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Geachte college,

In de bijlagen hebben we de informatie rondom evenementen op een rij gezet. Deze 
informatie staat ook op onze website www.provincie.drenthe.nl en in een (online) bro
chure. Wij verwachten dat u deze informatie kunt gebruiken in de communicatie met 
uw inwoners.

Drenthe bruist van de evenementen. Deze evenementen zetten onze provincie op de 
kaart en veel mensen beleven er plezier aan. De afgelopen tijd hebben wij echter er
varen dat onderwerpen als stikstof en soortenbescherming een belangrijke rol spelen 
in zowel de voorbereiding als tijdens evenementen. Gelukkig is er in onze provincie 
ruimte om evenementen te organiseren, maar niet alles kan overal. Dit jaar heeft ook 
in onze provincie een aantal evenementen helaas niet plaats kunnen vinden.

Evenementen moeten aan de regels voldoen. Dit is om ervoor te kunnen zorgen dat 
zij goed verlopen en dat zowel de initiatiefnemers als het publiek er veilig van kunnen 
genieten en er geen negatieve effecten ontstaan op de omgeving. Hier staan wij 
samen voor aan de lat. leder vanuit onze eigen rol. Samen met u willen wij een balans 
vinden tussen het voorkomen van achteruitgang van natuurwaarden en het bieden 
van kansen voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

"* provinciehuis Westerbrink i. Assen 
postadres Postbus 122, 9400 ac Assen

Vanuit de provincie adviseren wij initiatiefnemers om in een vroeg stadium een (ge
specialiseerd) adviesbureau te betrekken. Dit bureau kan uitzoeken wat er in speci
fieke situaties wel of niet mogelijk is. Zo kan er op tijd ingeschat worden of er een 
natuurtoestemming nodig is of niet. Uw en onze medewerkers hebben dan ook vol
doende tijd om de informatie te beoordelen. De gemeente is vaak het eerste aan
spreekpunt voor initiatiefnemers. Daarom vragen wij u om hen te wijzen op het 
belang van de natuur en de mogelijkheid dat er wellicht een natuurvergunning of een 
ontheffing soortenbescherming van de provincie nodig is.

www.drenthe.nl
059^-3655 55
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten vanJDrenthe,

icretarii, voorzitter

Wij zullen ook ambtelijke bijeenkomsten (digitaal) organiseren om met elkaar in 
gesprek te gaan om zo veel mogelijk informatie te delen. Hiermee hopen wij samen de 
uitdagingen rondom de bescherming van natuur én het organiseren van evenementen 
aan te kunnen gaan.

Bijlagen: /
1. Aanvullende informatie rondom evenementen en de Drentse natuur
2. Brochure Evenementen en de natuur in Drenthe 
md/coll.
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Bijlage 1: Aanvullende informatie rondom evenementen en de Drentse natuur

Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om aan te tonen of er een toestemming 
op grond van de Wnb nodig is. Als de initiatiefnemer een Wabo-vergunning aanvraagt, is het 
vervolgens de verantwoordelijkheid van de gemeente om te toetsen of de initiatiefnemer vol
doende heeft aangetoond dat er geen toestemming op grond van de Wnb nodig is. In het geval 
dat er een omgevingsvergunning nodig is, zal de gemeente de ingediende stukken (zoals een 
'QuickScan Wet natuurbescherming', voortoets of stikstofberekening) inhoudelijk moeten be
oordelen. Als een initiatiefnemer deze stukken niet heeft ingediend zal de gemeente, als dit van 
toepassing is, hierom moeten vragen. Verderop leest u wat er minimaal in deze stukken moet 
komen te staan.

Als uit de toetsing blijkt dat voor het evenement geen toestemming op grond van de Wnb nodig 
is, kan de gemeente de omgevingsvergunning zonder aanhaking van het onderwerp natuur ver
lenen.

