
Hoe houd je rekening met de natuur?

Evenementen en de 
Wet natuurbescherming

Organisatoren



In onze provincie vinden veel dorpsfeesten, braderieën, sportieve 

evenementen en festivals plaats. Fryslân bruist! Daar draag jij als 

organisator aan bij en dat is iets om trots op te zijn. 

Maar evenementen kunnen effect hebben op de natuur en dan komt de 

Wet natuurbescherming om de hoek kijken. Daarom helpen we organisato-

ren graag op weg om rekening te houden met natuur bij het organiseren 

van evenementen. In deze brochure vind je daar informatie over.

Heb je vragen? 

Neem dan contact met ons op via:

Email: wnb@fryslan.frlwnb@fryslan.frl

Telefoon: 058 292 8995
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Niets aan de hand, het evenement kan meestal gewoon doorgaan

Wees gerust, in veruit de meeste gevallen zal een evenement gewoon 

door kunnen gaan. Om een uitgangspunt te bieden bij de inschatting of 

mogelijk sprake is van schade aan de natuur, maken wij onderscheid tussen 

grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen. 

Grootschalige evenementen

Voor deze brochure verstaan wij onder een grootschalig evenement een 

meerdaags evenement dat in de open lucht (dus niet in een gebouw/tent/

etc.) plaatsvindt, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatig licht en 

versterkt geluid en dat meer dan 2000 bezoekers per dag trekt.  

Wordt er een grootschalig evenement georganiseerd? In dat geval is de 

kans ook groter dat het evenement gevolgen kan hebben voor de natuur. 

Wij adviseren organisatoren van grootschalige evenementen daarom om in 

ieder geval met de provincie of gemeente (indien al contact is gelegd i.h.k.v. 

bijv. een evenementenvergunning) af te stemmen of er mogelijk sprake kan 

zijn van schade aan de natuur. 

Wanneer sprake is van een grootschalig evenement, betekent dit nog niet 

dat er sprake is van impact op de natuur. Wel is de kans groter en adviseren 

wij daarom om te overleggen. Indien dit nodig blijkt te zijn, helpt de 

provincie graag bij het voorkomen van mogelijke strijdigheden met de Wet 

natuurbescherming en bij het zetten van eventuele vervolgstappen, zoals 

het laten uitvoeren van een ecologisch onderzoek.

Kleinschalige evenementen 

Voor kleinschalige evenementen, dit zijn alle evenementen die niet voldoen 

aan bovenstaande beschrijving van een ‘grootschalig evenement’, gaan wij 

ervan uit dat organisatoren zelf goed kunnen inschatten of hun evenement 

effect gaat hebben op de natuur. Zeker als het gaat om de kleinschaligere 

evenementen die een historie hebben en al jaren georganiseerd worden. 

Deze inschatting kan o.a. gemaakt worden aan de hand van deze brochure. 

Als het nodig is, helpt de provincie daar graag bij.

Let op: als wij een handhavingsverzoek of klacht ontvangen, zijn wij 

verplicht om te onderzoeken of toch een vergunning of ontheffing nodig 

is. Het is mogelijk dat een evenement al jaren zonder ontheffing of 

vergunning Wnb plaatsvindt, terwijl dit wel nodig was en is. In die gevallen 

zal de provincie, net als nu al het geval is, meedenken hoe het evenement 

toch, zonder schade aan de natuur, kan plaatsvinden.
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Beschermen van 
natuur bij evenementen

1. Wat is de Wet natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming (Wnb) biedt bescherming voor de Nederlandse 

natuur. Organiseer je een evenement dat misschien effecten heeft op de 

natuur? Dan heb je met deze wet te maken.

Deze wet regelt de bescherming van:

 ■ Dier- en plantsoorten

 ■ Natura 2000-natuurgebieden (waar ook bescherming tegen stikstofneerslag 

bij hoort)

 ■ Bescherming van bos in Nederland

Bij het organiseren van evenementen is in de meeste gevallen geen sprake 

bomenkap. Om die reden staat daarover niets in deze brochure. Is er toch 

sprake van kap, neem dan contact op met de provincie.

2. Bescherming van dier- en plantsoorten 

De Wet natuurbescherming beschermt een groot deel van de plant- en 

diersoorten die in Nederland leven. Ook als je een evenement organiseert is 

het belangrijk om verstoring, beschadiging of het vernielen/doden 

van deze planten en dieren te voorkomen. 

Ook zijn de eieren, jongen, nesten en 

verblijfplaatsen van dieren beschermd.

