkomen voor vier starterswoningen.
 Op 12 september staat SOS met een kraam op de ‘Beestemerk’ te Midsland.
 De volgende dag, 13 september gaan we naar Den Haag alwaar de voorgenomen
bouw van een woning in de Zelfpluktuin door de Raad van State wordt behandeld.
 Op 17 september zijn we aanwezig bij “Et er oer Hâ”. Een boer te Lies zou graag
willen beschikken over een betonnen plaat voor mestopslag. De buiten gebruik
zijnde Vossersschool te West zou een woonbestemming moeten krijgen.
En jeugdcamping Terpstra zou de camping om willen zetten naar een terrein
waarop 22 recreatiewoningen gebouwd zullen worden.
 Op 20 september wordt onze algemene donateursvergadering gehouden, maar
zijn we eerst nog bij de boekpresentatie: “Bravo, Terschellingers”. Dit boek
behandelt de geschiedenis van de motorreddingboot Brandaris. Aan de totstandkoming van dit boek heeft SOS een donatie verstrekt.
 Op 24 september zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. De bouw van een
woning aan de Kunneweg te Hoorn staat weer op de agenda, welke groen licht
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krijgt. En de raad gaat regels opstellen voor schuilgelegenheid voor dieren in de
polder van hobby- en deeltijdboeren. Ook is men de mening toegedaan dat de
kosten van de FUMO wel heel hoog worden .En de raad vindt dat de directie van
Oerol zelf maar op zoek moet gaan naar een geschikte locatie, als ze niet meer
terecht kunnen op het Westerkeijnterrein nabij Landerum. Zoals bekend gaat
hier binnenkort de bouw van recreatiewoningen van start.
 Op 8 oktober zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. De begroting voor het jaar 2020 laat een negatief bedrag zien van ca. � 700.000,De OZB gaat daarom met 8,6 % omhoog. Ook de bouwleges worden duurder.
Er wordt al jaren gesteggeld om tot een waterdichte inning van de toeristenbelasting te komen. Dit wil maar niet van de grond komen. Maar de gemeente
vermoedt wel dat er nu minder binnenkomt dan eigenlijk zou moeten.
 Op 15 oktober vindt wederom een raadscommissievergadering plaats . Deze keer
staat op de agenda hoe we om moeten gaan met dakkapellen. De bouw wordt
besproken van een recreatiewoning te West aan Zee met o.a. een stalen dak. En een
recreatiewoning te Midsland-Noord, welke een zinken dak zou moeten krijgen.
En tenslotte gaat de discussie over illegale bewoning en dan hebben we het over
woonhuizen die verhuurd worden en zomerwoningen die permanent bewoond
worden. Het blijkt lastig te zijn om dit aan te pakken.

