Besluitenlijst B&W
Datum

27-06-2019

26.01.ALL

Vergunningen FestivalderAa.
Het college besluit conform advies:
1. De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het
handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het
muziek- en theaterfestival FestiValderAa, inclusief het open
afbouwen van dit festival, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Anloo, sectie P, nummer 1878 (het Schipborgerzand,
gelegen aan de Heidesteeg en Ruiterweg in Schipborg).
2.

Voor de volgende perioden:
• vrijdag 28 juni 2019 08:00 - 13:00, maandag 1 juli 08:00 t/m
woensdag10 juli 20:00 2019;
• vrijdag 26 juni 2020 08:00 - 13:00, maandag 29 juni 08:00 t/m
woensdag 8 juli 20:00 2020;
• vrijdag 25 juni 2021 08:00 - 13:00, maandag 28 juni 08:00 t/m
woensdag 7 juli 20:00 2021;
• vrijdag 24 juni 2022 08:00 - 13:00, maandag 27 juni 08:00 t/m
woensdag 6 juli 20:00 2022.

3. De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:

• door plaatsing van bord C01 van Bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 af te sluiten voor alle

verkeer, behoudens hulpmiddelen voor minder valide bezoekers
van het evenement en aanwonenden:

• Heidesteeg te Schipborg voor de periode: o Vrijdag 5 juli 2019

van 15.00 uur tot en met 6 juli 2019 02.00 uur; o Zaterdag 6 juli

2019 van 12.00 uur tot en met 7 juli 2019 02.00 uur; o Zondag 7
juli 2019 van 12.00 uur tot en met 24.00 uur.

• door plaatsing van bord E01 van Bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerverbod in te
stellen voor beide zijden voor:

• Ruiterweg te Schiborg vanaf de kruising met Borgweg voor de

periode: o Maandag 1 juli 2019 12.00 uur tot 10 juli 2019 22.00
uur.

• Borgweg te Schipborg vanaf het viaduct N34 tot kruising

Ruiterweg voor de periode: o Donderdag 4 juli 2019 12.00 uur tot
zondag 7 juli 2019 24.00 uur.

• Kibbelakkers te Schipborg tot aan het sportveld voor de periode:
o Donderdag 4 juli 2019 12.00 uur tot zondag 7 juli 2019 24.00
uur.

4. De aangevraagde ontheffing te verlenen voor het plaatsen van

kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op het
weiland tegenover Camping ‘de Vledders’ gedurende:

• donderdag 4 juli 2019 vanaf 13.00 uur tot en met maandag 8
juli 2019 tot 12.00 uur;

• donderdag 2 juli 2020 vanaf 13.00 uur tot en met maandag 6
juli 2020 tot 12.00 uur;

• donderdag 1 juli 2021 vanaf 13.00 uur tot en met maandag 5
juli 2021 tot 12.00 uur;

• donderdag 30 juni 2022 vanaf 13.00 uur tot en met maandag 4
juli 2022 tot 12.00 uur.

5. Besluiten kenbaar te maken door bijgevoegde concept-besluiten
te versturen.

De burgemeester besluit:
6. De aangevraagde evenementenvergunning met bijbehorende
voorschriften te verlenen.
7. Ontheffing te verlenen van het verbod op het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse.
Deze ontheffing wordt onder beperking verleend. De beperking is
dat de tap gesloten wordt op:
 Vrijdag 5 juli 2019 om 0.30 uur;
 Zaterdag 6 juli 2019 om 0.30 uur; en
 Zondag 7 juli 2019 om 22.30 uur.
8. Besluiten kenbaar te maken door bijgevoegde concept-besluiten
te versturen.
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