
Uitkomsten overleg FestiValderAa d.d. 30 januari 2015 in Gieten 
 
 
Aanwezig:  
• FestiValderAa:  en    

• Gemeente Aa en Hunze: Eric van Oosterhout,  en  

• Provincie Drenthe: Rein Munniksma en  

• Staatsbosbeheer: ,  en  

• Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa:  
 
 
Overwegingen: 
• Het FestiValderAa loopt tegen zijn grenzen aan (mensen, natuur) en daar kan/wordt het bevoegd 

gezag (gemeente en provincie) op aangesproken. 

• Gezamenlijk willen we vragen of e.e.a. vergunning technisch wel kan en/of geregeld is voor zijn. 

• Heidesteeg als festivalterrein is ‘beeldmerk’ voor FestiValderAa. 

• Alle partijen willen geen imagoschade oplopen � zaken nu vooraf goed regelen � dit doen we 
vanuit een intrinsieke motivatie als organisaties (en niet omdat er mensen zijn die mogelijk 
moeilijke vragen gaan stellen). 

• Het Schipborgerzand / Heidesteeg wordt door vrijwilligers uit Schipborg e.o. al zo’n 10 jaar 
onderhouden. 

 
Afspraken: 
1. We zoeken naar een duurzame invulling  van en alternatieven voor  het festivalterrein Heidesteeg 

met ingang van editie 2016 � een Plan van Aanpak  � Dit voorjaar al een bureau (externe 
expertise) opdracht geven voor inventarisatie en alternatieven afwegen (aanpassen kaart 
habitattypen?). AKTIE  door …?.... 

2. Invulling ‘Editie 2015’  moet dan wel voorsorteren op duurzame oplossing in combinatie met 
‘mitigerend beleid’ (compensatie). We zien editie 2015 als een overgangsjaar, waarbij naar een 
pragmatische oplossing wordt gezocht i.v.m. korte 
termijn voor komend FestiValderAa (3 – 5 juli 2015) 

a. Het festivalterrein wordt kleiner t.o.v. 2014 
(max. tot aan de ‘blauwe lijn’). 

b. Flankerend beleid / extra maatregelen (houten 
vlonders, kleinschalig plaggen, actief beheer, 
…) 

c. Opzet FestiValderAa anticipeert op duurzame 
oplossing met ingang van 2016. 

3. Dit jaar al wel een Nb-wet vergunning aanvragen op 
basis van bovenstaande 
afspraken/resultaten/alternatieven. 

 
 

 
5 februari 2015 
 
 
Bijlage:  
• Handout van sheet gebruikt tijdens het overleg in Gieten 
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Afspraken 11 februari: 
De Provincie Drenthe  ( ) zorgt voor een opdracht dit voorjaar/deze zomer aan 
een gespecialiseerd ecologisch bureau voor het maken van een rapport met daarin: 
a. Wat is de actuele situatie/kwaliteit van de vegetatie in het habitat H2310 (Stuifzandheiden 
met struikhei = geel gearceerd gebied) in de deelgebied 1 , (zie kaartje) 
b. Wat is de actuele situatie en potentie van de vegetatie in deelgebieden 2 en 3? 
c. Wat is nodig om in deelgebied 1  het habitat ‘stuifzandheiden met struikhei’ verder tot 
ontwikkeling te brengen? 
d. Is het mogelijk om ipv in deelgebied 1 in deelgebied 2 en 3  het habitat H2310 
(Stuifzandheiden met struikhei) te ontwikkelen. En zo ja, welke maatregelen zijn daar voor 
nodig? 
e. Welke procedure moet worden doorlopen als optie d realistisch is? Dus het wijzigen van 
de habitattypenkaart Natura2000-gebied Drentsche Aa. 
 

 
 
 
2) Voor ‘Editie 2015’  hebben we met Staatsbosbeheer, gemeente en provincie afgesproken 
dat boven de doorgetrokken perceelgrens tussen de woningen A en B (zie gele lijn op 
onderstaand kaartje) tot aan de twee eerst volgende boompjes(midden op het terrein),  het 
terrein met houten vlonders wordt beschermd. 
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Daarnaast zullen wij de vragen beantwoorden: 
 
1) U gaat vlonders plaatsen op delen van het beschermde habitattype Stuifzandheiden 
met struikheide met het oogmerk om de vegetatie te beschermen. 
Vanuit het veldonderzoek met de betrokken partijen is afgesproken dat het meest kwetsbare 
deel van het Habitat-type beschermd wordt door middel van vlonders. Deze locatie is samen 
met de beheerder en de provincie bepaald. 
Door vlonders te plaatsen wordt het aantal betreders van het kwetsbare gebied maximaal 
beperkt. Tevens wordt het gebied beschermd tegen bevuiling.  
Het deel dat niet wordt afgeschermd door vlonders wordt extra zorg aan besteed. Dit gebied 
is beoordeeld als  ‘minder kwetsbaar’ tijdens het veldonderzoek van 11 februari 2015. Dit 
gebied wordt nadien grondig opgeruimd en indien nodig wordt het ‘plat getrapte’ deel open 
geharkt en/of mogelijk kleinschalig geplagd in nauw overleg met Staatsbosbeheer (de 
eigenaar en beheerder). Dit geldt tevens voor het gehele festivalterrein en de omliggende 
gebieden. 
 
In het voorjaar/zomer van 2015 wordt tevens een onafhankelijk ecologisch rapport gemaakt 
van een groter gebied dan het festival, zie daarvoor afspraak 1 van het veldonderzoek van 
11 februari 2015. 
 
