
Vraag en antwoord - evenementen en de Wet natuurbescherming 

 

 

 
Waarom is er een nieuwe werkwijze voor evenementenaanvragen in het kader van de Wet 

natuurbescherming? 

Deze nieuwe werkwijze (die staat opgeschreven in beleidsregels) houdt in dat in een vroeg stadium 

overleg plaatsvindt met organisatoren van grote evenementen. Zo kan de provincie op tijd meedenken 

en indien nodig een vergunning voor de Wet natuurbescherming afgeven. De organisator kan dan op 

tijd te horen krijgen of de evenementenaanvraag is goedgekeurd en het evenement door kan gaan. En 

niet pas vlak voor of zelfs op de datum van het evenement zelf.  

 

Wat verandert er met de nieuwe beleidsregels? 

Voor veel evenementen verandert er helemaal niets. Het enige dat verandert, is dat voor grote, 

complexe evenementen* vanaf 1 januari een aanvraagtermijn van zes maanden geldt. Die gaat pas 

vanaf 1 juli gelden, zodat evenementen die na 1 juli plaatsvinden, nog voldoende tijd hebben voor een 

aanvraag. Voor evenementen die net na 1 juli in de zomer plaatsvinden kan dat alsnog krap worden. 

Daarom gaat de provincie in de periode vanaf 1 januari tot en met de zomerperiode soepel om met de 

termijn. Eind volgend jaar worden de nieuwe beleidsregels geëvalueerd met de Friese gemeenten.  

  

*Wat zijn grote, complexe evenementen? 

Met grote, complexe evenementen bedoelen we evenementen die meer dan 2000 bezoekers 

per dag trekken en daarnaast:  

* gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;  

* meerdaags zijn;  

* doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en  

* zich in of nabij (<500 meter) een Natura 2000-gebied bevinden en waarbij mogelijk 

beschermde dier- of plantensoorten verstoord/gedood of op een andere wijze aangetast 

worden.  

 

De termijn van zes maanden geldt alleen voor evenementen die aan al die punten voldoen. 

 

Wat betekenen de beleidsregels voor kleine evenementen, grotere evenementen die niet aan 

alle bovenstaande punten voldoen of evenementen die al langere tijd plaatsvinden? 

Met deze beleidsregels verandert er voor die evenementen niets. De Wet natuurbescherming geldt 

voor iedereen en daar moet ook voor kleinere evenementen rekening mee gehouden worden. In de 

meeste gevallen zal er niets aan de hand zijn. In de brochure die te vinden is op 

www.fryslan.frl/evenementen-wnb staat meer informatie over hoe een organisator van een evenement 

rekening kan houden met de natuur. Heeft u twijfels of uw evenement en de Wet natuurbescherming? 

Dan kunt u altijd de provincie om advies vragen via wnb@fryslan.frl. Ook wordt er een 

evenementenspreekuur georganiseerd waar u terecht kunt met uw vragen. Daar kunt u zich voor 

aanmelden via wnb@fryslan.frl, er wordt dan samen met u een bel- of digitale afspraak ingepland. 

 

Hoe weet ik of mijn evenement effecten heeft op kwetsbare natuur en ik een vergunning of 

ontheffing nodig heb? 

Omdat geen enkel evenement hetzelfde is en er evenementen op verschillende locaties worden 

georganiseerd, is het lastig om daar harde regels voor op te stellen. Een evenement met versterkt 

geluid zal in een natuurgebied meer effect hebben op soorten dan in de binnenstad. Daarom is voor 

het beoordelen van evenementen en hun effect op natuur maatwerk nodig. 

- Als uw evenement aan alle bovenstaande punten voor grote, complexe evenementen voldoet, 

is een ontheffing of vergunning nodig.  

- Is dat niet het geval? Dan zal er vaak geen ontheffing of vergunning nodig zijn. Bij twijfel kunt 

u dit controleren bij uw gemeente of de provincie. 
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- Gaat het om een groot evenement, maar voldoet uw evenement niet aan álle bovenstaande 

criteria voor een groot, complex evenement (maar bijvoorbeeld wel aan twee punten)? Dan is 

de kans groter dat uw evenement wel effect heeft op kwetsbare natuur. U hoeft zich dan niet 

aan de termijn te houden van zes maanden, maar het is wel verstandig om contact op te 

nemen met de provincie voor advies.  

 

Wat is de Wet natuurbescherming? 

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De 

wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Ook 

kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen. Het is een wet van de Rijksoverheid waar iedereen zich 

aan moet houden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid voor hun provincie 

op basis van die wet. Ook kan de provincie vergunningen en ontheffingen afgeven voor activiteiten (en 

dus ook evenementen) die in de buurt van natuurgebieden plaatsvinden.  

 

Waarom een termijn van zes maanden? 

Voor de grote, complexe evenementen geldt een termijn van zes maanden. Die periode is nodig om 

ervoor te zorgen dat een aanvraag goed en op tijd behandeld kan worden. Soms is er voor grote 

evenementen een ecologisch onderzoek nodig, dat vraagt extra tijd. Als een evenementenvergunning 

of -ontheffing wordt afgegeven, komt deze altijd eerst nog zes weken ter inzage te liggen. In die 

periode kan er bezwaar op het besluit gemaakt worden. Ook die afhandeling kost extra tijd.  

Met een behandelingstermijn van zes maanden kan de provincie ervoor zorgen dat de organisator van 

het evenement op tijd weet of de vergunning of ontheffing wordt afgegeven. Hiermee wordt 

voorkomen dat pas op het allerlaatste moment (of zelfs pas na de officiële datum van het evenement) 

bekend is of het evenement door kan gaan. 

