
Advies aan de burgemeester

Nummer:   Datum:  

Onderwerp: Oerol 2023 

Datum: 3 maart 2023 

Besluit: 
De burgemeester besluit: 

1. Dat voor de behandeling van de aanvraag evenementenvergunning voor Oerol 2023 
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing wordt verklaard op 
grond van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht; 

2. De concept evenementenvergunning voor Oerol 2023 met aanvraag ter inzage te 
leggen, gedurende zes weken, met daarin de volgende wijzigingen t.o.v. de gedane 
aanvraag: 
 In de conceptvergunning opnemen dat festivalhart Paal 8 dagelijks geopend mag 

zijn volgende de aangevraagde tijden. Wel dient versterkte muziek uiterlijk 23:00 
uur beëindigd te worden op de parkeerplaats en om 23:30 uur op het strand. 

 In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Gouden Haas in de 
vroege ochtend mag beginnen voor 08:00 uur. 

 In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Hringleikur alleen 
gebruik kan maken van de oude campus als er voorafgaand toestemming is 
verleend door de gemeente Terschelling i.v.m. bewoning Victoria/oude campus. 

 In de conceptvergunning opnemen dat het gebruik van een kachel door Collectief 
Walden is toegestaan, mits dit goedgekeurd wordt tijdens de schouw.  

 In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Tamar Blom is 
toegestaan, mits het veiligheidsplan voldoet en het gat tijdens de schouw wordt 
goedgekeurd. 

 In de conceptvergunning opnemen dat de Veenfabriek op de Betonning tot uiterlijk 
21:00 uur mag duren. Na 21:00 uur mag er geen versterkt geluid meer te horen zijn 
vanaf de Betonning. 

 In de conceptvergunning opnemen dat het Oerol is toegestaan om de 
voorbereidingen voor het festival vanaf 16 mei op te starten. 

 In de conceptvergunning opnemen dat het plaatsen van een servicepunt en het 
organiseren van straattheater op het havenplein alleen is toegestaan met de vooraf 
verleende toestemming van de gemeente Terschelling. 

 De aanvraag voor buitenoptredens bij de horeca toestaan;  
 De aanvraag voor buitenoptredens bij de Zandzeebar tot 23:00 te weigeren.  
 De aanvraag voor een bar buiten het bestaande terras van de Rustende Jager te 

weigeren. 
3.De burgemeester neemt het advies van de GHOR over en neemt geen ALS-   
hulpverlening mee in de evenementenvergunning. 

Besluit vastgesteld d.d. [datum besluit in te vullen door B&W-notulist]

Steller advies: TE

Teamleider: HOW 



Datum / nummer eerder advies:  

 Besluit is openbaar  Besluit is niet openbaar (op grond van art. 55 Gemeentewet) 

Product 
Financiële consequenties:   ja   nee 
Personele consequenties:  ja  nee

Het advies wordt behandeld in de commissievergadering van 

Het advies wordt behandeld in de raadsvergadering van 

 Ter kennisname 

 Ter besluitvorming 

 Niet van toepassing 

Publieksamenvatting 
Stichting Terschellings Oerol heeft een evenementenvergunning voor het Oerol festival 
aangevraagd dat gepland staat van 9 tot en met 18 juni 2023. De burgemeester heeft besloten 
de aanvraag samen met de ontwerpvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen 
voordat zij besluit of de vergunning wordt verleend. In die zes weken kunnen 
belanghebbenden hun zienswijze indienen bij de burgemeester. 

Directeur/gemeentesecretaris akkoord advies naar burgemeester: 

Datum advies: 3 maart 2023 

Inleiding  
Stichting Terschellings Oerol heeft een evenementenvergunning voor het Oerol festival 
aangevraagd dat gepland staat van 9 tot en met 18 juni 2023. Hiervoor zijn diverse 
vergunningen vereist waaronder een omgevingsvergunning, evenementenvergunning, een 
natuurvergunning op grond van de Wet Natuurbescherming, een ontheffing stiltegebied en 
een ontheffing op grond van 4.6 APV. Dit advies gaat over het ter inzage leggen van de 
aanvraag en de ontwerpvergunning van de evenementenvergunning.  