 Op 22 oktober vindt de presentatie op de Sleepboot Holland plaats van het boek:
“Onder het Oog van de Brandaris”, waaraan SOS ook heeft gedoneerd.
 Op 29 oktober zijn we aanwezig bij een raadsvergadering. Het resultaat van de
begroting voor het jaar 2020 blijft zeven ton negatief.
De raad vindt dat de bouw van de nieuwe recreatiewoningen te West a/Zee en te
Midsland-Noord niet voldoen aan de juiste eisen van welstand. De Raad heeft
al diverse malen aangegeven om de Welstandsnota te actualiseren en het liefste
met Terschellinger inbreng.
 Op 30 september zijn we in het “Ons Huis” te West teneinde de jaarvergadering
bij te wonen van de “Stichting Natuurherstel Baai Dellewal”.
 Op 1 november komt het algemeen bestuur van SOS ter vergadering bijeen.
 Op 5 november zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering, waarbij de
evaluatie van het Kampeerbeleid wordt besproken. Ons was toegezegd ook bij de
evaluatie aanwezig te zijn, maar dat is helaas niet gebeurd. De kampeersector
omvat ca. 11.500 bedden. Er worden knelpunten geconstateerd welke aanpassingen vereisen. Verder bevat het rapport aanbevelingen en conclusies.
De Raad bespreekt vervolgens de “Regionale Energie Strategie” (RES) waarbij
de bouw van kleine windmolens (15 mtr. hoog) wordt overwogen.
 En op 12 november vindt een raadscommissievergadering plaats, alwaar
eerst de beleidsregels nieuwe woningen worden behandeld. We vernemen dat
Woon Coöperatie Friesland ook een belangrijk deel woningcontingent toebedeeld krijgt. En het voormalige Klu-terrein op West zal nu zo snel mogelijk
aangepakt worden voor woningbouw. En ook wordt overwogen het dorpshuis
“De Stoek” te Hoorn te slopen en de vrijkomende ruimte te gaan gebruiken voor
woningbouw.
 Per 1 januari 2020 verdwijnt Empatec van ons eiland. De werknemers in dienst
van Empatec worden bij de buitendienst van de gemeente ondergebracht.
Enkele gemeentelijke taken heeft de gemeente overgedragen aan de FUMO in
het kader van bezuinigingen. Maar nu blijkt dat de FUMO wel hele hoge tarieven berekent. De Raad overweegt daarom het samenwerkingsverband met de
FUMO te beëindigen.
Beste mensen – dit was het weer. Sinterklaas arriveert dit weekend in ons land
en daar hoort ook het jaarlijks terugkerend probleem van “Kick Out Zwarte
Piet” bij. Wel of geen zwarte piet – alleen een blanke piet of misschien een roetveegpiet? Gelukkig hoeft SOS zich dààr niet mee te bemoeien!
Ik wens U heel fijne feestdagen toe met een goed begin van het nieuwe (schrikkel) jaar.
Jaap Smit, secretaris SOS

11

Verslag
van de 57 e A lgemene Bestuurs- en Donateursvergadering 2019

De vergadering werd gehouden in ‘De Kraak’ te West-Terschelling op vrijdag 20
september 2019. Aanwezig zijn 39 donateurs en 10 bestuursleden.
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Opening
Te 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering door een hartelijk welkom uit te
spreken. De zaal is geheel gevuld en hij kan zich zo’n grote opkomst sinds lange
tijd niet meer herinneren. De agenda voor deze vergadering stond helaas niet
afgedrukt in de augustus-Miedbringer (waarvoor onze excuses), maar was wel
op het laatste moment nog bijgesloten en verzonden aan onze wal-donateurs.
De agenda stond wel te lezen op onze website. De voorzitter bespreekt de
agenda voor de vergadering van hedenavond met behulp van een beamer.

Mededelingen
De secretaris leest enkele afmeldingen voor om deze vergadering bij te komen
wonen van: Dhr. J. W. Snippe, Dhr. R. Yetsenga, Dhr. H. Pals, Dhr. F. Zwart, en
Dhrn. J. W. Spanjer en W. Spanjer, Mevr. A. Schmidt-Anderson, Mevr. T. Spanjer
en Mevr. Moloney-Coomans. Vervolgens legt de secretaris uit wanneer wij
doorgaans onze jaarlijkse donateursvergadering beleggen. Dat doen we op de
vrijdag ná het jaarlijkse monumentenweekend. Sommige van onze donateurs
doen daar graag aan mee, maar willen ook graag onze vergadering bijwonen.
Daarom zit er een week verschil in.