2) U gaat kwetsbare gebieden in nauw overleg met partners beschermen tijdens het 
festival. 
De kwetsbare gebieden worden beschermd voor betreding van betrokkenen 
(medewerkers/vrijwilligers/leveranciers/artiesten) en gasten van het festival door middel van 
afrastering in de vorm van schapenhekken en door paaltjes met lint of touw. De exacte 
afbakening (de exacte plaatsing van het desbetreffende afrastering) doet het festival in 
overleg met Staatsbosbeheer. Eventueel kwetsbare delen in de naaste omgeving worden 
meegenomen in de afrastering.  
 
3) Uit uw aanvraag komt niet voldoende naar voren op welke wijze u zal toezien op het 
schoonhouden van het festivalterrein en het omliggende gebied.  
Om het terrein schoon te houden zijn er jaarlijks al vele maatregelen genomen: 

- Voldoende afvalbakken, tussentijds vaak geleegd. 
- Voldoende asbakken 
- Verbod op flyeren op het terrein en omgeving door theatergroepen. Alle 

promotiematerialen worden verzameld in de informatiebalie. 
- Grote afvalcontainer voor alle afval 
- Grote oud-papier containers 
- Pachters(cateraars) worden verantwoordelijk gemaakt voor het netjes houden van 

hun afvalstromen. Vanaf 2015 krijgen zij de beschikking over speciale afvalbakken 
waar zij hun afval in kunnen verzamelen. 

- Kunstenaars worden verantwoordelijk gemaakt om hun eigen kunstwerken nadien op 
te ruimen en de locatie schoon achter te laten. Deze worden nadien gecontroleerd 
door de organisatie. 

- Team vrijwilligers tijdens festival die zich ontfermt over de schoonmaak van het 
festivalterrein. Deze zijn tijdens en elke ochtend aanwezig om het festivalterrein weer 
‘schoon’ te maken. 

- Tijdens opbouw en afbouw van het festival wordt er regelmatig door medewerkers 
afval geruimd op plekken waar gebouwd is om zodoende restanten tiewraps, tape, 
verbindingsmaterialen e.d. direct worden opgeruimd. 

- Na afloop van de afbouw van het festival ruimt het festivalteam samen met 
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vrijwilligers de laatste resten van het afval op. 
- Nauw overleg met Van Gansewinkel(het afvalverwerkingsbedrijf) over recycling van 

het afval. 
 
4) U zal zoveel mogelijk het gebied en de natuur waar het festival plaatsvindt 
respecteren. 
Om het gebied in 2015 zo min mogelijk te lasten zal er zo min mogelijk gereden worden met 
auto’s en trekkers. Om materiaal te komen brengen wordt de Ruitersteeg als aanrijroute 
gebruikt voor de desbetreffende vrachtwagens, transportbussen, e.d.  
De eventuele oneffenheden en de betreden delen worden geharkt en eventueel kleinschalig 
geplagd in overleg met Staatsbosbeheer. 
De organisatie zal de leveranciers, medewerkers en vrijwilligers informeren over de 
kwetsbaarheid van het gebied en maatregelen voor het beperken van verkeer en belasting 
met hen bespreken. 
Voor de vervolgjaren wordt er een ecologisch onderzoek gedaan in opdracht van provincie 
Drenthe. Hierin wordt ook onderzocht hoe het habitat-type (niet alleen op het deel waar het 
festival plaats vind) verder tot ontwikkeling gebracht kan worden3. De adviezen die daaruit 
zullen volgen zal de organisatie opvolgen en mogelijk helpen uitvoeren in samenwerking met 
de betrokken partijen. 
 
5) U zal in samenwerking met daarvoor bevoegde instanties kijken beoordelen of het 
mogelijk is eventueel met de benodigde mitigerende maatregelen het huidige terrein te 
behouden voor de volgende edities van het festival. 
In het voorjaar/zomer van 2015 wordt het ecologisch rapport gemaakt door een 
onafhankelijke en gespecialiseerde organisatie. De opdracht voor dit bureau is beschreven in 
het verslag dat aan het begin van deze aanvulling is toegevoegd. Hierin wordt onder andere 
onderzocht of bepaalde gebieden die nog niet gearceerd zijn als habitat-type ook niet in 
aanmerking komen voor deze status. Graag willen wij u daarom weer verwijzen naar het 
verslag van deze bijeenkomst en de onderzoeksvragen die worden gesteld aan het 
gespecialiseerde bureau. 
 
Het plan van aanpak wordt geschreven door de organisatie van FestiValderAa en daarna 
getoetst door een gespecialiseerd ecologisch adviesbureau.  De organisatie heeft in deze 
nog geen stappen ondernomen omdat eerst het ecologisch rapport moet worden afgerond. 
Het plan van aanpak richt zich naast het festivalterrein ook op de theaterlocaties in de 
omgeving van Schipborg en Zeegse. Dit onderzoek kan niet eerder gedaan worden dan 
voorjaar/zomer 2015 aangezien de flora pas in het voorjaar tot bloei komt.  De aansturing 
hiervan gebeurt door  van provincie Drenthe. 
 
Verder is de organisatie actief bezig met het zoeken naar en onderzoeken van alternatieve 
locaties.  
Hierbij wordt gekeken naar:  

- ecologische status gebied (Natura2000, habitat-type, stiltegebied) 
- omgeving (omwonenden) 
- faciliteiten (is het qua infrastructuur mogelijk een dergelijk festival op de 

desbetreffende locatie te organiseren) 

3 Onderzoeksvragen ecologisch rapport:
c. Wat is nodig om in deelgebied 1 het habitat ‘stuifzandheiden met struikhei’ verder tot 
ontwikkeling te brengen? 
d. Is het mogelijk om ipv in deelgebied 1 in deelgebied 2 en 3  het habitat H2310 
(Stuifzandheiden met struikhei) te ontwikkelen. En zo ja, welke maatregelen zijn daar voor 
nodig?” 






