Bij de behandeling van deze aanvraag is afgesproken dat de uitgebreide procedure in de zin 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd. De uitgebreide 
procedure wordt gebruikt omdat Oerol een groot evenement is dat zich over het hele eiland 
afspeelt. De eilandbewoners kunnen in een vroeg stadium kennisnemen van de plannen. De 
aanvraag wordt samen met de ontwerpvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
In die zes weken kunnen belanghebbenden op grond van artikel 3:15 lid 1 Awb hun 
zienswijze indienen bij de burgemeester. Advies: De burgemeester stemt in met de 
procedure volgens §3.4 van de Awb.  

Motivatie/argumentatie  
Om uiteindelijk tot het verlenen van een evenementenvergunning voor Oerol 2023 te komen, 
moeten alle onderdelen van de aanvraag getoetst worden op grond van artikel 1:8 APV 
(openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu) en 
artikel 2:25 APV (evenementenvergunning).  

Het milieubegrip omvat alle soorten van overlast die gerelateerd zijn aan de omgeving/het 
woon- en leefklimaat van omwonenden.1 Te denken valt aan geluidsoverlast, geurhinder, 
overlast veroorzaakt door stof of afval. Overlast, veroorzaakt door vuurwerk, valt eveneens 
onder bescherming van het milieu of zelfs gezondheid. Natuur valt niet onder 

1 Rechtbank Noord-Holland: ECLI:NL:RBNHO:2017:7858 



milieubescherming. Dit onderwerp is geregeld in de Wet natuurbescherming waar Oerol ook 
een vergunning voor aanvraagt. 

Op 24 en 31 januari 2023 hebben de eerste integrale overleggen plaatsgevonden. Dit 
overleg had tot doel een integrale aanpak van het evenement en de vergunningverlening. Bij 
dit overleg waren Oerol, gemeente, politie, Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF), 
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat aanwezig. Alle locaties zijn 
uitgebreid doorgesproken. De Veiligheidsregio en de politie hebben inmiddels advies 
uitgebracht over de aanvraag.  

De organisatie van Oerol heeft voor de meeste buitenlocaties een omgevingsvergunning 
strijdig gebruik voor vijf jaar, gerekend vanaf 2020. Omdat er voor dit jaar een nieuw 
festivalterrein wordt aangevraagd voor de parkeerplaats bij Paal 8 is hier een nieuwe 
omgevingsvergunning voor aangevraagd door de organisatie. De aanvraag voor deze 
omgevingsvergunning is op dit moment in behandeling bij de gemeente Terschelling.

Oerol heeft daarnaast op grond van artikel 4.6 APV ontheffing nodig voor versterkte muziek 
in de buitenlucht, waar geen sprake is van een stiltegebied. Adviesbureau Geluidsmeesters 
heeft geluidsnormen geadviseerd waar Oerol zich aan dient te houden ter bescherming van 
de omwonenden. Deze normen worden opgenomen in de ontheffing en in de 
evenementenvergunning.  

Uit de aanvraag en het eerste overleg kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. 
Deze zijn als volgt: 

Opening/afsluiting festival 
Op woensdag 7 en donderdag 8 juni staan er try-outs gepland. Ook wil Oerol graag een 
speciale opening voor bewoners en ondernemers van het eiland organiseren op 8 juni in de 
vorm van een avondvoorstelling (op uitnodiging). Oerol verwacht maximaal 500 personen. 
Voorafgaand aan het voorstellingsbezoek wil de organisatie het nieuwe festivalhart bij Paal 8 
feestelijk openen voor eilanders. Deze opening zal bestaan uit een ceremonieel gedeelte en 
een muziekoptreden. Op vrijdag 9 juni is de algemene feestelijke opening voor iedereen bij 
festivalhart Paal 8. Op verschillende locaties gaat het evenement dan ook van start met de 
verschillende programmaonderdelen. De evenementenvergunning zal gelden van                   
7 tot en met 18 juni 2023. Op zondag 18 juni sluit Oerol af bij festivalhart Paal 8. Hiervoor is 
nog geen programma bekend.  