Notulen van de 56e Donateursvergadering van 14 september 2018
Deze stonden afgedrukt in Miedbringer 203 en worden niet nog eens voorgelezen. Dhr. Van Tol heeft gelezen dat we hoge verwachtingen hadden van de op
dat moment pas aangetreden wethouder S. Haringa. De laatste weken is er veel
te doen geweest over het wel of niet doorgaan van het Eilân Festival. Het College
van B&W wilde dit absoluut door laten gaan, waarbij een evenementenvergunning werd verleend, gevolgd door een omgevingsvergunning. Beide vergunningen zijn door de rechter verworpen, zodat het festival niet doorging. Het
College bepaalt niet het beleid; dit doet de gemeenteraad door het stellen van
kaders, zo merkt dhr. Van Tol op. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

Jaarverslag 2018
Dit jaarverslag stond afgedrukt in Miedbringer 204 en wordt ook niet meer
voorgelezen. Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld, zodat
het jaarverslag eveneens wordt goedgekeurd.
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Staat van baten en lasten SOS

Financiëel verslag 2018 en begroting 2020

Begroting Realisatie Begroting Begroting
2018
2018
2019
2020
bestuurskosten
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Vergaderkosten dgl./alg.bestuur
Representatiekosten
Overige bestuurskosten

150
100
300
550

253
250
503

165
150
300
615

165
150
300
615

280
150
430

45
95
140

280
100
380

280
100
380

5.000
550
5.550

4.706
477
5.183

6.000
600
6.600

6.000
600
6.600

122
122
1.000
846
-333
200
183
100
218
300
353
100
200
750
42
2022
2181
Lasten totaal
8.552
8.007
			

122
1.000
200
250
360
100
500
2532
10.1 27

122
1.000
200
250
360
100
1.000
3032
10.627

Administratiekosten
Adm.tie/computerkosten
Abonnementen/contributies
Telefoon/overige comm.kosten
Advertentiekosten
donateurskosten

Druk/verzendkosten Miedbringer
Kosten donateursvergadering

Algemene kosten
Assuranties
Juridische/advieskosten
Juridische/advieskosten restitutie
Bankkosten
Webkosten
Beheerskosten ” Strieperkerkhof “
Beheerskosten ” Sjouw “
Beheerskosten ” Seinpaal “
Beheerskosten “ Kaap
Bijdragen onbenoemde projecten
Overige algemene kosten

Opbrengsten
Donaties/Giften
Subsidies
Rentebaten
Baten totaal
Resultaat

8.800
260
-

10.519
353
11

9.300
360
-

11.000
360

9.060

10.883

9.660

11.360

508

2876

-467

733

Het financiële plaatje verschijnt op de beamer met de Staat van Baten en Lasten.
Tezamen met de begroting wordt een en ander toegelicht door onze penningmeester.
We konden het boekjaar 2018 afsluiten met een positief saldo van � 2876,Eind 2018 telde onze stichting 479 donateurs. Als de jaarlijkse donatie betaald
moet worden, maken vele donateurs extra geld over, waarvoor onze dank.
De begroting voor het komende jaar 2020 ziet er gezond uit met een te verwachten overschot van � 733,- . De balans laat zien dat het totale vermogen van onze
stichting � 63.839,- bedraagt.

Staat van lasten en baten plus begroting 2020
In deze Miedbringer wordt het overzicht van opbrengsten (inkomsten) en
kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, plus de begroting van 2020
opgenomen, samengesteld door onze penningmeester Janna Lettinga. Dit overzicht had in de vorige Miedbringer moeten staan, maar dat is abusievelijk niet
gebeurd. Waarvoor uiteraard excuses. Bij deze dus! Mochten er alsnog vragen
zijn, dan kunt u deze richten via email aan het bestuur.

Kascommissie
De kascommissie doet verslag bij monde van Dhr. H. Gorter. Hij zegt dat de administratie er piekfijn uitzag en er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Hij
complimenteert de penningmeester met haar gevoerde beleid, waarna applaus
volgt Als nieuw lid van de kascommissie biedt Dhr. W. J. Groeneveld zich aan,
zodat de nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Gorter en Groeneveld.

Bestuursverkiezing
Dhr. J. C. Bos is dit jaar aftredend en heeft zich weer herkiesbaar gesteld. Hij
wordt per acclamatie voor een periode van vijf jaar weer opnieuw benoemd.

