
Insprekers bedankt voor uw duidelijke bijdrage. 
Voorstel om in te stemmen met de voorgelegde evenementenvisie en deze 
definitief vast te stellen. 
De concept evenementenvisie op zich ziet er goed uit. De visie sluit zelfs prima 
aan op ons verkiezingsprogramma Op e Riid namelijk Plaatselijk Belang hecht 
aan het in stand houden van oude tradities en gewoonten. Waar nodig moeten 
deze worden ondersteund. Oranjefeesten, Meivuren, St. Jan, Beestemerk, 
Burenbier, Strandrijden, ze maken allemaal deel uit van de eilander cultuur. 
 
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niets op deze concept 
evenementen visie valt aan te merken en PB komt daarom met een aantal 
vragen. 
 
1e: In het voortraject is overlegd met de provincie Fryslan. Is hier ook 
gesproken over de aanpassing beleidsregels evenementen met betrekking tot 
de Wet natuurbescherming? Dit om te voorkomen, dat er voor de 123 
bestaande evenementen (evenementen kalender 2019)  vergunningen met 
ook ecologisch onderzoek nodig zijn. 
 
2e: In het gemeenteblad staat vermeld dat en ik citeer: Op grond van de 
inspraakverordening gemeente Terschelling 2017 is er geen verplichting de 
visie ter inzage te leggen of anderszins inspraak te organiseren en even verder 
wordt beweerd dat: Inwoners zijn in een vroeg stadium betrokken bij de 
voorbereiding van de visie. Mijn vraag is of u er werkelijk van overtuigd bent 
dat met de presentatie op 19 oktober 2021 de bevolking voldoende is 
geïnformeerd over de evenementen visie? 
 
3e: In het rapport van de Rekenkamer in het Onderzoek naar de verlening van 
evenementenvergunningen op de Waddeneilanden staat vermeld en ik citeer: 
De raad dient een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van het 
evenementenbeleid. Het is de raad die uiteindelijk de inhoudelijke 
(toetsing)kaders vaststelt voor het beleid. 
De burgemeester verleent uiteindelijk de evenementen vergunning, echter de 
burgemeester kan toetsingskaders stellen en de klankbordgroep ook, maar het 
is de raad die uiteindelijk bepaalt welke kaders worden vermeld in het beleid. 
Het betreft hier de rolverdeling tussen Raad en B&W. De raad bepaalt en het 
college voert uit. Waarom heeft u zich niet verdiept in dit rapport van de 
Rekenkamer dat zich specifiek richt op het Onderzoek naar de verlening van 
evenementenvergunningen op de Waddeneilanden. 



 