Het evenementenseizoen staat weer voor de deur en door alle versoepelingen kunnen er weer 
evenementenvergunningen worden aangevraagd. Vooral evenementen in en/of nabij de natuur 
kunnen mogelijke stikstof effecten hebben en kunnen ook schade toebrengen aan beschermde 
soorten en dieren. Maar ook evenementen die wat verder van Natura 2000-gebieden af liggen 
kunnen (stikstof-)effecten hebben op natuur. Zowel de gemeente als de provincie hebben hierin 
een wettelijke taak. In de praktijk merken wij dat er af en toe onduidelijkheid bestaat over de 
verschillende taken van de gemeente en de provincie. De rol van de gemeente hangt af van 
welke toestemmingen voor een evenement nodig zijn. In deze bijlage informeren wij u hierover.

Hoe zit het bij een evenement waarvoor een Wabo-vergunning nodig is?
Als voor een evenement een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings- 
recht (Wabo) nodig is, geldt er een wettelijke 'aanhaakplicht'. Op grond van de Wabo is de ge
meente verplicht om te onderzoeken, gelet op deze aanhaakplicht, welke andere toestemmin
gen voor het evenement nog meer nodig zijn. Zonder dit onderzoek en uitvoering van de daar
uit volgende verplichtingen, mag de omgevingsvergunning niet worden verleend. Bij dit soort 
toestemmingen kunt u denken aan toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming 
(Wnb) zoals een toestemming om soorten te verstoren of te doden (soortenbescherming) en het 
verbod extra stikstofdepositie te veroorzaken op Natura 2000 (gebiedenbescherming) waarvoor 
de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor een nadere uitleg van deze begrippen verderop in 
deze bijlage.

Als er wel een toestemming nodig is voor soortenbescherming en gebiedenbescherming dan kan 
die toestemming op twee manieren aangevraagd worden, maar moet altijd rekening gehouden 
worden met een langere behandeltermijn (van zeker zes maanden):
1. Dit kan door het aanvragen van een losse natuurvergunning (voor gebiedenbescherming) 

en/of een losse ontheffing (voor soortenbescherming) bij de provincie.
2. En dit kan door deze toestemming aan te laten haken bij de omgevingsvergunning. Daar

voor is nodig dat de gemeente bij de provincie vraagt om een "verklaring van geen beden
kingen" (VVGB). Als deze WGB aan de gemeente is afgeven kan de gemeente de omge
vingsvergunning afgeven samen met de toestemming op grond van de Wnb.
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In het geval dat, op grond van de APV, natuur geen onderdeel uitmaakt van de toets van de bur
gemeester zal deze de initiatiefnemer op grond van artikel 3:20 Awb wel moeten wijzen op an
dere mogelijke toestemmingen op grond van de Wnb.

Hoe zit het bij een evenementenvergunning?
Een evenementenvergunning is geen toestemming op grond van de Wabo. Ten aanzien van eve
nementenvergunningen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geldt dan 
ook op grond van de wet geen verplichte aanhaking en bijbehorende onderzoeksplicht naar de 
Wnb zoals bij Wabo-vergunningen. Dit betekent echter niet dat de burgemeester geen onder
zoek hoeft te doen naar de effecten van het evenement voor de natuur. Uit recente uitspraken 
van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:697 en 
ECLI:NL:RBNNE:2022:270) blijkt dat er in de meeste gevallen wel een onderzoek gedaan moet 
zijn voordat de burgemeester een evenementenvergunning kan verlenen.

Als er toestemming van de provincie voor een evenement nodig is, zal dit tijdig aangevraagd 
moeten worden. De procedure doorlooptermijn duurt bij gebiedenbescherming zes maanden, 
maar in de praktijk blijkt dat wij hiervoor meer tijd nodig hebben.

Wanneer komt de provincie in beeld?
Als een initiatiefnemer geen omgevingsvergunning nodig heeft en als natuur geen onderdeel 
uitmaakt van de evenemententoets, is er in veel gevallen geen toestemming van de gemeente 
nodig waarbij natuur al betrokken is. Het blijft in dat geval de verantwoordelijkheid van de initi
atiefnemer om aan te tonen of er een toestemming op grond van de Wnb nodig is. De provincie 
is in dat geval beschikbaar voor (complexere) vooroverleg als de benodigde onderzoeken zijn 
opgemaakt.

Verder heeft de provincie als bevoegd gezag de handhavingsplicht om op te treden bij evene
menten waarbij mogelijke overtredingen van de Wnb ontstaan en kan de provincie betrokken 
worden bij complexere vooroverlegsituaties.