Miedbringer / Website / Communicatie
We merken dat onze website goed wordt bekeken; een aantal donateurs heeft
gemerkt dat onze website actueler is dan de Miedbringer.
Dhr. Buiskool vond het alleen jammer dat de agenda van deze vergadering zo
laat op de website werd geplaatst. De reden hiertoe was het abusievelijk niet
publiceren in de augustus-Miedbringer.
SOS zit ook op twitter. Veel volgers hebben we echter niet. Dhr. Rijf merkt op
dat de laatste weken, gedurende alle commotie rond het Eilân Festival, vele
berichten op facebook verschenen die negatief waren richting SOS. Hij vindt
het jammer dat er niet adequaat op gereageerd werd. Als we toch niets doen met
facebook kun je er maar beter mee ophouden, zo zegt hij. Mevr. Fries-Buren
zegt dat facebook een snel medium is en je er zo snel achter kan komen wat de
algemene opinie van de burger is. We zullen in een eerstvolgende bestuursvergadering overleggen hoe in de toekomst om te gaan met facebook. Opgemerkt
moet worden, dat de facebookpagina van SOS steeds verwijst naar de site, sos-
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terschelling.nl, zodat de actualiteit gewaarborgd is. Tot slot merkt Dhr. Van
Tol op om de notulen van de algemene donateurs-vergadering tezamen met het
jaarverslag, het financiële overzicht en de uitnodiging voor de volgende donateursvergadering met de agenda in één Miedbringer te plaatsen. Zo hebben
alle donateurs een goed overzicht, zo zegt hij. We zullen zijn voorstel nader
bespreken.

Rondvraag
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Dhr. J. P. Rijf vraagt naar de stand van zaken betreffende de boerderij bouw
aan het Sedtsyspad te Formerum-Zuid. Hij krijgt als antwoord dat dit nog
voor moet komen bij de Raad van State. Maar het heeft veel gelijkenis met de
bouw van een huis met schuur in de Zelfpluktuin, waar de rechter in Den Haag
onlangs de vloer mee aanveegde.
Dhr. Visser merkt op dat er hoognodig iets gedaan moet worden aan de grafstenen op het Strieper Kerkhof. De stenen worden aangevreten door mos. De
letters zijn vrijwel geheel verdwenen, zodat de tekst niet meer te lezen is. We
spreken af dat “Sporen in het Zand” dit op zal pakken. Maar er kunnen ook
bijzondere soorten korstmossen op voorkomen, zo merkt Dhr. Van der Zee op.
Dhr. Doeksen vertelt dat de verzilting in de polder voortschrijdt. Dit geldt voor
de Strieper Polder, maar ook is er verzilting in de polder vanaf de dijk tot aan
het fietspad aan toe. De boerenstand trekt niet aan de bel, evenals het Wetterskip. Ook merkt hij op dat de Grië zienderogen verdroogt. Er gaat teveel water
via de sloot langs de Wierschuur het Wad op. Hij maakt zich daar zorgen over.
Zo zijn de engelse alant en de verfbrem geheel uit dit gebied verdwenen Twee
achtereenvolgende droge zomers zijn ook niet erg bevorderlijk voor een goed
waterpeil op ons eiland. Vervolgens kampt StaatsBosBeheer met een plantje in
het Duingebied,tussen Midsland a/Zee en West a/Zee, genaamd watercrassula.
Om dit plantje weg te krijgen worden hele stukken duin afgegraven en pompt
men water uit het duingebied de Noordzee in. Dit water is dus ook verloren!
Er stroomt nu veel minder water richting de polder en dit is een ramp voor de
natuur en de weidevogelstand! We spreken af om dit probleem op de eerstvolgende BOG-vergadering op de agenda te laten zetten. Ook zouden we er een
artikel aan kunnen wijden.
Mevr. Fries-Buren komt terug op de problematiek rond het Eilân Festival van
de afgelopen weken. Zij zegt dat mensen niet op persoonlijke titel aangevallen dienen te worden. Dit hoort niet bij een stichting zoals SOS. Maar zij pleit
wel voor meer contact met jongeren; er zou een tussenschakel moeten komen
tussen bestuur en eilanders van Oost naar West. Zij krijgt als antwoord dat
wij als bestuur altijd open staan voor de mening van uiteraard onze donateurs,
maar ook van anderen. Ze mogen altijd naar ons toe reageren. Maar we horen
over het algemeen erg weinig van ze.
Dhr. Bos zegt dat Terschelling geen behoefte heeft aan een festivalterrein zoals
dat nu voorlag met het Eilân Festival. Het levert bovendien twee kampen op: je
bent vóór of je bent tegen.