Festivalhart Paal 8  
Uit de evaluatie en enquêtes van Oerol 2022 is gebleken dat de meerderheid van het publiek 
behoefte heeft aan een duidelijk festivalhart, waarvan het van 10.00 uur tot sluit (23.59 uur) 
levendig is, met afwisselende programmering. Een centrale ontmoetingsplek. Tevens 
hebben verduurzaming en stijgende kosten bijgedragen aan de keuze van Oerol om dit jaar 
één festivalterrein te faciliteren. De beste plek voor dit nieuwefestivalterrein is volgens Oerol 
de parkeerplaats bij Paal 8 en het nabijgelegen strand. Na overleg met verschillende 
stakeholders en diensten vraagt Oerol voor 2023 een vergunning aan voor Parkeerterrein 
Paal 8 en een gedeelte van het strand ten oosten van de reguliere strandovergang bij Paal 8 
als festivalhart. Het festivalterrein wordt ingericht op 5000 bezoekers maximaal, waar uit 
wordt gegaan van 4000 op het parkeerterrein en 1000 op het strand.  

Op de parkeerplaats wil Oerol het normale festivalterrein zoals we dat ook kenden van het 
Westerkeyn terrein. Op het strand wil Oerol een aantal culturele activiteiten ontplooien.  

De geplande openingstijden zijn: donderdag 9 juni: eilander opening maximaal 2 uur tussen 
17:00 - 24:00 uur. Vrijdag 9 juni: 14:00 - 00:00 uur. Zaterdag 10 juni t/m zondag 18 juni: 
10:00 - 00:00 uur.  



In de programmering zorgt Oerol ervoor dat publiek gefaseerd uitstroomt. Met Arriva worden 
gesprekken gevoerd over het inzetten van pendelbussen. In de communicatie naar eilanders 
en bezoekers wordt vanuit de gemeente en vanuit Oerol op diverse plekken meegenomen 
dat er slechts beperkte parkeermogelijkheid zal zijn voor auto’s op het parkeerterrein van 
Paal 8 en dat voor een groot gedeelte van de parkeerplaats een parkeerverbod zal gelden. 

Oerol heeft nog niet eerder op het parkeerterrein van Paal 8 een festivalterrein 
georganiseerd. De organisatie is daarom al in een vroeg stadium bij de gemeente geweest 
om de plannen van Paal 8 te bespreken en heeft ook voorgaand aan de aanvraag met vele 
belanghebbenden in de omgeving gesproken om de plannen te bespreken en eventuele 
punten van zorg mee te nemen in de aanvraag.  

De toegangswegen naar parkeerterrein Paal 8 zijn niet per definitie ingericht op grote 
verkeersstromen. Het fietspad is voor een groot gedeelte wel gescheiden van de weg voor 
gemotoriseerd verkeerd. Vanuit West-Terschelling en Midsland zijn er twee autowegen die 
richting dit parkeerterrein gaan. Er is daarnaast geen aparte weg beschikbaar die als 
calamiteitenroute gebruikt kan worden. De adviserende hulpdiensten hebben daarom 
maatwerk geleverd ten aanzien van mogelijke calamiteiten tijdens het festival en op het 
strand. Dit maatwerk is terug te lezen in de adviezen van de hulpdiensten en zijn 
meegenomen als voorschriften in de conceptvergunning.

Oerol zorgt voor voldoende beveiligers, verkeersregelaars en publieksbegeleiders tijdens de 
openingstijden van het festivalterrein en dagelijks vlak voor en vlak na opening/sluiting van 
het terrein. Er worden diverse veiligheidsmaatregelen genomen in de vorm van 
verkeersmaatregelen, extra verlichting en bewegwijzering. Naar aanleiding van overleg met 
hulpdiensten vraagt Oerol ook een aantal verkeersbesluiten aan. De gemeente gaat deze 
aanvragen toetsen op grond van openbare orde en veiligheid en gaat ook intern overleggen 
met de desbetreffende verkeersdeskundige en de verkeerspolitie. Daarna neemt de 
gemeente de benodigde verkeersmaatregelen die nodig zijn. In geval van een calamiteit, 
treedt het volgende verkeersbesluit in werking: Badweg afsluiten vanaf kruising fietspad 
Badweg West-Longway tot driesprong Badweg Midsland-Midslander Longway voor regulier 
verkeer. De toegang tot het Parkeerterrein en de Reddingbootschuur wordt dan alleen 
toegankelijk voor hulpdiensten. In geval van een grote calamiteit krijgen de 
verkeersregelaars van Oerol ondersteuning van de hulpdiensten. 