 

De termijn van zes maanden geldt alleen voor evenementen die aan al deze punten voldoen. 

Wat als mijn evenement net iets verder dan de 500 meter buiten een Natura 2000-gebied is?  

Dan is het verstandig om wel contact op te nemen met de provincie via wnb@fryslan.frl. We kijken 

dan graag samen met u of een vergunning of ontheffing nodig heeft en wat u kunt doen om schade 

aan natuur te voorkomen bij uw evenement. U hoeft zich dan niet aan de aanvraagtermijn van zes 

maanden te houden, maar we raden aan wel zo snel mogelijk contact te zoeken zodra u weet hoe het 

evenement er ongeveer uit komt te zien.  

 

Hoe komt het met grote evenementen die lastig te plannen zijn? Zoals de Elfstedentocht 

(schaats)? 

Voor dat soort evenementen en ook voor evenementen die jaarlijks plaatsvinden (bijvoorbeeld het 

Skûtsjesilen) gaan we de komende periode in gesprek met de betrokken organisaties en gemeenten. 

Op die manier willen we kijken of we alvast alle benodigde informatie kunnen verzamelen. Zo kunnen 

we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we voor enkele jaren op rij een vergunning of ontheffing 

af kunnen geven.  

 

Is het de bedoeling dat er minder evenementen gaan komen? 

Dat is zeker niet de bedoeling. Fryslân bruist van de evenementen en dat is iets om trots op te zijn. 

Daarom streeft de provincie ernaar om alle evenementen gewoon door te laten gaan, maar wel met 

oog voor de natuur.  

 

Wat moet ik doen als ik als organisator (of gemeente) twijfel of er effecten op de natuur zijn? 

Als er twijfel is of een evenement effecten heeft op kwetsbare natuur, dan is het verstandig om contact 

op te nemen met de provincie. Dat kan door gebruik te maken van het spreekuur of door te mailen 

naar wnb@fryslan.frl. De provincie kan dan adviseren en meedenken over hoe het evenement op een 

goede manier plaats kan vinden. Als er inderdaad mogelijk effecten op kwetsbare natuur zijn, dan kan 

de provincie adviseren over aanpassingen aan het evenement waardoor er geen sprake meer is van 

effecten op de natuur.  
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Waar moet ik beginnen als ik een evenement wil organiseren? 

Als u een evenement wilt organiseren, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente 

waar het evenement plaats gaat vinden. Soms is voor een evenement een evenementenvergunning of 

omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De gemeente kan dan met u meekijken of het ook 

nodig is om daarnaast nog contact met de provincie op te nemen om te controleren of een ontheffing, 

vergunning of verklaring van geen bedenkingen voor de Wet natuurbescherming nodig is. Vaak zal 

dat niet nodig zijn.  

Als u een groot evenement organiseert waarbij u zelf al twijfelt over effecten op de natuur, is het 

verstandig om ook direct contact op te nemen met de provincie. De brochure op de website kan u 

helpen om daar een afweging in te maken. De provincie denk dat dan graag mee over het evenement 

en of het nodig is om een ontheffing of vergunning aan te vragen. U kunt daarvoor ook gebruik maken 

van het evenementenspreekuur. Daarvoor kunt u zich aanmelden door te mailen naar 

wnb@fryslan.frl. Wij plannen dan een digitale of belafspraak met u in.  

Ook is het belangrijk om te controleren van wie de grond is waarop je het evenement wilt organiseren. 

Als dat niet uw eigen grond is, is het belangrijk ook toestemming te vragen van de grondeigenaar. Dat 

kan een particuliere eigenaar zijn of bijvoorbeeld een gemeente. In of bij natuur zal dat in veel 

gevallen één van de Friese natuurbeheerders zijn: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of 

Natuurmonumenten.  

 

Hoeveel kost het om een ontheffing of vergunning aan te vragen of om advies te vragen bij de 

provincie? 

In de legesverordening staan alle kosten voor dit soort aanvragen. Op dit moment wordt gewerkt aan 

een nieuwe legesverordening. Heeft u vragen over de kosten? Wij denken dan graag met u mee. 

Daarvoor kunt u ook terecht op het evenementenspreekuur.  

 

Wat is er anders ten opzichte van de beleidsregels die vorig jaar zijn gepubliceerd? 

De uitleg van de Wet natuurbescherming was eerst vastgelegd in de beleidsregels. Daardoor leek het 

alsof wij nieuwe verplichtingen oplegden, wat niet het geval was. Wat we nu hebben gedaan is de 

uitleg van de wet verplaatsen naar de informatiebrochure (die wordt niet officieel vastgesteld, maar is 

puur informatief). De beleidsregels hebben daardoor een veel minder dwingend karakter. De enige 

verplichting die nieuw is, is de zes maanden termijn voor grote, complexe evenementen.  

Het is nooit de intentie geweest om extra verplichtingen te creëren, naast wat al geldt op grond van de 

Wet natuurbescherming. We begrijpen dat het door de vorige beleidsregels en de wijze van 

verwoorden misschien wel zo leek. Daarom is dit nu aangepast en is het meer gericht op het creëren 

van bewustwording. 

 

Als ik een evenementenvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig heb, 

waar kan ik die dan aanvragen? 

De vergunning of ontheffing kan aangevraagd worden via onderstaande links. Heeft u twijfel welke 

van de twee u nodig heeft? Dan kunt u advies vragen via wnb@fryslan.frl.  

- Vergunning in het kader van gebiedsbescherming 

- Ontheffing in het kader van soortenbescherming 
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