EVENEMENTENVERGUNNING

Datum: 12 augustus 2019

Nummer: 4279

De burgemeester van Terschelling;
Overwegende, dat door de heer D. van Drunen, Danzingerbocht 21 te Amsterdam, namens
Chasing the Hihat Productions BV op 29 november 2018 een aanvraag is ingediend om
vergunning voor het organiseren van het festival Eilân 2019 van 12 tot en met 16 september
2019 bij en rondom het Duinmeer van Hee, crossterrein De Nollekes, Camping Cupido en
Camping De Kooi,
dat in deze aanvraag vergunning wordt gevraagd voor het geven van muziekvoorstellingen
en het gebruik van geluidsapparatuur bij deze voorstellingen, het plaatsen van
bouwwerken/tenten, podia, tribunes, opslagcontainers, verzorgingsposten, bars, etc., zoals
vermeld in de aanvraag;
dat uit het oogpunt van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid geen
zwaarwegende bezwaren bestaan tegen de tijdens Eilân 2019 te houden festiviteiten en
activiteiten, indien de in deze vergunning opgenomen voorschriften in acht worden genomen;
dat de aanvraag met bijlagen ter inzage heeft gelegen van heeft gelegen van 6juni 2019 tot
en met 18juli 2019;
dat er 23 zienswijzen zijn ingediend;
dat de ingebrachte zienswijzen wel hebben geleid tot de volgende aanpassingen van de
concept-vergunning, namelijk:
Nieuwe voorschriften betreffende de geluidsnomen;
Voorschrift 103 en 104: de daar vermelde datum wordt gewijzigd van 18 september naar 20
september 2019.
Zie bijlage voor de toelichting.
-

-

gelet op artikel 174 Gemeentewet en artikel 2:25 van de “Algemene Plaatselijke Verordening
Terschelling”,
besluit:
Opbouw:
1. Voor het plaatsen van objecten en/of het organiseren van voorstellingen en/of optredens,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van gebouwen en/of terreinen van particulieren, moet
tevens toestemming verkregen zijn van de eigenaar of zakelijk gerechtigde van deze
gebouwen en/of terreinen;
2. Aanduidingen op het wegdek dienen met verwijderbare verf (kalk) te worden
aangebracht;
3.

De Organisatie mag niet eerder beginnen met de opbouw van het festivalterrein voordat
het college van B&W een positief besluit heeft genomen over het verlenen van de
omgevingsvergunning op 7 september 2019;

4.

De voorbereidingen van het evenement bedoeld in lid 3 mogen geen overlast
veroorzaken voor de omgeving; het ten gehore brengen van (live)muziek en/of versterkt
geluid is in deze periode niet toegestaan;

5.

Uitbreiding van het aantal locaties is niet toegestaan; verplaatsen van podia, wagens
en/of andere objecten is slechts toegestaan als er geen veranderende consequenties zijn
op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit ter beoordeling vooraf door de
vergunning verlener;

Bezoekersaantallen
6. Het maximum aantal toegestane bezoekers voor het gehele festival is vastgesteld op
6000;
7.

Het maximum aantal toegestane bezoekers dat zich tegelijk op het terrein bij het
Duinmeer van Hee bevindt, is vastgesteld op maximaal 6000;

8.

Het maximum aantal toegestane bezoeker dat zich tegelijk op het terrein bij De Nollekes
bevindt, is vastgesteld op maximaal 2000;

Ontvangst Havenplein
9. Op het Havenplein mag een ontvangstopstelling gerealiseerd worden. De Organisatie
dient gebruik te maken van kleine cabins en dranghekken om de bezoekersstroom op
een juiste wijze te voorzien van bandjes en informatie. De Organisatie dient in overleg te
treden met de gemeente over de exacte locatie;
10. Ten behoeve van de veiligheid van de bezoekers, dient de organisatie voldoende
medewerkers in te zetten om de bezoekersstroom in goede banen leiden en de orde te
bewaren;
11. De medewerkers van de organisatie dienen duidelijk herkenbaar te zijn;
Festivalterrei nen
12. Het toezicht op het gehele evenemententerrein dient gedurende de opbouw, uitvoering
en afbouw te geschieden door een door de minister van Justitie erkend
beveiligingsbedrijf. De naam van dit bedrijf alsmede het erkenningsnummer dient tijdig
bekend gemaakt te worden aan de politie-eenheid Noord Nederland;
13. De inzet van de beveiligingsmedewerkers dient te geschieden conform een inzetpian.
Dit inzetpian dient een onderdeel te zijn van het beveiligingsplan van de organisatie;
14. De toegang van bezoekers dient door de organisatie/beveiliging gecontroleerd en
gereguleerd te worden op leeftijd, aantal bezoekers, wapens en drugs;
15. Het in te schakelen beveiligingsbedrijf is op het evenemententerrein verantwoordelijk
voor de veilig heidszorg;
16. De Organisatie dient tussen 14:00 en 01.00 uur ten minste 30 beveiligingsmedewerkers
op het evenemententerrein en de onmiddellijke omgeving aanwezig te hebben. Als uit
voortschrijdend inzicht blijkt dat deze inzet moet worden opgeschaald, dan voorziet de
organisatie hierin;
17. De beveiligers die worden ingezet dienen in het bezit te zijn van een geldig
beveiligingslegitimatiebewijs en moeten deze tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden te allen tijden kunnen tonen;

