
             Wet 
    natuurbescherming 
      en evenementen  



Evenementen zijn toenemend populair bij 
initiatiefnemers, burgers en gemeenten. De procedure 
om hier succesvol een vergunning voor aan te vragen 
is complex. Er moet rekening worden gehouden 
met veel verschillende aspecten. Denk hierbij aan 
geluidsoverlast en brandveiligheid, maar ook aan het 
effect van stikstofdepositie of overige mogelijke effecten 
op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarvoor 
zijn mogelijk extra vergunningen nodig. Ook moet 
er nog rekening worden gehouden met beschermde 
dier- en plantsoorten en broedende vogels op het 
evenemententerrein.

In deze brochure vindt u enkele aanbevelingen die helpen 
bij de aanvraag van een evenementenvergunning.
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We adviseren om op tijd te starten met een onderzoek. De twee onderzoeken  
die uitgevoerd moeten worden zijn:

1. Een Aeriusberekening naar de mogelijke effecten van stikstofdepositie. 
2. De effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden 

en de mogelijke verstoring of beschadiging van dier- en plantsoorten.

Omdat Aerius niet expliciet is ingericht voor kortdurende activiteiten is er een 
uitleg nodig van de resultaten. Een Aerius-berekening kan lastig zijn om zelf 
uit te voeren. Het advies is om hier een (ecologisch) onderzoeksbureau voor 
te raadplegen. Als overige effecten een rol spelen, is een natuurtoets met 
onderbouwing nodig.

Een ecologisch deskundige kan voor u een natuurtoets uitvoeren. Er wordt 
getoetst of de locatie waar het evenement zal plaatsvinden vrij is van beschermde 
dier- en plantsoorten. 

Als het gebied niet vrij is van beschermde soorten moet u in overleg met de 
deskundige afstemmen welke maatregelen getroffen moeten worden.

    Start op tijd met onderzoeken 



In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om 
dier- en plantsoorten opzettelijk te verstoren, te beschadigen, 
te plukken en de voortplanting en rustplaatsen te vernielen. 

Als organisator van een evenement moet u aantonen dat aan de 
zorgplichtvereisten uit de wet worden voldaan. Dat betekent 
dat u maatregelen dient te nemen om negatieve effecten op 
beschermde soorten te voorkomen. 

Overtredingen kunnen onder andere optreden door geluid, 
licht, trillingen, verontreinigingen, beschadigingen en optische 
verstoringen door de aanwezigheid en/of beweging van 
mensen of materieel/voorwerpen. Bij evenementen gaat het 
meestal om een combinatie van bovenstaande verstoringen.

Als u deze verstoringen niet kunt voorkomen zal het 
evenement op een andere locatie moeten plaatsvinden.
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Om aan de verplichtingen uit de Wet natuurbescherming te 
voldoen, kunnen (meestal) preventiemaatregelen getroffen 
worden. De locatie ofwel het terrein kan op afstand van 
omliggende wateren, oevers, struwelen en bosranden 
ingericht worden om deze voldoende af te schermen. 
Daarnaast helpt het om de verlichting te richten op het terrein 
zelf en niet in de richting van het gebied.  

Ook kan een evenement plaatsvinden buiten de kwetsbare 
periode, bijvoorbeeld na het broedseizoen.

     Maatregelen 
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Als de locatie van een evenement binnen of nabij een 
Natura 2000-gebied ligt, controleer dan of er een 
vergunningplicht is in verband met de gebiedsbescherming. 
Natura 2000-gebieden zijn terug te vinden op de website 
www.natura2000.nl. 

Als er een vergunningplichtige situatie is, dan bent u 
verplicht om een aanvraag met een natuurtoets in te 
dienen via ons loket op www.odnhn.nl. 
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U kunt onderzoek doen naar maatregelen die stikstofuitstoot 
beperken. Hiermee kan een negatief effect op stikstof gevoelige 
vegetatie in Natura 2000-gebieden voorkomen worden. 

Kiezen voor een alternatief is een goed voorbeeld van zo’n 
maatregel. De inzet van aggregaten, generatoren of elektrisch 
materieel kunnen de stikstofuitstoot beperken. 

Ook is het inzetten van alternatief vervoer, zoals groepsvervoer 
met bussen, een goede optie.

      Maatregelen stikstofdepositie



Als u een vergunning Wet natuurbescherming nodig hebt, 
kunt u deze aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord. 

De uitgebreide vergunningprocedure duurt 26 weken en 
loopt naast de aanvraag voor een evenementenvergunning bij 
de betreffende gemeente. 

Zonder vergunning Wet natuurbescherming is er mogelijk 
sprake van een overtreding waarop gehandhaafd wordt.

   Vergunning 
     Wet natuurbescherming



Zorgplicht

U moet altijd aan de zorgplicht van de Wet 
natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u respectvol 
moet omgaan met de natuur en deze zo min mogelijk mag 
verstoren. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet.

Betrek het bevoegd gezag 

Als een vergunning of ontheffing in het kader van de 
Wet natuurbescherming nodig is, betrek het bevoegd 
gezag dan op tijd bij het onderzoek. Hierdoor zal de 
vergunningprocedure geen onnodige vertraging oplopen.



De vergunning Wet natuurbescherming is mogelijk niet 
de enige vergunning die u nodig hebt om een evenement 
te mogen organiseren. Andere vergunningen zijn onder 
andere de Algemene Plaatselijke Verordening, het afsteken 
van vuurwerk (ontbrandingsvergunning) en stiltegebieden. 
Raadpleeg altijd de betreffende gemeente of een adviseur 
zodat u weet of u alle verplichte vergunningen hebt 
aangevraagd voor uw evenement. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan 
telefonisch of via email. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website 
www.odnhn.nl.

Scan de QR-code om te zien wat onze inspecteur 
stikstof allemaal doet! 

Op stap met onze inspecteur

Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord

Bezoekadres
Dampten 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

T 088 - 10 21 300
E postbus@odnhn.nl

www.odnhn.nl
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