De secretaris zegt dat de organisator van het Festival, Dhr. D. van Drunen, nooit
de communicatie met SOS heeft gezocht. Wél heeft Dhr. G. J. Moes telefonisch
contact gezocht. Maar wij hebben vanaf het allereerste begin aangegeven dat
we van het Duinmeertje van Hee geen festivalterrein willen maken en dat wij
daarvoor naar de rechter zouden stappen. Daar hebben we nooit een geheim van
gemaakt en iedereen was van ons standpunt op de hoogte.
Dhr. Gorter merkt op dat de jeugd zich wel druk maakt over klimaatverandering en een opwarmende aarde, maar een lawaaifestival met de nodige stikstofuitstoot moet blijkbaar wel kunnen! Het schijnt dat organisatiebureau
“Chasing the Hihat” een nieuwe aanvraag heeft ingediend om volgend jaar of
het jaar daarna eenzelfde festival te organiseren. En onze burgemeester gaat
er in mee! We zijn de mening toegedaan dat Staatsbosbeheer een dubbele rol
speelt in dit geheel. Enerzijds zijn ze hoeder van de natuur, anderzijds willen ze
de natuur te gelde maken.
Dhr. Schurink zegt dat het bestuur van SOS bestaat uit vrijwilligers. Wij worden
niet geïnformeerd en horen meestal via de straat wat er speelt. Het College peilt
de stemming van de burger via de gemeenteraad. SOS kan pas van start als de
vergunningen gepubliceerd zijn en de termijnen beginnen te lopen.
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Dhr. Gorter heeft tijdens de kascontrole geconstateerd dat de juridische kosten
erg laag zijn. Ons algemeen bestuurslid, dhr. J. W. Spanjer is advocaat en berekent ons geen kosten. Als er een rechtszaak is, betalen wij de griffiekosten en als
we een zaak winnen, ontvangt Dhr. Spanjer de proceskosten. Op facebook verscheen hierover een vervelend bericht met als verkeerde conclusie dat wellicht
de jaarlijkse contributie omhoog zou moeten. Dit sloeg nergens op en is ook niet
waar. De gemeente Terschelling huurt veelal advocatenbureau Stibbe in. Dit is
een van de duurdere advocatenbureaus van heel Nederland!
Dhr. Van Tol merkt op dat de gemeenteraad heeft beslist dat er een evenementenbeleid moet komen. Hij vraagt ons scherp in de gaten te houden welke criteria
worden gehanteerd en er vervolgens boven op te zitten. We willen gaan praten
met het College en de politiek erbij betrekken. De politieke partijen kunnen tenslotte amendementen, etc. indienen. Dhr. Van Tol zegt dat hij het zou toejuichen
als het evenementenbeleid van te voren ter inzage gelegd zou worden.
Maar hij denkt zelf dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren.
Als laatste vraagt Dhr. K. Muyskens of we ook aandacht willen blijven besteden
aan de Havenplannen waaraan op dit moment druk wordt gewerkt. Dit zullen
we zeker doen, zo krijgt hij te horen. Eerst waren er plannen om de haven van
drijvende steigers te voorzien, maar dat plan is van de baan; het worden toch
weer vaste steigers, zo hebben we gehoord.
Hierna worden geen vragen meer gesteld en is het 20.55 uur geworden. We
houden een korte pauze van een kwartier.

