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De fractie van Plaatselijk Belang Terschelling heeft een aantal vragen
gesteld over verschillende onderwerpen. Hierbij de beantwoording
daarvan.
Vraag 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?
Er zijn geen verschillen, er is in het horecabeleid van Terschelling in
2014 het volgende over vastgelegd:
Terschelling kent een zeer restrictief beleid als het gaat om het
schenken van alcoholische dranken bij evenementen.
Hoofduitgangspunt is dat evenementen waarbij drank geschonken wordt
in principe plaatsvinden in een regulier horecabedrijf. Uitzonderingen
zijn:
 Het aantal bezoekers van het evenement is te groot voor de
horecabedrijven. Dit geldt voor een beperkt aantal bestaande
evenementen zoals HT-feest en Oerol. Elke nieuwe aanvraag
wordt apart beoordeeld. Horeca Nederland afdeling
Terschelling wordt daarbij om advies gevraagd.
 Jubilea die vanwege de grootte in een tent moeten worden
gehouden (ijsclubs) en die op groot draagvlak bij de
bevolking kunnen rekenen.
Voor elk evenement wordt een aparte afweging gemaakt aan de hand
van bovengenoemde criteria. De aanvraag van de ontheffing op zich
wordt getoetst aan de Drank- en Horecawet. De ontheffing maakt ook
geen deel uit van de evenementenvergunning. Het weigeren van deze
ontheffing is ook geen grond om de evenementenvergunning te
weigeren. De evenementenvergunning kan verleend worden, terwijl
tegelijkertijd die voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken
geweigerd wordt.
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Voor de Terschellinger Filmdagen geldt dat dit evenement wel in
reguliere horeca kan plaatsvinden. De gezelschappen zijn nooit heel
groot. De organisatie kiest daar echter niet voor, maar dat is hun eigen
keuze.
Vraag 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.
Echter het komt regelmatig 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.
Na heel veel discussie is na een evaluatie van de verkeersmaatregelen
in de Oosterburen in 2010 voorgesteld aan de gemeenteraad om de
Oosterburen het gehele jaar rond af te sluiten voor gemotoriseerd
verkeer. In 2005 was al besloten om dit voor een deel van het jaar te
doen, waarbij de terrassen dan zomerdag tot aan de stoeprand mochten
lopen. In het voorstel van 2010 zouden fietsers winterdag nog wel in de
Oosterburen mogen fietsen. De straat kon dan ook zodanig ingericht
worden, dat het duidelijk was, dat er sprake was van een wandelgebied.
In het proces hieraan voorafgaand is ook gesproken met onder andere
bevoorradingsverkeer en hoe dat dan ingericht zou moeten worden.
Daar was met de vervoerders overeenstemming over bereikt. De politie
was bereid om te gaan handhaven op verkeersovertredingen. Immers
het zou duidelijk zijn dat het om een wandelgebied zou gaan, waarbij
ander verkeer niet was toegestaan. Dat was wel een harde voorwaarde
voor de politie om te handhaven.
De gemeenteraad heeft toen echter een amendement aangenomen,
waarbij het college gevraagd werd om de Oosterburen niet definitief af te
sluiten voor gemotoriseerd verkeer, maar van 1 november tot 1 april
geopend te houden voor alle soorten van vervoer. Dat betekende ook
dat er geen sprake kon zijn van een herinrichting, waardoor het gebied
aangewezen kon worden als wandelgebied. En de politie ook aangaf,
dat zij niet of nauwelijks zouden handhaven op het naleven van regels.
Het besluit dat de terrassen tot aan de stoeprand geplaatst mochten
worden in de gesloten periode is in dat amendement evenwel niet
herroepen.
In het horecabeleid is wel iets opgenomen over de hoogte van de
terrasschermen en hoe deze wel en niet geplaatst mogen worden. Ook
is in 2005 al vastgelegd dat de schermen in Midsland niet tot aan de
stoeprand mogen worden getrokken. Er is geen rekening gehouden met
een ondernemer die er dan vervolgens loungebanken zou plaatsen,
zodat het terras toch min of meer afgesloten is tot aan de stoeprand.
In 2017 is er nog een evaluatie geweest rond terrassen, wintertuinen,
serre’s enz. Deze is ook aan de gemeenteraad voorgelegd, maar daar is
het niet tot besluitvorming gekomen. De gemeenteraad wilde niets aan
het huidige beleid veranderen.