18. Het backstageterrein is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers en artiesten,
bewaking en hulpdiensten van Eilân 2019, publiek is daar niet toegestaan. De organisatie
dient hierop toe te zien;
19. Het evenementengebied dient rondom fysiek afgescheiden te zijn van de omgeving
waardoor het niet mogelijk is het terrein zonder controle te betreden;
20. De huisregels dienen zichtbaar te zijn bij het betreden van het evenemententerrein, op de
website van de Organisatie en zo mogelijk op andere uitingen naar haar bezoekers;
21. Bezoekers jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan;
22. De festivalterrein mogen gedurende het gehele festival voor publiek geopend zijn van
9.00-24.00 uur;
23. Lokaal worden er afdoende faciliteiten ingericht om in de eerste levensbehoeften van
bezoekers te voorzien (eten, drinken), dit om bezoekers zoveel mogelijk lokaal te binden;
24. De verkoop van alcoholhoudende en andere dranken is slechts toegestaan op locaties
waarvoor ontheffing is verleend, dan wel op locaties waarvoor een drank- en
horecavergunning is verleend. Uitbreiding van terrassen of inrichting van nieuwe
terrassen is niet toegestaan;
25. De Organisatie mag op de festivalterreinen niet gebruik maken van glaswerk bij de
verkoop van consumpties;
26. Op het evenemententerrein moeten voldoende afvalbakken aanwezig zijn. De
afvalbakken moeten tijdig geleegd worden om ongedierte, meeuwen en kraaien en
insecten te voorkomen;
27. Bij extreem hoge temperaturen boven de 25 graden Celsius of een hittegolf moet de
organisatie voorzien in gratis verstrekking van gekoeld drinkwater door middel van
tappunten of flesjes. Ook moeten er dan schaduwpunten aanwezig zijn;
28. De programmering dient elke dag uiterlijk om 24.00 uur te zijn beëindigd;
29. Cateringtenten dienen uiterlijk om 24.00 uur te zijn gesloten voor het publiek.
Cateringtenten op de campingterreinen moeten uiterlijk 02.00 uur gesloten zijn voor het
publiek;
30. Na afloop van het festival wordt door de organisatie met de gemeente een inspectie
gedaan op de aanwezigheid van zwerfvuil op de festivalterreinen en de nabije omgeving
tot 200 meter van de festivalterreinen. Op aanwijzing van de gemeente zorgt de
organisatie voor het verwijderen van het zwerfvuil;
Standplaatsen
31. Voor snackwagens en foodtrucks waarin door middel van gas gefrituurd wordt (vloeibare
vetten of oliën) geldt dat deze rondom 5 meter Vrij moet staan. Deze afstand dient ook
gehanteerd te worden;
32. Afval in de omgeving van de standplaatsen dient direct te worden opgeruimd;
33. Bij de standplaatsen dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn die tijdig geleegd
moeten worden om insecten, meeuwen, kraaien en ongedierte te voorkomen;