Actuele Onderwerpen
De voorzitter begint na de pauze met een overzicht van gebeurtenissen betreffende het Eilân Festival. De eerste gesprekken hierover met de gemeente vonden
al plaats in het laatste kwartaal van 2017. De gemeente reageerde vanaf het
allereerste begin positief. Na een artikel in de Leeuwarder Courant plaatsten wij
op 18 april een oproep in de “Terschellinger” om in een mail naar de burgemeester van zijn voornemen af te zien. Hierop heeft hij ca. 75 mailtjes ontvangen. Hij
vond naar aanleiding van die reacties dat het niet speelde onder de bevolking
van ons eiland. Een heel ander beeld liet later een peiling op Fodzoeker zien.
Hier was 70 % tegen het festival en 30 % vóór. De eerste aanvraag dateert van 28
mei. Onze actie kwam al gauw bij de Leeuwarder Courant terecht. Wij hebben
nog een gesprek gehad met de wethouder en de burgemeester. De burgemeester
vond dat iedere burger het recht heeft om een aanvraag in te dienen, waarop
de gemeente behoort te reageren. En de gemeente kende geen evenementenbeleid, zodat hem, naar eigen zeggen, slechts de APV ter beschikking stond. Er
ontstond een groep verontruste Terschellingers (de groep van twaalf) die ook fel
gekant waren tegen het organiseren van een dergelijk festival. Op 29 augustus
maakten we ons bezwaar bekend bij de Bestuursrechter te Groningen. SOS
werd in het gelijk gesteld, tezamen met de groep van twaalf. Vervolgens werd
de gemeenteraad erbij betrokken in een extra raadsvergadering op 5 september.

Diezelfde avond laat maakte het college bekend om alsnog een omgevingsvergunning te gaan verlenen en het festival alsnog doorgang zou kunnen vinden.
De Bestuursrechter kwam er wederom aan te pas en in een besloten zitting werd
de zaak andermaal bekeken. Pas ‘s avonds laat kwam de uitspraak waarbij de
rechter ook de omgevingsvergunning vernietigde. De schrik was natuurlijk
groot omdat het festival al de volgende week op 12 september al zou beginnen.
Vele festivalgangers hadden al geboekt en diverse eilander ondernemers hadden
al voorbereidingen getroffen. Gedurende deze dagen stonden we volop in de
belangstelling bij zowel de schrijvende pers, radio als ook enkele tv-stations.
We vernemen nu dat de gemeente alsnog een bodemprocedure gaat beginnen
om de uitspraak alsnog te betwisten.
Dhr. Gorter voegt er nog aan toe dat de Burgemeester de mogelijkheid heeft om
een vergunning te verlenen. Zijn adviseurs en Staatsbosbeheer hebben de zaak
blijkbaar toch verkeerd ingeschat. Hij zegt dat de omgevingsvergunning werd
verleend op een tijdstip dat geen inspraak meer mogelijk was. En nu gaan we
samen met advocatenbureau Stibbe en de FUMO nog eens helemaal overnieuw
de bodemprocedure in. Het verkopen van kaartjes is niet belangrijk; waar het
werkelijk om draait is de verkoop van pillen en poeiers. De drugsbazen maken
in feite de dienst uit, zo zegt hij.
Dhr. Conijn vertelt dat op zijn camping zo’n 100 festivalgangers zijn geweest.
Hij vond het keurige nette mensen en drugsgebruik heeft hij niet geconstateerd. Op vrijdag 13 september werd een party bij het Duinmeertje georganiseerd. Hier kwamen ca. 350 personen op af. Dit vond ook plaats in een leuke en
ontspannen sfeer. Hij zegt dat drugsgebruik in de zomer op ons eiland altijd
en overal plaatsvindt. Hij roept op om niet al te negatief te zijn, drugsgebruik
is een algemeen gegeven in Nederland. Volgens opgave van Rederij Doeksen
hebben toch nog ca. 3500 festivalgangers ons eiland bezocht.