Afhankelijk van de gekozen formulering in de APV en/of het evenementenbeleid zal volgens 
deze uitspraken de burgemeester ook natuur moeten toetsen. De burgemeester zal als dat van 
toepassing is zelf de ingediende stukken (zoals een quickscan en een voortoets) inhoudelijk moe
ten beoordelen. Als een initiatiefnemer deze stukken niet heeft ingediend, zal de burgemeester 
hierom moeten vragen. Verderop kunt u lezen wat er minimaal in deze stukken moet komen te 
staan.

De uitspraken van de voorzieningenrechter geven in ieder geval de volgende twee punten aan:
1. Als er milieugevolgen kunnen ontstaan, dan moet er een inspraakmogelijkheid worden ge

boden (ook bij een evenementenvergunning). Dit betekent dat er een ontwerpvergunning 
ter inzage gelegd moet worden en eventuele ontvangen zienswijzen meegenomen moeten 
worden bij de besluitvorming.

2. Als uit de gekozen formulering van de APV blijkt dat natuur als toetsingskader is meegeno
men, moet de burgemeester daar ook op toetsen. Er kan dan niet gesteld worden dat op 
grond van de Wnb de provincie alleen het bevoegde gezag is.
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3.
4.

Soortenbescherming
Het onderdeel soortenbescherming regelt de bescherming van vele inheemse soorten binnen Ne
derland. Om te onderzoeken of het evenement conflicten veroorzaakt met de Wnb, dient de ini
tiatiefnemer een 'Quickscan Wet natuurbescherming' uit te laten voeren door een ecologisch 
deskundige van een onafhankelijk adviesbureau.

Een onafhankelijk ecologisch adviesbureau, is op de hoogte van wat er in een 'Quickscan Wet 
natuurbescherming' verplicht vermeld c.q. onderzocht dient te worden, en hoe dit voor uw situ
atie dient te worden opgebouwd. Voor het zoeken naar een ecologisch bureau attenderen wij u 
op het Netwerk Groene Bureaus (httDs://www. netwerkgroenebureaus.nl/).

1.
2.

Gebiedsbescherming stikstof
Om te beoordelen of de uitvoering van het evenement stikstofdepositie veroorzaakt op een Na
ture 2000-gebied, moet er een stikstofberekening uitgevoerd worden en dient er een toelichting 
over de invoergegevens gemaakt te worden.

Uit deze 'Quickscan Wet natuurbescherming' kan het volgende blijken:
Er zijn geen gevolgen voor beschermde soorten (evenement kan door gaan);
Er dienen aanvullende matigende maatregelen genomen te worden (zoals het verleggen van 
een route);
Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden voor specifieke beschermde soorten; 
Het evenement kan in de huidige vorm en tijdspad niet doorgaan omdat er een verbod op 
grond van de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

Welke gegevens zijn noodzakelijk om te beoordelen?
Om te kunnen beoordelen of de uitvoering van het evenement gevolgen kan hebben voor de 
natuur en dus mogelijk strijdigheden met de Wnb veroorzaakt, is onderzoek nodig. Hierbij moet 
u zich focussen op twee onderwerpen binnen de Wnb: soortenbescherming en gebiedsbescher
ming.

Gebiedsbescherming overige effecten
Een aantal natuurgebieden in Drenthe zijn als Natura 2000-gebied aangewezen. Elk Natura
2000-gebied kent zijn eigen instandhoudingsdoelen voor (leefgebieden van) soorten en/of habi- 
tattypen. Het onderdeel gebiedsbescherming is tweeledig, namelijk onderdeel stikstof (zie vol
gend kopje) en overige effecten. Onder overige effecten vallen directe invloeden zoals geluid, 
licht en optische verstoring. In een voortoets wordt onderzocht of het evenement van invloed 
kan zijn op de instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied. Hierbij moet 
ook rekening gehouden worden met de aanwezigheid van niet-broedvogels in de buurt van het 
evenement en het effect hiervan op de instandhoudingsdoelstelling van niet-broedvogels. 
Indien het evenement tot mogelijk significante effecten leidt op de instandhoudingsdoelen van 
een Natura 2000-gebied zult u voor het project een passende beoordeling moeten opstellen en 
een natuurvergunning moeten aanvragen. Daarin moet verzekerd zijn dat significante effecten 
door het evenement worden uitgesloten bijvoorbeeld door geluid- of lichtschermen te plaat
sen.