Achterin de brochure staat een voorbeeld voorbeeld 

van een evenementvan een evenement. Daarin staat hoe 

een evenement effecten kan hebben op 

soorten. Een aantal handige tips over 

hoe schade aan de natuur kan worden 

voorkomen vind je hierhier.

Twijfel je of jouw evenement misschien 

schadelijke effecten heeft voor dieren 

en planten?

Neem dan contactcontact op met de provin cie.

Meer informatie vind je op  

www.fryslan.frl/soortenwww.fryslan.frl/soorten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
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3. Bescherming van Natura 2000-gebieden 

Naast de dier- en plantsoorten die beschermd zijn in heel Nederland, zijn be -

paalde dieren en planten die in Natura 2000-gebiedenNatura 2000-gebieden leven, extra beschermd. 

Er zijn speciale doelstellingen om te zorgen dat deze soorten niet afnemen, of 

zelfs toenemen in aantallen. 

Op deze kaart staan de Natura 2000-gebieden in Fryslân: 

Klik op de kaart om van 

dichtbij te bekijken…

Een belangrijk onderdeel van de bescherming van Natura 2000-gebieden, is de 

neerslag van stikstof op deze gebieden. Een evenement kan stikstofneerslag 

veroorzaken door bijvoorbeeld het gebruik van aggregaten of doordat 

veel bezoekers met een auto naar het evenement komen. Stikstof kan 

de leefgebieden van beschermde soorten veranderen of aantasten. Met 

de AERIUS-calculatorAERIUS-calculator kun je beoordelen of jouw evenement zorgt voor 

stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden.

In het evenementvoorbeeldevenementvoorbeeld achterin de brochure staat hoe een evenement 

effect kan hebben op Natura 2000-gebieden. 

Twijfel je of jouw evenement misschien 

schadelijke effecten heeft voor 

Natura 2000-gebieden?

Neem dan contact op met de provincie.

4. Voorkómen schadelijke gevolgen voor de natuur 

Een aantal tips die kunnen helpen om mogelijke schade aan de natuur te 

beperken:  

Let op: als niet voldaan kan worden aan één of meerdere van onderstaande 

tips, betekent dit nog niet dat per definitie sprake is van strijdigheden met de 

Wet natuurbescherming. Het gaat altijd om een samenhang van factoren. 

 ■ Controleer of er geen broedende vogels of nesten zijn. Zijn die er wel? 

Overleg met een ecoloog over maatregelen of kies een datum buiten het 

broedseizoen. 

 ■ Richt verlichting niet op bomen, water of andere kwetsbare natuur. 

 ■ Steek geen vuurwerk af. 

 ■ Bij gebruik van lasershow: richt deze alleen op gebouwen, niet op lucht, 

bomen of water. 

 ■ Zorg voor voldoende afvalbakken en controleer het gebied na de tijd op 

achtergebleven afval en andere vervuiling. 

 ■ Zorg voor duidelijke regels voor bezoekers over de gebieden waar zij 

mogen komen en scherm eventueel natuur af. 

https://www.fryslan.frl/natura2000
https://www.fryslan.frl/natura2000
https://calculator.aerius.nl/wnb/
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 ■ Beperk het gebruik van versterkt geluid zoveel mogelijk. 

 ■ Organiseer het evenement op ten minste 500 meter afstand van een Natura 

2000-gebied, een ganzenfoerageergebied of een weidevogelkansgebied. 

 ■ Kies als locatie voor het evenement een gebied dat al druk recreatief 

bezocht wordt. 

Speelt één van deze factoren? Dan denken wij graag met je mee, ook 

over eventuele maatregelen die je kunt nemen om schade te voorkomen. 

Je kan dan contact opnemen met de provincie.

5. Aanvraag indienen

Wanneer na overleg met de provincie en het uitvoeren van ecologisch 

onderzoek blijkt dat je een aanvraag moet indienen voor een vergunning of 

ontheffing Wnb, dan is het van belang dat je dit op tijd doet. 

Aanvraag voor een complex evenement

Met betrekking tot de termijn voor het indienen van een aanvraag Wnb en 

de daarvoor benodigde stukken, zijn beleidsregels opgesteld. Je vindt de 

beleidsregels hier [kliklink naar website - volgt na publicatie beleidsregels]. 

Deze beleidsregels gelden alleen voor complexe evenementen. Hiervan is 

sprake wanneer een evenement per dag in totaal meer dan 2000 bezoekers 

trekt en daarnaast sprake is van álle 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 is sprake van een evenement in of nabij (<500 m) een Natura 

2000-gebied én er worden mogelijk beschermde dier- of plantensoorten 

verstoord/gedood of op een andere wijze aangetast. 