Advies: in de conceptvergunning opnemen dat festivalhart Paal 8 (parkeerplaats en strand) 
dagelijks geopend mag zijn volgende de aangevraagde tijden. Wel dient versterkte muziek 
uiterlijk 23:00 uur beëindigd te worden op de parkeerplaats en om 23:30 uur op het strand. 

Afwijkende begintijd
Oerol vraagt voor de voorstelling ‘Herinner Ons’ van Gouden Haas een afwijkende begintijd 
aan in de vroege ochtend voor 08:00 uur. De locatie is de Griene Pôlle te West-Terschelling 
of de Dobe Formerum Oost. Herinner Ons is geïnspireerd door ritueel en ceremonie, in dit 
geval als eerbetoon aan de rijkdom aan biodiversiteit die we als mensheid verwoesten. Het 
gevoel van zonsopgang en stilte kan een extra dimensie bieden aan deze theatrale ervaring. 
De voorstelling tijdens zonsopgang is gepland tijdens het tweede weekend van Oerol, dicht 
tegenmidzomer aan. De publiekscapaciteit is maximaal 150 personen per voorstelling.  
Op deze locaties wordt in de ochtend geen overlast voor omwonenden verwacht. Advies: in 
conceptvergunning meenemen dat de voorstelling in de vroege ochtend mag beginnen.  

Bijzonderheden  
De voorstelling ‘Allra veðra von’ van Hringleikur speelt zich af bij de oude campus ter hoogte 
van ’t Land 8 te West-Terschelling. Ten tijde van Oerol is er mogelijk sprake van huisvesting 
in zowel het Victoria gebouw als in het gebouw op palen (oude campus). Dit kan betekenen 
dat de voorstellingen daar niet door kunnen gaan. Oerol wordt geadviseerd een 



reservelocatie achter de hand te houden. Advies: Oerol kan alleen gebruik maken van deze 
locatie als er toestemming is verleend door de gemeente Terschelling.  

Collectief Walden wil in de voorstelling graag werken met vuureffecten doormiddel van een 
kachel net als in 2022. De locatie is bij strandpaal 18 en er zijn meerdere voorstellingen op 
een dag. Vanwege het doorlopende rook- en stookverbod is het nog onduidelijk of de 
vuureffecten mogelijk zijn. Advies: Het gebruik van een kachel door Collectief Walden is 
toegestaan, mits dit goedgekeurd wordt tijdens de schouw.  

Tamar Blom wil in zijn voorstelling bij Zandafgraving Wulp letterlijk de aarde en de diepte in, 
op zoek naar stilte. Door het graven van een gat en de fysieke arbeid die dat vraagt wil hij 
het publiek getuige maken van de verdwijning van een zwarte doos. Eenmaal ingegraven 
krijgt de doos als functie om als schuilplaats te dienen. Het publiek kan 1 voor 1 plaatsnemen 
en zo het verdwijnen in de aarde beleven. De afmetingen van de black box zijn 1,20 x 1,20 x 
1,20 meter - Het gat wordt versterkt door damwanden. Er zal continu toezicht zijn. Als de 
expeditie gesloten is dan wordt het gat goed afgesloten, zodat niemand erin kan vallen. De 
prisma die wordt gebruikt als deksel op de box is makkelijk handmatig te openen en te 
sluiten. Er wordt een gespecificeerd veiligheidsplan gemaakt op basis van het definitieve 
ontwerp. Advies: de voorstelling toestaan, mits het veiligheidsplan voldoet en het gat tijdens 
de schouw wordt goedgekeurd. 