Externe ontwikkelingen
Hierna komt de Havenvisie aan de orde. Zoals eerder al werd opgemerkt, is de
planvorming nog gaande. Daarbij wordt zelfs gesproken over de aanleg van
een werkhaven bij het ‘Lichtje’. Ook was er een wens om over een tweede laad/
losbrug te kunnen beschikken die tevens als reserve zou kunnen dienen. Deze
zou dan in de werkhaven moeten komen, geheel achter in de haven. Dit plan is
gelukkig van de baan en er komt definitief geen tweede brug. Er groeien bijzondere korstmossen op de strekdam (Pier P) van de Kom, welke moeten worden
ontzien. De plannen zullen de nodige aandacht van het SOS- bestuur opeisen!
Op 13 september is bij de Raad van State de aanvraag behandeld betreffende de
bouw van een woning met bergschuur in de Zelfpluktuin te Hoorn. Dit had via
een postzegelplan gerealiseerd moeten worden. Om de zichtlijnen tussen de verschillende dorpen onderling te bewaren, waren wij hier op tegen. Ook speelden
nog andere zaken, waarbij de rechter ons merendeels gelijk gaf. We wachten nu
op de definitieve uitspraak.
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Een bijna vergelijkbaar geval speelt aan het Sedtsyspad te Formerum-Zuid.
Aldaar wil een schapenhouder een woning bouwen met een schapenschuur.
De schapen hoeven alleen maar onderdak gedurende de lammerperiode - de
rest van het jaar lopen ze buiten. Het beoogde perceel is agrarisch gebied. In
de schuur zouden zelfs appartementen gebouwd mogen worden. Ook moet
dit weer via een apart postzegelplan gerealiseerd worden. We wachten op een
oproep wanneer de zaak bij de Raad van State behandeld zal gaan worden.
Een geheel nieuwe ontwikkeling is de stikstofproblematiek door een uitspraak
van de Raad van State. Het speelde al bij het Eilân Festival, maar vormde niet de
hoofdreden om het festival af te wijzen. Heel Nederland heeft er thans mee te
maken en het treft voornamelijk boeren, industrie en woningbouw. Reeds verleende bouwvergunningen zijn ongeldig verklaard en zullen opnieuw bekeken
moeten worden.
Op ons eiland staan op dit moment 113 projecten op losse schroeven vanwege
de nabijheid van Duingebied en de Waddenzee. We hopen dat de bouw op het
z.g. B & Y terrein aan het Groene Strand ook niet door kan gaan. Het terrein
is ondertussen al wel opgeruimd! We vermoeden dat o.a. het Oerol festival er
eveneens de gevolgen van zal ondervinden.
De winkel EP/Ruig te Lies wil men verplaatsten naar een locatie aan de Midslander Hoofdweg. Op de vrijgekomen plek te Lies zouden dan vier (starters)
woningen gebouwd kunnen worden. Aan starterswoningen is op dit moment
een groot gebrek op ons eiland. In het verleden is ooit afgesproken om geen
retail aan de hoofdweg te realiseren. Nu kan dit ineens wel. De ondernemers van
Midsland zijn tegen het plan. Het gevaar bestaat dat de zaak zal worden doorverkocht als die daar eenmaal is gevestigd. Het is ook een hele mooie locatie om
er bijvoorbeeld een supermarkt in onder te brengen. Het zal ons benieuwen hoe
de raad op dit voorstel zal reageren!
Hierna is het al 22.10 uur geworden. We gaan weer even kort pauzeren waarna
Dhr. J. A. Buiskool alles in gereedheid brengt om een compilatie van filmpjes te
vertonen van hoe het bestuur van SOS tezamen met de donateurs vroeger een
gezellige dag organiseerden naar diverse bestemmingen en locaties. De film
duurt precies 30 minuten en er worden vele mensen herkend die reeds lang
zijn overleden. Dhr. Buiskool heeft de film van gezongen Terschellinger liedjes
voorzien. Hij oogst veel succes met zijn film en krijgt na afloop dan ook een
daverend applaus! De fim is overigens op youtube te bekijken.