34. Er mag enkel alcoholhoudende drank worden verstrekt of bij de standplaatsen worden
aangetroffen, indien er een leidinggevende aanwezig is;
35. Voor het bereiden van etenswaren moeten de standplaatshouders er voor zorgen, dat de
ovens en/of bakplaten zodanig geplaatst worden, dat het publiek niet in aanraking met de
bakapparatuur kan komen;
36. Er dienen voldoende brandbiusmiddelen beschikbaar te zijn bij de standplaatsen;
37. De verkoop van etenswaren dient om 24:00 uur beëindigd te zijn;
38. De organisator dient zich te houden aan de voorschriften zoals deze in de bijlage
‘factsheet Bakken en frituren’ zijn vastgelegd. Deze bijlage maakt onderdeel uit van deze
vergunning;
Geluid s normen
39. De na-programmering op de campings dient uiterlijk om 02.00 uur te zijn beëindigd. Het
is enkel toegestaan via het silent disco principe muziek ten gehore te brengen tijdens de
na-programmering;
40. Tussen 24.00 en 09.00 uur mag er absoluut geen hoorbare muziek meer ten gehore
worden gebracht;
41. Voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers (oorveiligheid) wordt de organisator
geacht zich te conformeren aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector
(ministerie van VWS, V.V.E.M, vereniging van Nederlandse poppodia en festivals, 2018).
Aanvullend op dit convenant en ongeacht de beschreven geluidnormen op de gevels van
omliggende woningen, mag het equivalente A-gewogen geluidniveau (LAeq) gemeten over
15 minuten, ter plaatse van de mengtafel (front of House) op 2 meter hoogte niet meer
bedragen dan 100 dB(A) en 115 dB(C), waarbij de maximale afstand tot het podium 25m
mag zijn. Dit geldt alleen voor de podia A, B, 0 en D. Dit niveau moet continue
gemonitord en gemeten worden;
42. Tijdens het evenement mag de geluidbelasting van muziekgeluid het A-gewogen
equivalente geluidniveau (LAeq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of
andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 65 dB(A) bedragen van aanvang tot de
eindtijd 24.00 uur uur);
43. Tijdens het evenement mag de geluidbelasting van muziekgeluid het C-gewogen
equivalente geluidniveau (Lceq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of
andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 77 dB(C) bedragen van aanvang tot de
eindtijd 24.00 uur);
44. Het geluid wordt gemeten volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
1999, waarbij in afwijking op de Handleiding de meethoogte 1.5m is, geen
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast en geen muziekcorrectie (K3) wordt toegepast;
45. Soundchecks moeten plaatsvinden op de dag van het evenement zelf en duren niet
langer dan 30 minuten per podium/area;
46. De organisator dient de geluidbelasting op de omliggende woningen of andere
geluidgevoelige gebouwen tijdens het evenement continue te monitoren. De organisator
dient een meetverslag te (laten) maken. Dit verslag moet binnen vier weken na het
evenement worden ingediend bij de vergunningverlener;

47. Als een bewoner in een verklaring, overlegd aan de gemeente, afziet van een
geluidmeting bij de woning, gelden de voorschriften 42. en 43. niet;
48. De gemeente ontvangt van de hierna genoemde adressen een niet-meetverklaring:
Heester Kooiweg 18, Heester Kooiweg 20, Duinweg Hee 1, Duinweg Hee 3, Duinweg
Hee 9, Duinweg Hee 11. Deze verklaringen dienen voorafgaand aan het evenement aan
de gemeente overlegd te worden;
49. De Organisatie dient de geluidsproductie continu te monitoren om overschrijding van de
in voorschrift 42. en 43. genoemde normen te verhinderen. De gegevens dienen ter
beschikking gesteld te worden aan de gemeente;
Veiligheid/calamiteitenplan
50. De organisatie heeft een contactpersoon benoemd die tijdens het evenement aanwezig
is. Deze persoon heeft doorzettingsmacht en kan indien nodig zelfstandig of daarnaar
gevraagd beslissingen nemen op het gebied van aansturing;
51. De op het terrein voor de veiligheid verantwoordelijke medewerker van de organisatie
dient voortdurend bereikbaar te zijn middels alle mogelijke communicatiemiddelen;
mobiele telefoon, portofoon of andere vormen van communicatie;
52. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke veiligheidsmaatregelen te
nemen ter bescherming van het publiek. De genomen veiligheidsmaatregelen dienen tot
uiting te komen in een integraal veiligheids- en calamiteitenplan van het
evenementengebied en campings waarbij taken en verantwoordelijkheden duidelijk staan
beschreven;
53. Een concept-veiligheidsplan is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en de
gemeente. Vaststelling en aanlevering van het definitieve veiligheidsplan aan de VRF en
de gemeente dient te geschieden uiterlijk een maand v6ôr de aanvang van het festival.
Afwijkingen van het op medio augustus 2019 bekende concept kunnen gevolgen hebben
voor de vergunningverlening. Dit ter beoordeling aan de burgemeester;
54. Bij calamiteiten dienen de maatregelen, zoals omschreven in het calamiteitenplan, te
worden uitgevoerd;
55. De organisator is belast met en verantwoordelijk voor het waarborgen van de orde
binnen en rondom het evenemententerrein;
56. Het evenemententerrein dient bij de nooduitgangen voorzien te zijn van een verrijdbaar
hekwerk en de aanduiding “nooduitgang”(pictogram groen/wit) met afmetingen van 3x1
meter en dient bovenop het hekwerk te worden geplaatst in verband met de
zichtbaarheid. Vanaf het moment van zonsondergang dient deze verlicht te zijn;
57. Het evenemententerrein moet overeenkomstig een plattegrondtekening (voorzien van
een raster) worden ingericht en uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het evenement te
worden aangeleverd;
58. Ten behoeve van de hulpverleningsvoertuigen voor politie, brandweer en ambulance
dienen bij alle locaties een vrije toegang en doorgang te worden gegarandeerd. Deze
vrije toegang dient bekend te zijn bij de Meldkamer Noord-Nederland en bij de
hulpdiensten. In het geval van een (gedeeltelijke) ontruiming mag de publiekstroom niet
samenvallen met de aanrijdende hulpdiensten. Dit zelfde dient men te organiseren voor
het samenvallen met de pendelbus routing;