■' Zie voor meer informatie de: lnstructie-qeqevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2021 .pdf (bijl 2.nl)

Salderen kan via een interne bron binnen de projectlocatie (zonder natuurvergunning) en met 
een externe bron buiten de projectlocatie (met een natuurvergunning). Voor meer informatie 
over stikstof en het uitrekenen van de hoeveelheid depositie kunt u ook gebruik maken van de 
website van BUI2: Stikstof en Natura 2000 - BIJ12.

In de toelichting moet duidelijk uiteengezet worden wat de technische uitgangspunten (input) 
van de stikstofberekening zijn’. Denk hierbij aan:
* Aantal bezoekers;
■ Aantal deelnemers;
■ Aantal begeleiders;
■ Type sector;
• Om welke locatie / route het gaat;
■ Type voertuigen (indien gemotoriseerd evenement);
■ Verbruik van gebruikte aggregaten.

De stikstofberekening moet uitgevoerd worden met het rekenprogramma AERIUS® Calculator. 
Er zijn ook adviesbureaus die hierin adviseren. Als uit de projecteffectberekening blijkt dat er 
sprake is van 0,00 mol N depositie per hectare per jaar en de toelichting is inhoudelijk kloppend, 
dan is verder onderzoek niet nodig en is er geen natuurvergunning nodig voor het onderdeel 
stikstof. Wanneer er wel een depositie groter dan 0,00 mol N per hectare per jaar plaatsvindt op 
een Natura 2000-gebied vanuit de gebruiksfase van het evenement, dan moet het evenement 
aangepast worden tot:
■ er geen sprake meer van is (bijvoorbeeld mitigerende maatregelen nemen) of;
• een salderingsbron zoeken en een verschilberekening maken waarmee wordt aangetoond 

dat er met toepassen van de salderingsbron geen effect meer is.

Voor het lopende seizoen (2022) zouden wij u er graag op willen attenderen dat het voor initia
tiefnemers van evenementen cruciaal is dat zij zo vroeg mogelijk starten met het (laten) uitvoe
ren van onderzoek. Voor dit jaar vragen wij dan ook om zeker tien weken voor het evenement 
al contact op te laten nemen met de provincie indien wij in beeld moeten komen (zie kopje 
'wanneer komt de provincie in beeld?'. Indien onderzoeken later worden gestart, dan is dit niet 
goed haalbaar meer voor zowel initiatiefnemer als het ecologisch adviesbureau en bevoegd ge- 
zag(en).

Tip 1 start de voorbereidingen op tijd
Zoals u heeft kunnen lezen is er voor het onderdeel "natuur" veelal onderzoek nodig. Ecolo
gische adviesbureaus hebben niet altijd tijd om op (zeer) korte termijn onderzoek uit te voeren. 
Als uit het onderzoek blijkt dat er een natuurtoestemming nodig is zal die toestemming zeker 
zes maanden van tevoren moeten worden aangevraagd. Daarom is het advies aan initiatiefne
mers om tijdig te starten met het onderzoek. Het is aan onze (provincie en gemeenten) dienst
verlenende taak om initiatiefnemers hierop te wijzen. Het is raadzaam om het eerste ecologisch 
onderzoek al een jaar van tevoren uit te laten voeren. Naast de uitgebreide procedure die even
tueel nodig is, kan blijken dat er langlopend nader onderzoek nodig is.



