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Beleidsregels aanvraagprocedure evenementen binnen de Wet natuurbescherming  
provincie Fryslân 

Intitulé
Beleidsregels aanvraagprocedure evenementen binnen de Wet natuurbescherming 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;  

Gelet op de artikelen 2:7, 2:8, 3:3, 3:8 en 5:1 van de Wet natuurbescherming;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels te stellen voor de aanvraagprocedure voor 
ontheffingen, vergunningen, verklaringen van geen bedenkingen en bestuurlijke 
rechtsoordelen op grond van de Wet natuurbescherming, specifiek voor evenementen; 

Besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen: 

Hoofdstuk I – Begripsbepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze beleidsregels worden de volgende definities gehanteerd:

1. Aanvang: datum waarop het evenement, inclusief de opbouw, begint. 
2. Aanvraag: een verzoek tot het verlenen van een ontheffing, vergunning, bestuurlijk 

rechtsoordeel of Vvgb op grond van de wet. 
3. Bestuurlijk rechtsoordeel: een als zelfstandig en definitief bedoeld oordeel van GS 

omtrent de toepasselijkheid van een wettelijke bepaling in een gegeven situatie ten 
aanzien waarvan GS de bevoegdheid hebben.

4. Complexe aanvraag: een aanvraag voor een evenement waar per dag een totaal van 
2000 of meer bezoekers verwacht wordt, waarbij het evenement mede voldoet aan 
alle onderstaande kenmerken:

i. Er wordt gebruik gemaakt van versterkt geluid;
ii. Er wordt gebruik gemaakt van kunstlicht;
iii. Het betreft een meerdaags evenement, exclusief dagen van op- en afbouw; 
iv. Het evenement gaat door in de avond (na 18:00 uur), en:
v. Er wordt van GS een beoordeling gevraagd over de toepassing van Hoofdstuk 

2 (Natura 2000-gebieden) en Hoofdstuk 3 (Soorten) van de wet.
5. Vvgb: Verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht.
6. GS: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.
7. Wet: de Wet natuurbescherming. 

Hoofdstuk II – Termijn behandeling complexe aanvraag 

Artikel 2 – Complexe aanvraag 
1. GS maken, behoudens de situatie als bedoeld in artikel 3:18, vierde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, in elk geval gebruik van de volledige beslistermijn van 
zes maanden o.g.v. artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
indien de aanvraag een complexe aanvraag betreft.  

2. GS zijn bevoegd om gemotiveerd van voorgaande lid af te wijken ten gunste van 
aanvrager.

Hoofdstuk III – Slotbepalingen 

Artikel 3.1 – Citeertitel 



Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels aanvraagprocedure evenementen 
binnen de Wet natuurbescherming provincie Fryslân'. 

Artikel 3.2 – Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023. 

Artikel 3.3 – Overgangsrecht 
Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op evenementen die plaatsvinden voor 1 juli 
2023.   
 
Artikel 3.4 – Werking onder Omgevingswet
Deze beleidsregels blijven onverkort gelden vanaf het moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet en zullen van toepassing zijn op de artikelen van de Omgevingswet die ter 
vervanging zullen dienen voor de artikelen van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet 
natuurbescherming. 