59. De organisator draagt zorg dat calamiteitenroutes altijd toegankelijk zijn, ondanks
eventuele weersinvioeden;
60. De terreinen dienen dusdanig te zijn ingericht dat er voldoende veiligheidsmaatregelen
en vluchtwegen aanwezig zijn;
61. Ten behoeve van eventuele noodzakelijke ontruiming van terreinen dient de
vergunninghouder erop toe te zien dat zich geen obstakels (banken ed.) op de terreinen
bij de muziekpodia bevinden tijdens voorstellingen/optredens;
62. Wegafzettingen dienen vooraf te worden besproken zodat deze tijdig geaccordeerd of
geweigerd en zo nodig gepubliceerd kunnen worden;
63. De vergunninghouder dient, waar nodig, zorg te dragen voor een deugdelijke en goed
waarneembare afzetting van wegen en waar nodig gekwalificeerde verkeersregelaars in
te zetten. Over wegafzettingen kan contact worden opgenomen met het team uitvoering
van het team Techniek van de gemeente Terschelling;
64. Het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van deze evenementenvergunning;
65. De Organisatie 5 verantwoordelijk voor de veiligheid in, op- en om het water tijdens het
evenement, maar vooral ook in de tijd tussen de programmering. Om dit te garanderen
dient minimaal 1 boot beschikbaar te zijn, met aan boord minimaal 2 gecertificeerde
Iifeguards of zwemmend redders;
66. Ten behoeve van de veiligheid en een ordelijke verplaatsing van de bezoekers naar en in
Midsland dient de organisatie ten minste twee veiligheidsmedewerkers van een
beveiligingsbedrijf of instelling, die krachtens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties
en Recherchebureaus door de Minister bij Algemene Maatregel van Bestuur als zodanig
is aangewezen, in te zetten. Deze veiligheidsmedewerkers dienen als zodanig
herkenbaar te zijn tijdens hun optreden. De organisatie dient daarnaast twee
veiligheidsmedewerkers in te zetten op iedere pendelbus tussen het evenemententerrein
en Midsiand;
De Organisatie zet in de avond pendelbussen in om bezoekers te vervoeren naar
Midsiand. Wanneer op aangeven van de beveiliging de maximum capaciteit in Midsland
is bereikt, dan dient de Organisatie het vervoer naar Midsiand stop te zetten. De
pendelbussen mogen in dat geval enkel personen van Midsland naar de campings bij het
Duin meer van Hee vervoeren;
Brandveiligheid
67. Bij ieder tappunt en bij iedere plaats met elektrische apparatuur dient een blustoestel
aanwezig te zijn van minimaal 6 kg of 6 liter;
68. Het gebruik van open vuur, anders dan vermeld in artikel 5:34, lid 2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening is niet toegestaan;
69. Aggregaten, koelwagens en containers dienen op minimaal vijf meter afstand van tenten
en andere bouwwerken te worden geplaatst. Indien met gebruik gaat maken
voor accupacks, geldt deze afstand ook. De accupacks moeten aan de randgebieden
van het evenemententerrein komen te staan. De brandweer moet op de hoogte
gesteld worden van het gebruik van accupacks;
70. Alle gebruikte aankleding (ook dat van alle kunstprojecten) voldoen aan de
brandveiligheidseisen. Dit moet met aan kunnen tonen, dit kan middels een

