Evenementenvergunning muziekfestival Eilân verleend
De burgemeester heeft na zorgvuldige toetsing van de aanvraag besloten om de
evenementenvergunning voor het muziekfestival Eilân te verlenen. De aanvraag is
beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende procedures. De burgemeester toetste de
aanvraag aan de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 van de gemeente Terschelling.
Op grond daarvan toetst de burgemeester of het evenement voldoet aan de eisen op het
gebied van openbare orde, veiligheid, milieu en volksgezondheid. De politie,
Staatsbosbeheer, de FUMO en de Veiligheidsregio brachten hierover uitgebreid advies uit
aan de burgemeester. Omdat de aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende eisen,
verleende de burgemeester de evenementenvergunning.
De evenementenvergunning bevat veel voorschriften waaraan de organisatie van Eilân zich
moet houden. Zo zijn er eisen gesteld aangaande de geluidsnormen en de controle op de
aanwezigheid van drugs. Vanzelfsprekend stelt de evenementenvergunning ook veel eisen
ter waarborging van de veiligheid.
Een concept van de evenementenvergunning lag van 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 ter
inzage. Belanghebbenden konden in die periode een zienswijze geven op het concept. Er
zijn 23 zienswijzen binnengekomen. De meeste zienswijzen hebben betrekking op de
verwachte geluidsoverlast en het aantal bezoekers. De afgelopen weken zijn de zienswijzen
goed bestudeerd en meegenomen in de definitieve besluitvorming en vergunning. Degenen
die al een zienswijze over de evenementenvergunning hebben gegeven, kunnen binnen zes
weken na 12 augustus 2019 tegen de evenementenvergunning in beroep bij de rechtbank
Noord-Nederland. Hoe dat werkt, kunt u lezen op www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’.
Omgevingsvergunning
Naast een evenementenvergunning heeft de organisatie van het festival ook een
omgevingsvergunning aangevraagd. Deze omgevingsvergunning is nodig, omdat het gebruik
van de locatie Duinmeer in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Voordat het college
van B&W deze omgevingsvergunning kan verlenen, moest het college van GS van de
provincie Friesland verklaren dat zij vanuit het belang van bescherming van natuur en
landschap geen bedenkingen heeft tegen de omgevingsvergunning (een zogenoemde
VVGB). Mede op basis van het uitgevoerde ecologisch onderzoek verleende het college van
GS de VVGB. Het college van B&W heeft vervolgens een conceptbesluit genomen om de
omgevingsvergunning te verlenen. Momenteel ligt dat concept besluit tezamen met de VVGB
tot en met 6 september 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode
een zienswijze indienen op de omgevingsvergunning (op de site van de gemeente bij
‘bekendmakingen/bouwen en wonen’ vindt u de publicatie, incl. de mogelijkheden om een
zienswijze in te dienen). Na 6 september 2019 zal het college met inachtneming van de
zienswijzen een definitief besluit nemen.
Vervolg
Over de vergunningaanvraag is het nodige te doen op Terschelling. Dit nieuwe evenement
roept vragen op, zoals: welke evenementen willen op het eiland, wat willen we uitstralen en
wanneer is het genoeg? Deze vragen zijn aanleiding voor de gemeente om te werken aan
een evenementenvisie, waarin dit soort onderwerpen aan de orde komt. Het plan van
aanpak hiervoor is na de zomer van 2019 gereed. Het is de bedoeling om samen met
inwoners evenementenbeleid te ontwikkelen. Aan de hand van dat nieuwe beleid kunnen
aanvragen voor evenementenvergunningen in het vervolg worden getoetst.