Indien een evenement voldoet aan alle bovenstaande kenmerken, dient de 

aanvraag voor het evenement minimaal zes maanden voorafgaand ingediend 

te worden bij de provincie. De reden hiervoor is dat op deze wijze tijdig het 

ecologisch onderzoek beoordeeld kan worden en eventueel aangevuld kan 

worden.

Let op: wanneer een Wnb-vergunning of -ontheffing wordt aangevraagd 

en verleend, ontslaat dit u niet van de verplichting tot het aanvragen 

van eventuele andere vergunningen (bijv. evenementenvergunning of 

omgevingsvergunning.)

Overige aanvragen

Bij overige aanvragen, die niet onder de beleidsregels vallen, dient men 

rekening te houden met een beslistermijn van in principe 13 weken. 

Toestemming terreinbeheerder 

Tenslotte willen wij er nog op wijzen dat altijd  de eigenaar van het terrein waar 

het evenement plaatsvindt om toestemming moet worden gevraagd. Indien 

het terrein waar het evenement plaatsvindt in een natuurgebied ligt, dient u 

contact op te nemen met de natuurbeheerder (veelal Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten of It Fryske Gea). De organisator kan dit zelf met 

de eigenaar of beheerder bespreken, de provincie staat hier buiten.
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CONTACT

6. Contact

Heb je naar aanleiding van deze brochure vragen? Of wil je bespreken wat de 

Wet natuurbescherming  voor jouw evenement kan betekenen? Denk je dat 

jouw evenement misschien schadelijke effecten op planten, dieren of Natura 

2000-gebieden heeft of wil je weten wat je kunt doen om dat te voorkomen? 

Het team Groene Regelgeving van de provincie Fryslân is te bereiken via:

Email: wnb@fryslan.frl

Telefoon: 058 292 8995

Wij denken graag met je mee!

Ook hebben wij een speciaal 'Evenementenspreekuur'. 

Heb je twijfel over de impact van een evenement op de natuur? 

Mail dan naar wnb@fryslan.frl om je aan te melden.

https://www.fryslan.frl/wnb
mailto:wnb%40fryslan.frl?subject=


BIJLAGE 1 

Welke effecten kan een evenement 

hebben op natuur?

Door van bestaande paden af 
te gaan, kunnen kwetsbare 
planten en dieren vertrapt woren.

Vuurwerk kan zorgen voor stress 
bij bijvoorbeeld vogels. Dit kan 
hun rust verstoren of tijdens de 
broedperiode kunnen zij hierdoor 
hun nest verlaten.

Verkeer of materiaal zoals 
aggregaten  zorgt voor stikstof-
uitstoot Dat is schadelijk voor 
sommige natuurgebieden.

Bij evenementen met veel publiek 
is de kans groter dat kwetsbare 
natuur vertrapt wordt en dat er 
afval achterblijft.

Harde, versterkte muziek 
kan dieren verstoren. 

Felle lampen kunnen dieren zoals 
vogels, vleermuizen en vissen 
verstoren. Ook kan fel licht de 
oriëntatie van vogels en vleermuizen 
verminderen, waardoor ze hun 
vliegroute niet meer kunnen vinden 
en in rondjes blijven vliegen.

Hoe beperk je verstoring?

 ■ Controleer of er geen broedende vogels of nesten 
zijn. Zijn die er wel? Overleg met een ecoloog 
over maatregelen of kies een datum buiten het 
broedseizoen.

 ■ Richt verlichting niet op bomen, water of andere 
kwetsbare natuur.

 ■ Steek geen vuurwerk af.

 ■ Bij gebruik van lasershow: richt deze alleen op 
gebouwen, niet op lucht, bomen of water. 

 ■ Zorg voor voldoende afvalbakken en controleer het 
gebied na de tijd op achtergebleven afval en andere 
vervuiling. 

 ■ Zorg voor duidelijke regels voor bezoekers over de 
gebieden waar zij mogen komen en scherm eventueel 
natuur af. 

 ■ Beperk het gebruik van versterkt geluid zoveel 
mogelijk.  Organiseer het evenement op ten 
minste 500 meter afstand van een Natura 
2000-gebied, een ganzenfoerageergebied of een 
weidevogelkansgebied. 

 ■ Kies een gebied dat binnen de bebouwde kom ligt of 
dat al druk recreatief bezocht wordt.

Let op: als wel sprake is van één van bovengenoemde factoren, 
betekent dit nog niet dat per definitie sprake is van verstoring.
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