certificaat of een test;
71. Voor alle tenten, schuurtjes, bouwwerken en andere tijdelijke constructies gelden met
betrekking tot het brandveilig gebruik de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik en
basishuipverlening overige plaatsen. Dit besluit is bijgevoegd en deze eisen maken
onderdeel uit van de vergunning;
72. De organisatie is verplicht de BHV taken uit te voeren, waaronder ook het blussen van
een beginnende brand. De verantwoordelijke persoon voor het inzetten van de draagbare
blusmiddelen moet bekend zijn met de locatie, de werking en de locatie van de
blusmiddelen;
73. De blusmiddelen en capaciteit hiervan dient ook geschikt te zijn voor het blussen voor
een beginnende natuurbrand;
74. De beveiligingsorganisatie dient maatregelen te treffen om bezoekers te weren in de
natuur buiten het “evenemententerrein”. Met name het duingebied met de specifieke
vegetatie is een risicogebied voor een snelle (natuurbranduitbreiding);
Geneeskundige hulpverlening op de festivalterreinen
75. De vergunninghouder dient te zorgen voor voldoende EHBO-posten met gekwalificeerde
bemensing. Over de te verlenen bijstand van de EHBO diende u tenminste zes weken
voor het evenement contact op te nemen met EHBO Terschelling:
evenementencehboterschelling.nl. Ook als u zelf EHBO-ers regelt, dient u met hen
contact op te nemen;
76. Er dient een duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het hele evenemententerrein te zijn naar
de EHBO-post met bij voorkeur internationale symbolen;
77. Eerstehuipverleners moeten duidelijk herkenbaar zijn;
78. Voor locaties met meer dan 500 man publiek dienen in ieder geval 2 EHBO’ers aanwezig
te zijn;
79. Op het festivalterrein bij het Duinmeer van Hee dienen minimaal 12 EHBO’ers op BLS
niveau aanwezig te zijn;
80. Op het festivalterrein bij De Nollekes dienen minimaal 4 EHBO’ers aanwezig te zijn;
81. Doordat de campings onder het evenemententerrein vallen dient ook hier voor de
festivalbezoekers 24 uur per dag hulpverlening te zijn geregeld;
82. Ten behoeve van de versterking van de geneeskundige hulpverlening tijdens het festival
dient de organisatie in extra ALS-hulpverlening te voorzien. Deze extra hulpverlening
dient de organisatie te faciliteren door het stationeren van een derde ambulance
gedurende het festival op Terschelling;
83. Eerstehulpverleners moeten in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma, inclusief
aantekening reanimatie en AED-bediening en dit wanneer nodig kunnen tonen;
84. De EHBO-post moet een overdekte en verwarmde ruimte zijn van minimaal 25 m2 en
afsluitbaar zijn;

85. De EHBO-post dient over de volgende faciliteiten te beschikken: een 220V aansluiting,
licht en stromend water en een toilet, en de mogelijkheid voor registratie van
hulpverlening;
86. De EHBO-post moet bereikbaar zijn voor een brancard en een ambulance;
87. De EHBO-post dient tijdens de openingstijden van de festivalterreinen permanent
bemant te zijn;
88. In de EHBO-post moeten een EHBO-koffer met standaarduitrusting volgens het Oranje
Kruis, inclusief AED aanwezig zijn. Daarnaast moeten er ook een tafel, stoelen, een
brancard en een plattegrond van het terrein aanwezig zijn;
89. In de EHBO-post moeten communicatiemiddelen (communicatieprotocol EHBO en
EHBO naar organisatie) aanwezig zijn;
90. De organisatie dient zich te houden aan de volgende werkafspraken ALS-hulpverlening
Organisatie en RAV:
Het niveau van de ALS hulpverleners: hulpverleners die, conform de wet BIG, ALS
handelingen kunnen en mogen toepassen en geregistreerd zijn in het BIG-register.
De ALS hulpverleners behandelen conform de laatste versie Landelijk Protocol
Ambulancezorg (LPA)I beroepsstandaard.
De ALS hulpverleners zijn er voor behandeling en stabilisatie, zij vervoeren geen slachtoffers
vanaf het evenement.
Vervoer is voorbehouden aan de regionale ambulancevervoerder RAV Frysln.
ALS materialen zijn voldoende aanwezig om behandelingen conform laatste versie
LPA! beroepsstandaard uit te kunnen voeren.
De Organisatie die de ALS hulpverlening uitvoert heeft een Medisch Manager die toeziet op de
kwaliteit van de te kunnen verrichten voorbehouden handelingen.
De Medisch Manager is verantwoordelijk voor het competentieniveau en de handelingen van
de ingezette hulpverleners.
De coördinator van MedEvent heeft in overleg met de coördinator van de BLS-hulpverlening
de sturing over de we-hulpverleners. Het ALS-team van de RAV zal volgens de te maken
werkafspraken met MedEvent samenwerken.
—
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91. De vergunninghouder dient een overeenkomst op te stellen met de Veiligheidsregio
Fryslân over de geneeskundige hulpverlening op de festivalterreinen. Vaststelling en
aanlevering van de definitieve overeenkomst dient te geschieden uiterlijk één maand
v66r de aanvang van het festival;
Tegengaan middelengebruik
92. De maatregelen ten behoeve van alcohol- en drugspreventie, zoals genoemd in het
veiligheidsplan Eilân 2019, maken integraal onderdeel uit van deze
evenementenvergunning;
93. Iedere bezoeker van het evenement dient bij binnenkomst degelijk gevisiteerd te worden
op het bezit van wapens (of wat daarvoor kan doorgaan) en verdovende middelen. Het
inspecteren van tassen e.d. maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Deze visitaties
moeten desgewenst, afhankelijk van de weersomstandigheden, overdekt uitgevoerd
kunnen worden;
94. Teneinde toestemming voor deze visitatie te verkrijgen dient voor iedere ingang een bord
geplaatst te worden, waarin de toegangsvoorwaarden tot betreden van het terrein
vermeldt staan. De tekst van dit bord dient in overleg met de politie te worden opgesteld.
95. Het in het bezit en aanwezig hebben van Iachgas is verboden;