De voorstelling van de Veenfabriek speelt zich af op de Betonning. Het is de wens van de 
makers om bij de voorstelling eten te serveren en een bar in te richten. De aanvraag voor 
alcoholontheffingen wordt nog in een apart advies aan de burgemeester voorgelegd. De 
voorstelling duurt tot uiterlijk tot 21:00 uur en heeft versterkt geluid. De maximale capaciteit is 
500 personen per voorstelling. Met activiteiten op de Betonning dient rekening gehouden te 
worden met omwonenden. Bij gebruik als festivalterrein werd versterkte muziek tot 20:30 uur 
toegestaan in verband met de uitloop van 2000 mensen van het festivalterrein. Gezien de 
aanvraag voor 500 personen, is de verwachting voor overlast voor de omgeving veel lager. 
Advies: de voorstelling van de Veenfabriek mag tot uiterlijk 21:00 uur duren. Na 21:00 uur 
mag er geen versterkt geluid meer te horen zijn vanaf de Betonning.   

De opbouw op de verschillende Oerol locaties start zoals gebruikelijk vanaf 3,5 week voor 
aanvang van het festival op dinsdag 16 mei 2023. Het ligt in de verwachting dat de 
definitieve evenementenvergunning dan nog niet is verleend. Zie de planning in dit advies. 
Oerol heeft deze voorbereidingstijd echter nodig en kan niet wachten met opbouwen tot het 
definitieve besluit is genomen. De burgemeester kan wel toestaan dat de organisatie eerder 
start met opbouwen. Dit is wel voor eigen risico van de organisatie van Oerol. Advies: Het is 
de organisatie van Oerol toegestaan om de voorbereidingen voor het festival vanaf 16 mei 
2023 te starten als de definitieve evenementenvergunning dan nog niet is verleend.  

Oerol wil graag weer, als vanouds, gebruik maken van het havenplein. Oerol wil bezoekers 
direct vanaf het moment van aankomst op het eiland welkom kunnen heten en kunnen 
informeren. Ze willen daarom graag een servicepunt plaatsen waar bezoekers informatie 
over het festival kunnen krijgen. Ook wil Oerol hier straattheater plaatsen.  
Advies: De plaatsen van een servicepunt en het organiseren van straattheater op het 
havenplein kan alleen toegestaan worden als de gemeente Terschelling hier voorafgaand 
aan het festival toestemming voor heeft verleend.  

Overig 

Buitenpodia horecaondernemers 
Een aantal horecaondernemers hebben voor 2023 weer een aanvraag gedaan voor 
buitenpodia. Regel is dat buitenpodia tot 22:00 uur mogen. Er zit 1 buitenpodium welke tot 
23.00 uur heeft aangevraagd. Dit betreft de Zandzeebar. Voorstel is om deze te weigeren. 



Advies: de aangevraagde buitenpodia toestaan. Alle aangevraagde buitenpodia dienen om 
22:00 te stoppen. De aanvraag voor buitenoptredens bij de Zandzeebar tot 23:00 uur wordt 
daarom geweigerd.  

Restaurant de Rustende Jager in Formerum zou graag aan de overkant van het restaurant in 
een weiland een podium willen plaatsen. Ze zouden in dat weiland ook graag een barretje 
willen plaatsen. Op dit moment geldt er binnen de gemeente geen beleidsregel voor 
uitbreiding van terrassen. Dit betekent dat horecaondernemers gehouden zijn aan de 
terrasafmetingen van hun terrastekening bij de exploitatievergunning en de afmetingen op 
hun alcoholvergunning. Daarbuiten is het niet toegestaan om terras uit te breiden of te 
schenken, omdat er anders sprake zou zijn van een uitbreiding. Een uitbreiding van het 
terras kan daarom niet toegestaan worden. Advies: De aanvraag voor een bar buiten het 
bestaande terras van de Rustende Jager te weigeren.  

