
 

 

  

U wilt een evenement in een groene omgeving organiseren? Bijvoorbeeld een 

muziekevenement, wedstrijd of markt in een park, bos of duingebied? Mogelijk 

dient u dan preventieve maatregelen te nemen om schade aan de natuur te 

voorkomen: er kunnen beschermde planten- en diersoorten in het betreffende 

gebied aanwezig zijn. 

 

Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn: 

 U laat het evenement plaatsvinden op een ander moment, bijvoorbeeld 

buiten het broedseizoen (half maart – half juli) 

 U verplaatst het evenement naar een ander terrein 

 U schermt terreindelen met een kwetsbare natuurwaarde af 

 U past de programmatijden aan om rekening te houden met het dag-

nachtritme van beschermde soorten 

 U voorkomt geluid- en lichtoverlast door gebruik te maken van speciale 

geluidsapparatuur of door overkappingen over lichtmasten te plaatsen 

 U schrapt het gebruik van vuurwerk 

 

Wet natuurbescherming  

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, 

de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe 

wet is grotendeels in handen van de provincies en omgevingsdiensten komen te 

liggen. 

 

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het 

wild voorkomen. Zo staat er in de Wet dat alles wat negatieve effecten heeft op 

beschermde soorten verboden is. Over dieren, beschermd of niet, schrijft de wet 

voor dat we altijd zorgvuldig met onze omgeving moeten omgaan. 

 

De belangrijkste schadelijke effecten door evenementen op flora en fauna, zijn 

geluid, verlichting, bewegingen van mensen en verkeer en vuurwerk.  

 

 

 

Evenementen en Natuurbescherming 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet


 

 

 
 

Ecologisch deskundige 

Bij buitenevenementen mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen 

schade ondervinden. Een ecologisch deskundige helpt na te gaan of dit zo is. 

Hij/zij bepaalt ook hoe eventuele schade kan worden voorkomen. Verder vervult 

de deskundige de volgende taken en rollen: 

 onderzoek naar preventieve maatregelen 

 onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten 

 onderzoek vrijstellingen en gedragscodes 

 onderzoek naar alternatieven 

 hulp bij aanvragen ontheffing 

 

Het kan ook zijn dat de deskundige wordt ingeschakeld om toe te zien op de  

voor het evenement gemaakte afspraken over preventieve maatregelen.  

 

Zorgplicht 

Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u wel aan de zorgplicht van de Wet 

natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u altijd respectvol moet omgaan 

met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om 

beschermde soorten gaat of niet.  

 

Evenementenvergunning aanvragen 

Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt bij de gemeente getoetst 

aan de Wet natuurbescherming en zo nodig worden er in de vergunning 

voorschriften opgenomen om negatieve effecten op beschermde soorten te 

voorkomen. Als er ondanks de te nemen maatregelen toch negatieve effecten 

zijn op beschermde soorten dan dient u een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aan te vragen maar de kans dat die wordt verleend is in de 

praktijk klein omdat er in feite altijd de hierboven genoemde preventieve 

maatregelen kunnen worden genomen en het zogeheten ‘algemeen belang’ van 

het evenement niet groot genoeg is. 

 

Informatie over vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming kunt u 

vinden op de site van de Rijksoverheid en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

te Hoorn.  

 

http://www.rvo.nl/wet-natuurbescherming
https://www.rudnhn.nl/

