Evenementen en
soortenbescherming
Gaat u een evenement in de buitenlucht organiseren,
bijvoorbeeld een muziekfestival, paardenevenement of
sportevenement? Houd dan rekening met beschermde
plant- en diersoorten. In deze brochure ziet u welke
preventieve maatregelen u bij het organiseren van een
evenement kunt treffen om schade en verstoring van
beschermde soorten te voorkomen.
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De Wet Natuurbescherming
De Wet Natuurbescherming verbiedt om beschermde planten diersoorten opzettelijk te verstoren, te beschadigen
en de voortplantings- en rustplaatsen te vernielen. Een
ontheffing voor dit verbod is niet mogelijk. Daarom moet
u, als u een evenement organiseert, aantoonbaar voldoen
aan de ‘zorgplichtvereisten’ uit de wet. Dat betekent dat
u maatregelen moet nemen om negatieve effecten op
beschermde soorten te voorkomen.
Overzicht verstorende effecten en te nemen maatregelen
Op pagina 4 en 5 staat een fictief evenement weergegeven
met verschillende schadelijke effecten die dit kan hebben
op flora en fauna. Deze kunnen plaatsvinden op paden,
open velden, bosrijke gebieden en nabij water, zowel in de
gebouwde omgeving als daarbuiten.
Om schade en verstoring te voorkomen zijn maatregelen
weergegeven die u kunt treffen bij een evenement. De rode
iconen staan voor verstoringen. De groene iconen staan
voor verschillende beschermde soortgroepen. In de witte
tekstvakken staan preventieve maatregelen die u
kunt nemen. Op de pagina’s 6 en 7 worden de gebruikte
iconen en de preventieve maatregelen nader toegelicht.

Overzicht van te treffen maatregelen
Op pagina 4 en 5 staat een overzicht van de generieke
maatregelen die u kunt treffen bij evenementen om
schade en verstoring van beschermde soorten te voorkomen.
Dit overzicht dient slechts als ondersteuning en biedt geen
uitsluitsel voor de verplichtingen die volgen uit de wet
Natuurbescherming. Kijk voor aanvullende informatie op:
http://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-3/
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Waar moet u rekening mee houden?

Zorgplicht
U moet altijd 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.

Gebiedsbescherming, Natura 2000–gebieden
Als de locatie voor een evenement binnen of nabij een Natura
2000-gebied ligt, moet u misschien een vergunning hebben
in verband met de gebiedsbescherming. De Natura 2000gebieden kunt u opzoeken in de Atlas van Overijssel
geo.overijssel.nl/flamingo/basis/redirect/atlas.html
Is een vergunning verplicht? Dan moet u met een zogenaamde natuurtoets een aanvraag indienen via het digitaal
loket van provincie Overijssel (www.overijssel.nl/loket).
Toestemming terrein beheerders
In veel gevallen heeft u voorafgaand aan het evenement
toestemming nodig van de terreinbeheerder, zoals
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Terreinbeheerders
kunnen extra voorwaarden stellen om schade of storing te
voorkomen.

3

Evenementen en maatregelen
1 Verlichting

2 Podium en

geluidsinstallaties

4 Bezoekersaantallen

5 Terrein afschermen

9 Geluidsniveau
7 Afvalplan

8 Broedvogel-check
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3 Vuurwerk

6 Gebruik

verharding

De twaalf verschillende verstoringen die kunnen optreden zijn
weergegeven met rode symbolen. De zes soortgroepen die hierdoor
worden beïnvloed zijn weergegeven met groene symbolen.
De preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om
de verstoringen te voorkomen zijn weergegeven met witte
tekstballonnen. Een nadere toelichting van de verstoringen,
soortgroepen en maatregelen is gegeven op de volgende pagina.
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Preventieve maatregelen die verstoring kunnen voorkomen
1.

Verlichting richten op evenemententerrein
(verstrooiing van licht beperken)

2.

Podium en geluidsinstallaties van de leefgebieden van de
beschermde soorten africhten

3.

Geen vuurwerk afsteken

4.

Aantal bezoekers beperken

5.

Afschermen van het terrein van omliggende wateren,
oevers, struwelen en bosranden (m.b.v. hekken, bij
voorkeur met doek)

6.

Gebruik bestaande wegen/paden of verharde terreinen

7.

Afvalplan om vervuiling te voorkomen

8.

Maximaal 10 dagen voorafgaand aan opbouw evenement
een broedvogel-check uitvoeren. Zijn er broedvogels
aanwezig op het evenementen-terrein? Dan moet u de
locatie aanpassen

9.

Maximaal geluidsniveau aanpassen/geluidsfrequentie
boven 18 kHz wegfilteren

10. Effecten van tijdelijke aard door een maximaal
aantal evenementen per jaar of het evenement met
tussenperiodes laten plaatsvinden
11. Buiten evenementenlocatie lichtsterkte maximaal 0,5 lux
12. De locatie en terreininrichting op afstand van kwetsbare
leefgebieden (oevers, struweel en bosranden)
13. Planning aanpassen aan de hand van het broed- of
voortplantingsseizoen

Aanvullende informatie
Dit document en aanvullende
informatie kun u terugvinden op
http://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-3/
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Betekenis van de iconen

Verstoringen

Geluid

Licht

Optische
verstoring

Trilling

Verontreiniging

Vertrappen

Amfibieën

Overige
zoogdieren

Vissen

Vleermuizen

Vogels

Reptielen

Soortgroepen

7

provincie Overijssel
Luttenbergerstraat 2
8012 EE Zwolle
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
038 499 88 99
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