Geen ALS-hulpverlening nodig 
Het onderwerp ALS-hulpverlening (in de volksmond derde ambulance) ten behoeve van 
evenementen is de afgelopen periode verschillende malen gespreksonderwerp geweest 
tussen de gemeente Terschelling, organisatie Oerol en de GHOR. Het evenement Oerol 
krijgt altijd een maatwerkadvies van de GHOR. Basis van het maatwerkadvies is een 
risicoanalyse door het in beeld brengen van de risicofactoren specifiek voor gezondheid en 
veiligheid. De risicofactoren worden vertaald naar gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. 
De 'vernieuwde’ opzet van het festival Oerol heeft een gewijzigde risicoanalyse opgeleverd. 
Op basis van de gewijzigde opzet van het festival Oerol en de risicoanalyse (risicofactoren, 
maatregelen en analyse zorgcontacten) adviseert de GHOR geen ALS-hulpverlening meer. 
Het zorgniveau ‘basis eerste hulp’ en 'evenementen eerste hulp’ is voldoende om aan de 
evenementen gerelateerde zorgvraag te voldoen. De gehele uitleg van de VRF is te vinden 
in bijlage 3.  
Advies: de burgemeester neemt het advies van de GHOR over en neemt geen ALS-
hulpverlening mee in de evenementenvergunning.  

Ontbrekende informatie
De aanvraag van Oerol is nog niet op alle gebieden volledig. De GHOR, brandweer en politie 
hebben in hun adviezen nog aantal zaken benoemd die aangevuld moeten worden.              
De hulpdiensten konden ondanks deze ontbrekende informatie wel goed adviseren en 
hebben inmiddels hun definitieve advies aangeleverd. Deze ontbrekende informatie bestaat 
voornamelijk uit het aanleveren van definitieve plattegronden die voldoen aan de wet 
BGBOP en een nadere uitwerking in de planvorming op basis van sanitaire voorzieningen, 
legionella preventie en afvalverwerking. Deze informatie zal de komende tijd door Oerol 
aangeleverd moeten worden en daarna nog voor een laatste keer gecontroleerd moeten 
worden door de hulpdiensten. Alle activiteiten van Oerol staan daarnaast onder voorbehoud 
van het definitieve veiligheidsplan en dat nog door de organisatie wordt aangeleverd in april 
2023. Zonder een goedgekeurd veiligheidsplan en de ontbrekende informatie kan het 
definitieve besluit niet genomen worden. Wel is de aanvraag voor nu voldoende om ter 
inzage gelegd te worden.  

Juridische/financiële/personele/organisatorische gevolgen
Door het volgen van de uitgebreide procedure bij de evenementenvergunning voor Oerol 
worden problemen in een vroegtijdig stadium opgemerkt en aangepakt. Belanghebbenden 
kunnen hun zienswijzen op de ontwerpvergunning geven. Het wel of niet indienen van 
zienswijzen heeft consequenties voor de mogelijkheid om na het definitief verlenen van de 
vergunning nog in beroep te kunnen gaan.

Belang voor toerisme/samenleving/economie 
Door het volgen van de uitgebreide procedure bij de evenementenvergunning voor Oerol 
worden problemen in een vroegtijdig stadium opgemerkt en aangepakt. Belanghebbenden 



kunnen hun zienswijzen op de ontwerpvergunning geven. Het wel of niet indienen van 
zienswijzen heeft consequenties voor de mogelijkheid om na het definitief verlenen van de 
vergunning nog in beroep te kunnen gaan.

Het Oerolfestival zorgt voor een toestroom aan toeristen en is een stimulator voor de 
economie. Dit zijn positieve effecten waar de samenleving van profiteert. Naast deze 
positieve gevolgen van Oerol zijn er ook minder positieve effecten, vooral op de 
samenleving. Dan kan het gaan om geluidshinder, zorg voor de openbare orde en veiligheid 
en het gebruik en afschermen van normaal gesproken vrij toegankelijke gebieden op het 
eiland. Gezien het toch overwegend positieve effect van Oerol op het eiland is het voor de 
gemeente belangrijk om een constructieve houding te tonen.  