96. De Organisatie neemt te allen tijde de Aanwijzing Opiumwet in acht ten aanzien van de
toegestane gebruikshoeveelheden hard- en softdrugs. Bij overschrijding van de
maximum hoeveelheid, dient de organisatie drugs in te nemen en op te slaan. De politie
dient de inbeslaggenomen drugs over te kunnen nemen;
Toiletten
97. Op de festivalterreinen dienen voldoende toiletten aanwezig zijn, conform de bestaande
richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
(LCHV). Dit houdt in dat er per 150 bezoekers één toilet. Hierbij dient een gelegenheid tot
handenwassen te zijn. In plaats van toiletten voor de mannen kan ook gekozen worden
voor plaskruizen. Deze gelden als vier toiletten;
98. De heren- en damestoiletten dienen duidelijk en herkenbaar van elkaar gescheiden te
zijn;
99. De locatie waar de toiletten zich bevinden moet goed verlicht zijn;
100. De toiletten moeten zodanig geplaatst worden, dat deze goed toegankelijk zijn en niet
om kunnen vallen;
101. Er dient altijd voldoende toiletpapier aanwezig te zijn;
102. De toiletten moeten gedurende het evenement minimaal dagelijks gereinigd worden;
Afbraak/algemeen
103. De terreinen dienen uiterlijk 20 september 2019 in de oorspronkelijke staat te zijn
terug gebracht;
104.

Geplaatste objecten, versieringen, etc. dienen uiterlijk 20 september 2019 te zijn
verwijderd;

105.

Eventuele schade welke is ontstaan door gebruik van terreinen/plaatsen objecten
dient te worden hersteld, of, indien van toepassing, te worden vergoed. Schade aan
gemeentelijke eigendommen moet door de Organisatie zo spoedig mogelijk worden
gemeld aan het team Techniek van de gemeente Terschelling;

106.

Van deze vergunning kan alleen gebruik worden gemaakt indien tevens wordt
voldaan aan de voorschriften die zijn verbonden aan andere ten behoeve van Eilân
2019 verleende vergunningen en ontheffingen voor de uitvoering van in de aanvraag
genoemde activiteiten;

107.

Aanwijzingen en/of bevelen, gegeven door de politie of toezichthouders van de
gebiedsbeherende instanties in het belang van de openbare orde of veiligheid, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd;

108.

De politie heeft, na overleg met de burgemeester, de bevoegdheid om het
evenement, dan wel de activiteiten, voortijdig te beëindigen, indien de
vergunningsvoorschriften niet worden nageleefd;

109.

De vergunning houder vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen welke derden
kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, welke in enig opzicht met het
gebruikmaken van deze vergunning in verband staat;

110.

De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen,
teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge
van deze vergunning;

111.