Op dit moment heeft de gemeente geen instrument om hier op te
handhaven. Elke horecaondernemer in Midsland heeft een doorlopende
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exploitatievergunning met twee terrastekeningen. Een voor de zomer,
waarbij het terras tot aan de stoeprand mag en één voor de winter,
waarbij ruimte over moet blijven om mensen doorgang te verlenen. Om
dit aan te passen, zal het beleid hierover aangepast moeten worden.
Vraag 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.
Het college is niet actief op de hoogte gesteld over de inloopavonden.
Het college deelt de mening van Plaatselijk Belang Terschelling niet dat
het hier een project betreft dat in het kader van het
samenwerkingswerkingsverband De Waddneilanden moet worden
opgepakt. Het college zie derhalve geen reden om actief te bevorderen
dat bewoners van Terschelling de bijeenkomsten kunnen bijwonen.
Toelichting: TenneT voert een tracéstudie uit, en betrekt daarbij de
bewoners van de gemeenten waar de mogelijke tracés langs gaan. Wat
betreft de eilanden gaat het dan over Ameland en Schiermonnikoog. De
mogelijke traces lopen tussen Ameland en Schiermonnikoog door, of
door Schiermonnikoog heen. Als mogelijke aanlandingspunten zijn in
beeld: Eemshaven, Vierverlaten en Burgum. Het gaat om een
hoogspanningskabel van 220 kilovolt, vergelijkbaar met de
hoogspanningsmasten op land. Die gaat onder de zeebodem naar de
wal, en dan ondergronds naar een van de grote verdeelstations van het
hoogspanningsnet. In de gemeenteraad is gevraagd of er geen aftakking
kan komen naar de eilanden. Dat is niet mogelijk. In beeldspraak: het is
een snelweg zonder afslagen. Aansluiting op
het middenspanningsnet vindt plaats op verdeelstations ter grootte van
een bedrijventerrein, en vergt zeer grote investeringen. De nieuwe kabel
voedt de opgewekte windstroom in het hoogspanningsnet. De eilanden
zijn via het middenspanningsnet aangesloten.
Het gaat dus bij de bijeenkomsten om informatie over eventuele overlast
en -voor zover wij weten- niet over de benutting van de stroom. Daarom
is Terschelling daar niet bij uitgenodigd. In het kader van de RES wordt
ons, maar ook Ameland en Schiermonnikoog als iedere nederlandse
gemeente, gevraagd eerst met eigen oplossingen te komen. Benutten
van Noordzeewind is daarbij uitgesloten. Uiteraard zijn we alert op het
benutten van mogelijkheden als deze alsnog zullen komen. Er is goed
overleg in Waddenverband over de inbreng in de RES.
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Nadere informatie over het project is te vinden op website
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureauenergieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-ten-noorden-vande-waddeneilanden (Rijk) en
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/bewoners-en-partijen-gaanmeedenken-over-de-netaansluiting-van-windpark-op-zee-ten-noordenvan-de-w/ (TenneT)
Vraag 4: Het valt op dat in Midsland al langere tijd twee sociale
huurwoningen van WoonFriesland leeg staan. Het kost de
woningstichting blijkbaar erg veel tijd om deze huizen opgeknapt te
krijgen.
Kan het college, gezien de grote woningbehoefte, bij WoonFriesland
aandringen op spoedige aanbieding van vrijgekomen huizen?
De wethouder heeft dit aangekaart bij WoonFriesland.
WoonFriesland is zich terdege bewust van de grote behoefte aan
huurwoningen op Terschelling. Ook WoonFriesland heeft geen belang
bij leegstand. Zij stellen alles in het werk om vrijkomende woningen zo
snel mogelijk en op de juiste wijze weer te verhuren.
Daarbij houden ze rekening met persoonlijke omstandigheden,
mutatieonderhoud en soms is groot onderhoud noodzakelijk of wordt
een woning tijdelijk ingezet als wisselwoning. Zodra het kan zal
WoonFriesland de woningen op de vertrouwde wijze aanbieden en
toewijzen. Een ieder die daar vragen over heeft, kan altijd bij
WoonFriesland terecht.
Vraag 5: Kan het college de raad informeren over de voortgang bij de
uitbreiding van de parkeerplaats bij de Coop?
Het advies is in voorbereiding en wordt medio augustus aan het college
voorgelegd.