Planning en uitvoering
Besluit burgemeester  Uiterlijk 10 maart 2023
Ter inzage 16 maart 2023
Publicatie ter inzage Terschellinger  16 maart 2023 
Tweede overleg met Oerol, 
Provincie, FUMO, Wetterskip, SBB, 
RWS, en gemeente om stand van 
zaken door te nemen  

21 maart 2023 

Tweede overleg met Oerol, 
gemeente, politie, VRF en 
ambulance over stand van zaken en 
calamiteitenplan

28 maart 2023  

Einde inzage 27 april 2023 
Verwerking zienswijzen 28 april 2023
Crisisoefening Begin mei
Advies naar 
JC/Communicatie/Teamleider

In de week van 8 mei – Uiterlijk 12 mei 2023

Advies naar burgemeester 15 mei 2023 
Opbouw Oerol 16 mei 2023
Definitief besluit 
vergunningen/ontheffingen

In de week van 22- 26 mei 2023 

Advertentie klaarzetten 29 mei 2023  
Publicatie Terschellinger 1 juni 2023
Schouw 8 juni 2023 en eventueel al daarvoor 
Overleg na afloop schouw – laatste 
details doorspreken 

8 juni 2023 

Start Oerol 9 juni 2023

Communicatie  na  besluit burgemeester
Het besluit  wordt gecommuniceerd via de volgende kanalen (aankruisen) 

Persbijeenkomst op in aanwezigheid van burgemeester        
Persber icht,  zoals bi jgevoegd 
Brief aan doelgroep(en) 
Informatiebijeenkomst op       
Publ icat ie in De Terschell inger (gemeentepagina) 
Art ikel De Terschell inger 
Website gemeente Terschel l ing 
Twitterber icht gemeente Terschel l ing 
Digitale nieuwsbrief  
Anders, nameli jk       



Voorgesteld besluit: 
De burgemeester besluit: 

1. Dat voor de behandeling van de aanvraag evenementenvergunning voor Oerol 2023 
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing wordt verklaard op grond 
van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht; 
2. De concept evenementenvergunning voor Oerol 2023 met aanvraag ter inzage te 
leggen, gedurende zes weken, met daarin de volgende wijzigingen t.o.v. de gedane 
aanvraag: 
• In de conceptvergunning opnemen dat festivalhart Paal 8 dagelijks geopend mag zijn 
volgende de aangevraagde tijden. Wel dient versterkte muziek uiterlijk 23:00 uur 
beëindigd te worden op de parkeerplaats en om 23:30 uur op het strand. 
• In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Gouden Haas in de vroege 
ochtend mag beginnen voor 08:00 uur. 
• In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Hringleikur alleen gebruik 
kan maken van de oude campus als er voorafgaand toestemming is verleend door de 
gemeente Terschelling i.v.m. bewoning Victoria/oude campus. 
• In de conceptvergunning opnemen dat het gebruik van een kachel door Collectief 
Walden is toegestaan, mits dit goedgekeurd wordt tijdens de schouw.  
• In de conceptvergunning opnemen dat de voorstelling van Tamar Blom is toegestaan, 
mits het veiligheidsplan voldoet en het gat tijdens de schouw wordt goedgekeurd. 
• In de conceptvergunning opnemen dat de Veenfabriek op de Betonning tot uiterlijk 
21:00 uur mag duren. Na 21:00 uur mag er geen versterkt geluid meer te horen zijn vanaf 
de Betonning. 
• In de conceptvergunning opnemen dat het Oerol is toegestaan om de 
voorbereidingen voor het festival vanaf 16 mei op te starten. 
• In de conceptvergunning opnemen dat het plaatsen van een servicepunt en het 
organiseren van straattheater op het havenplein alleen is toegestaan met de vooraf 
verleende toestemming van de gemeente Terschelling. 
• De aanvraag voor buitenoptredens bij de horeca toestaan;  
• De aanvraag voor buitenoptredens bij de Zandzeebar tot 23:00 te weigeren.  
• De aanvraag voor een bar buiten het bestaande terras van de Rustende Jager te 
weigeren. 
3.De burgemeester neemt het advies van de GHOR over en neemt geen ALS-   
hulpverlening mee in de evenementenvergunning. 

Juridische Zaken Financiën Communicatie OOV …. Teamleider
Overlegd met:
(te paraferen)
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