Raadscommissievergadering 26 juni 2019
Vragen Plaatselijk Belang Terschelling
1. In de vorige commissievergadering pleitte inspreker de heer Visser van het Terschellinger
Filmfestival voor een vergunning voor het verkopen van alcoholische dranken. Dit verzoek is
niet gehonoreerd. Bij de aanvraag voor het houden van het muziekfestival Eilan is ook een
verzoek voor het verkopen van alcoholisch dranken opgenomen. Ons zijn geen uitspraken
bekend dat zo’n verzoek niet ontvankelijk is, laat staan dat dit reden is om een vergunning
voor het houden van het festival te weigeren. Kan het college aangeven welke de verschillen
zijn?
2. In de Oosterburen in Midsland lopen de straat en de trottoirs in elkaar over. In het
toeristenseizoen worden trottoirs bezet door terrassen van de ruim aanwezige
horecaondernemers, terwijl de straat in die periode niet toegankelijk voor autoverkeer, met
uitzondering van transportbedrijven die op vaste tijden hun goederen kunnen afleveren bij
ondernemers. Horecaondernemers hebben o.i. de plicht een doorgang over het trottoir
toegankelijk te houden voor passanten.
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gelmatig voor dat aflevering van goederen plaatsvindt buiten deze tijden om, op het
moment dat terrassen ook bezet zijn, en er geen doorgang voor passanten is gecreëerd. In
dergelijke situaties is het voor personen met rollator of in een rolstoel onmogelijk voorbij te
gaan, noch over het trottoir, noch over de straat.
Graag zou Plaatselijk Belang zien dat passages over de trottoirs te aller tijden over de
trottoirs mogelijk is.
3. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het realiseren van windparken op de Noordzee, ten
noorden van de Waddeneilanden moet o.a. in 2026 een tweede windpark, genaamd “Ten
noorden van de Waddeneilanden”, klaar zijn, een park dat 0,7 GW aan windenergie
genereert. M.b.t. dit project wil de hoogspanningsnetbeheerder TenneT ondergrondse
kabelverbindingen aanleggen naar het vaste land. Het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en TenneT organiseren deze week en volgende week verschillende

inloopbijeenkomsten, o.a. op Ameland en Schiermonnikoog. Hoewel volgens tekeningen de
kabelverbindingen tussen Ameland Schiermonnikoog en ten oosten van Schiermonnikoog
zijn gepland, zou het toch in het kader van de GR De Waddeneilanden logisch zijn geweest
dat de bewoners van de andere Waddeneilanden ook op de hoogte van deze
inloopbijeenkomsten zouden zijn geweest of dat daar ook inloopbijeenkomsten hadden
kunnen worden georganiseerd. Onze vraag is of het college van deze bijeenkomsten op de
hoogte is, en indien deze vraag met ja beantwoord wordt, of het college voor de bewoners
van Terschelling geen gelegenheid had kunnen bieden zo’n informatiebijeenkomst bij te
wonen.