Sluiting
Het loopt tegen elven als de voorzitter de vergadering sluit door iedereen te bedanken voor zijn/haar opkomst en inbreng en wenst iedereen een wel thuis toe.
Tot slot zingen we nog het eerste en het laatste couplet van het Terschellinger
volkslied onder begeleiding van de secretaris en zijn accordeon.
Jaap Smit / Secretaris
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Aangespoeld lichaam na 66 jaar
geïdentificeerd op Terschelling
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Na een DNA-match is een in 1953 op Terschelling aangespoeld lichaam kort
geleden alsnog geïdentificeerd. Het gaat om Andries Penning, geboren in 1924,
kapitein van de kustvaarder Westland en destijds dus 28 jaar. De begrafenis van
Penning werd op 1 juni 1953 verzorgd door het Drenkelingenfonds, dat in de
jaren ‘60 werd overgenomen door de Stichting Ons Schellingerland (SOS).
Het schip van Penning, geladen met kunstmest, verging met zeven opvarenden
in de nacht van de watersnoodramp 1953 op de Noordzee, op weg van Duitsland
naar Engeland. Drie maanden later spoelde een lichaam aan op Terschelling,
dat daarna, op 1 juni 1953, in graf O-2 als onbekend persoon is begraven.
Enkele maanden geleden, na een bezoek aan het wrakkenmuseum in Formerum, waar een onderdeel van de Westland - opgedoken door duikteam Ecuador
- is ondergebracht, meldde de 69-jarige zoon Ary zich bij de politie om DNA af
staan. In september kreeg hij te horen dat zijn vader, Andries Penning, de man
was die begraven lag in graf O-2 op Terschelling. De familie heeft laten weten
dat de stoffelijke resten van kapitein Penning op Terschelling blijven en dat zijn
graf zal worden voorzien van een passende grafsteen.
In Friesland zijn op basis van DNA tot nu toe drie zeelieden geïdentificeerd.
Op Schiermonnikoog een Urker visser, op Terschelling een visser uit Katwijk en
recent dus kapitein Penning uit Vlaardingen van de kustvaarder Westland.
In 2011 werden op Terschelling de 17 graven van onbekenden op de begraafplaats van West-Terschelling verplaatst naar de naburige oorlogsbegraafplaats,
waarbij DNA werd afgenomen van de stoffelijke resten. Het onderzoek werd
verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, onder leiding van forensisch antropoloog Reza Gerretsen.
“Het doel van dit onderzoek is uiteindelijk deze mensen te identificeren, hun
naam terug te geven, door hun familie op te sporen”, zei hij destijds.
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De eerste onbekenden, die aanspoelden, waaronder de nu geïdentificeerde
kapitein Penning, werden in 1953 begraven op Terschelling, de laatste in 1986.
Ze kregen een passende begrafenis op het eiland, die werd verzorgd door het
Drenkelingenfonds, dat in 1927 werd opgericht en in de zestiger jaren ondergebracht bij de Stichting Ons Schellingerland (SOS).
In Nederland liggen enkele honderden zogenaamde NN-lijken. NN staat voor
Nomen Nescio, naam onbekend. Veel onbekende graven bevinden zich op de
Friese Waddeneilanden: Schiermonnikoog vijf, Ameland vier, Terschelling en
Vlieland zeventien.

Oproep familie vermisten
De politie vraagt achterblijvers en directe familie van vermisten, bij wie geen
DNA is veiliggesteld, om een afspraak te maken. Dit om alsnog DNA af te laten
nemen om een profiel te maken. Al deze DNA-profielen worden dan met terugwerkende kracht in de DNA-databank opgenomen. Wilt u hiervoor een afspraak
maken, mail dan naar info@lbvp.info. Voor vragen over het identificeren van
onbekende doden kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen.
Telefoon: 088-661 5562.
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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