De organisator dient zich te houden aan de voorschriften zoals deze in de bijlagen
factsheet Brandveiligheid bij evenementen, Grote tenten, Kleine tenten en Opslag
gasflessen zijn vastgelegd. Deze bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning;

Niet naleving van deze voorschriften kan leiden tot het intrekken van de vergunning.
Beroep
Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na
dagtekening van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud
worden ingediend tezamen met een kopie van dit besluit op de zienswijze.
In het beroepschrift moeten duidelijk de volgende zaken staan vermeld:
de naam en het adres van de indiener;
het beroepschrift moet zijn ondertekend;
de dagtekening;
de reden waarom u het niet eens bent met het besluit op de zienswijze;
wat de rechtbank volgens u zou moeten beslissen.

-

-

-

-

-

Voorlopige voorziening
Tijdens de beroepsprocedure blijft het besluit gelden. Dit kan voor u gevolgen hebben.
Daarom kunt u, tegelijk met het indienen van het beroep, aan de bestuursrechter een
voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing van het besluit) vragen. Als de rechter
daartoe aanleiding ziet, kan hij een regeling treffen voor de periode dat uw beroep in
behandeling is. Daarvoor geldt wel dat u een spoedeisend belang moet hebben. Het verzoek
kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U bent dan wel griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http:/!lket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektr5nische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze

Leges: € 14,50
Een afschrift van deze vergunning wordt gezonden aan Politie (Terschelling), Staatsbosbeheer
Terschelling, Provincie Fryslân, FUMO, Brandweer, UMCG, EHBO Terschelling, VRF

Toelichting aanpassing evenementenvergunning
De ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot de volgende aanpassingen
Nieuwe voorschriften betreffende de geluidsnomen;
Voorschrift 103 en 104: de daar vermelde datum wordt gewijzigd van 18september naar 20
september 2019.

-

-

Geiuidsnormen aanpassen:
In de zienswijze over geluid staat dat de geluidsnormen die in de
concept-evenementenvergunning zijn opgenomen voor het podiumgeluid niet realistisch zijn.
De gemeente wordt gevraagd om de geluidsnormen te hanteren die in de ‘nota
evenementen met een luidruchtig karakter’ genoemd staan.
In de concept-evenementenvergunning staat opgenomen dat de organisatie de
geluidsnormen zoals genoemd in artikel 2.17 lid 1 sub a van het Activiteitenbesluit hiervoor in
acht dient te nemen. De indiener van de zienswijze geeft aan dat deze normen alleen gelden
voor inrichtingen en niet voor evenementen in de buitenlucht. De burgemeester concludeert
dat het evenement Eilân inderdaad niet gelijkgesteld kan worden aan een inrichting conform
het Activiteitenbesluit.
Vervolgens is de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
gevraagd om advies. Zij hebben een aantal geluidsexperts in dienst die beschikken over veel
kennis over geluidsnormen bij evenementen en hierover een beargumenteerd advies kunnen
leveren.
De FUMO is gevraagd om geluidsnormen te adviseren die op de eerste plaats geen hinder
of overlast van enige betekenis veroorzaken voor de omwonenden en die daarnaast
toepasbaar en haalbaar zijn voor de organisatie, zodat het voor de bezoekers geen afbreuk
doet aan de beleving van het festival. De FUMO heeft geadviseerd om de volgende zaken te
verwerken in de evenementenvergunning.
1. Voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers (oorveiligheid) wordt de organisator
geacht zich te conformeren aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector
(ministerie van VWS, V.V.E.M, vereniging van Nederlandse poppodia en festivals, 2018).
Aanvullend op dit convenant en ongeacht de beschreven geluidnormen op de gevels van
omliggende woningen, mag het equivalente A-gewogen geluidniveau (LAeq) gemeten over
15 minuten, ter plaatse van de mengtafel (front of House) op 2 meter hoogte niet meer
bedragen dan 100 dB(A) en 115 dB(C), waarbij de maximale afstand tot het podium 25m
mag zijn. Dit geldt alleen voor de podia A, B, C en D. Dit niveau moet continue
gemonitord en gemeten worden.
2. Tijdens het evenement mag de geluidbelasting van muziekgeluid het A-gewogen
equivalente geluidniveau (LAeq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of
andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 65 dB(A) bedragen van aanvang tot de
eindtijd 24.00 uur uur).
3. Tijdens het evenement mag de geluidbelasting van muziekgeluid het C-gewogen
equivalente geluidniveau (Lceq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of
andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 77 dB(C) bedragen van aanvang tot de
eindtijd 24.00 uur).
4. Het geluid wordt gemeten volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
1999, waarbij in afwijking op de Handleiding de meethoogte 1.5m is, geen
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast en geen muziekcorrectie (K3) wordt toegepast.

5. Soundchecks moeten plaatsvinden op de dag van het evenement zelf en duren niet
langer dan 30 minuten per podium/area.
6.

De organisator dient de geluidbelasting op de omliggende woningen of andere
geluidgevoelige gebouwen tijdens het evenement continue te monitoren. De organisator
dient een meetverslag te (laten) maken. Dit verslag moet binnen vier weken na het
evenement worden ingediend bij de vergunningverlener.

7. Als een bewoner in een verklaring, overlegd aan de gemeente, afziet van een
geluidmeting bij de woning, gelden de voorschriften 2. en 3. niet.
8.

De gemeente ontvangt van de hierna genoemde adressen een niet-meetverklaring:
Heester Kooiweg 18, Heester Kooiweg 20, Duinweg Hee 1, Duinweg Hee 3, Duinweg
Hee 9, Duinweg Hee 11. Deze verklaringen dienen voorafgaand aan het evenement aan
de gemeente overlegd te worden.

Het is in Nederland gebruikelijk om bij de normstelling van muziekgeluid van evenementen
aansluiting te zoeken bij de ‘Nota evenementen met een luidruchtig karakter’.
De nota is dan ook grotendeels gehanteerd bij het maken van dit advies. Echter is de nota
wel van 1996 en gaat deze niet met de laatste inzichten mee op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu. De waarden uit deze nota worden ook beoordeeld als “aan de hoge
kant. Daarom streeft de FUMO naar een verlaging van 5 tot 10 dB(A) van deze
grenswaarde.
Het is aan de organisatie om het geluid te monitoren en te meten. Zo kan de organisatie de
zes podia inregelen tot een aanvaardbaar niveau voor de bezoekers middels een plan van
aanpak voor een eventuele volgende editie. Omdat we nu geluidsnormen in de
evenementenvergunning noemen, kan de organisatie daarop sturen. In de evaluatie zal de
haalbaarheid van de normen blijken.
De FUMO zal tijdens het gehele evenement de geluidsniveaus monitoren op de gevels van
woningen in de nabijheid van het evenement. De Organisatie geeft aan dat de volgende
adressen buiten beschouwing gelaten kunnen worden:
-Heester Kooiweg 18;
-Heester Kooiweg 20;
-Duinweg Hee 1;
-Duinweg Hee 3;
-Duinweg Hee 9;
-Duinweg Hee 11.
Dit is alleen mogelijk als de organisator een niet-meetverklaring kan overleggen van deze
adressen. De gemeente ontvangst deze verklaringen dan ook zo spoedig mogelijk.
Naar aanleiding van het advies van de FUMO worden in de evenementenvergunning de
geluidsnormen en de daarbij horende voorschriften overgenomen.
Opbouw- en afbouwdata met twee dagen verlengen
De organisatie geeft aan dat de opbouw- en afbouwdata die genoemd staan in de concept
evenementenvergunning niet haalbaar zijn voor de Organisatie. De organisatie zou graag
zien dat ze, zoals voorgesteld in de aanvraag, op 5 september 2019 mogen beginnen met
opbouwen en uiterlijk 20september2019 het terrein weer opleveren.
In de concept-evenementenvergunning staat genoemd dat de voorbereidingen van het
evenement niet eerder mogen plaatsvinden dan 7 september en dat vanaf 18 september
2019 alles van het terrein verwijderd dient te zijn.

Tot en met 6 september 2019 ligt de ‘omgevingsvergunning strijdig gebruik’ die de
Organisatie bij de FUMO heeft aangevraagd ter inzage. Deze vergunning ziet erop toe dat
het terrein rond het Duinmeer van Hee op grond van het bestemmingsplan voor het
evenement gebruikt mag worden. Er kunnen tot 6 september middernacht zienswijzen
binnenkomen over deze concept-vergunning en deze dienen behandeld te worden voordat
er een besluit wordt genomen. Het college van B&W zal op 7 september 2019 bij elkaar
komen om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning. De Organisatie mag niet
eerder beginnen met de opbouw van het festivalterrein voordat het college van B&W een
positief besluit heeft genomen over het verlenen van de omgevingsvergunning op 7
september 2019.
Tevens wordt in de evenementenvergunning opgenomen dat de Organisatie tot 20
september 2019 krijgt om het terrein weer op te leveren. Zij hebben voldoende aannemelijk
gemaakt dat 18 september niet haalbaar zal zijn. Door de organisatie vier dagen te geven,
hebben zij voldoende tijd om het terrein weer opgeruimd en in de oude staat te doen
terugkeren.