Tip 2 altijd wijzen op mogelijkheid benodigde natuurtoestemming
Vanuit de provincie is op 1 maart 2022 een e-mail naar de gemeenten gestuurd met het verzoek 
om aanvragers van een evenementenvergunning te attenderen op de mogelijke verplichting van 
een natuurvergunning. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 3:20 Awb. Wij ver
zoeken u de toegezonden tekst (of vergelijkbare tekst) op te nemen in de ontvangstbevestiging 
van een aanvraag voor een evenementenvergunning.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons klant contact centrum. Zij 
zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (0592) 36 55 55. U kunt ook een e-mail sturen 
aan vth@drenthe.nl.
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Als initiatiefnenier had u voorheen hoofdzakelijk te maken met afstemming vooraf met de 
gemeente voor een eventuele evenementenvergunning of voor verkeersmaatregelen met nood- 
en hulpdiensten. Tegenwoordig is het ook noodzakelijk om een stikstofberekening te maken. 
Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met beschermde plant- en diersoorten 
Deze brochure informeert u over de aanpak die u daarbij kunt hanteren.

Dat is een wijs besluit, want de ervaring leert dat een goede, bjdige voorbereiding en 
afstemming vooraf helpen om teleurstellingen te voorkomen. Niemand is erbij gebaat wanneer 
kort voor aanvang van het evenement de overheid handhavend moet optreden, als blijkt dat 
betrokken organisaties of omwonenden terecht aan de bel trekken. Het is aan te raden al meer 
dan een jaar van tevoren te starten met de voorbereidingen.

Drenthe bruist van de evenementen. Evenementen zetten 
de Drentse gemeenten en de provincie als geheel op de kaart 
en veel mensen beleven er plezier aan. Al deze evenementen 
moeten ook aan regels voldoen. Dit is om ervoor te kunnen 
zorgen dat ze goed verlopen en dat zowel de initiatiefnemers 
als het publiek er veilig van kunnen genieten en er geen 
negatieve effecten ontstaan op de omgeving.

ORGANISEREN VAN EEN EVENEMENT
Wilt u een evenement organiseren en bent u zich aan het oriënteren om in beeld te brengen 
welke vergunningen nodig zijn om het evenement doorgang te laten vinden’
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DRENTHE 

Drenthe bruist!
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WET NATUURBESCHERMING
In Drenthe liggen 14 Natura ZOOO-gebieden. In deze speciale natuurgebieden zijn bepaalde 
dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 
behouden. Die natuur staat onder druk, vooral omdat er te veel stikstof in de bodem terecht
komt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door uitlaatgassen, mest en industrie. Als u een activiteit wilt 
gaan uitvoeren, bijvoorbeeld de organisatie van een evenement, moet u onderzoeken of dat 
project negatieve effecten heeft voor Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld omdat er stikstof bij 
vrijkomt. Dat staat in de Wet natuurbescherming (Wnb). Veroorzaakt het project stikstofneer- 
slag, dan is mogelijk een natuunrergunning nodig.

(

Als u een evenement organiseert, moet u nagaan of het 
project stikstofneerslag zal veroonaken of een ander effect 
heeft op een Natura 2000-gebied en de daar aanwezige 
beschermde dier- en plantensoorten. Dit laatste geldt ook 
voor andere (natuurjgebieden.

VOOR U ALU 
INITIATIEFNEMER?

De gevolgen voor evenementen zijn dus afhankelijk van de
specifieke locatie en omstandigheden van een evenement.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in de omgeving van het 
evenement geen beschermd Natura 2000-gebied aanwezig is. In 
dat geval zal vaak uit een stikstofberekening (zie kader) kunnen blijken 
dat extra verwersbewegingen geen effect hebben op de beschermde Natura
2000-gebieden. Verder kan er in het specifieke geval door het nemen van maatregelen 
(bijvoorbeeld parkeren op een gunstige plek of een pendeldienst) voortomen worden dat er 
effecten zijn op een Natura 2000-gebied als gevolg van het evenement.

SOORTENBESCHERMING 
De Wet natuurbeschenning gaat niet alleen 
over stikstof. Het evenement kan ook op andere 
manieren effect hebben op natuurgebieden 
en beschermde soorten. De Wnb verbiedt om 
beschermde plant- en diersoorten opzettelijk te 
verstoren, te beschadigen en de voortplantUigs- en 
rustplaatsen te vernielen. Een ontheffing voor dit 
verbod is in de meeste gevallen niet mogelijk. 
Daarom moet u, als u een evenement organiseert, 
voldoen aan de 'rorgplichtvereisten' uit de wet 
Dat betekent dat u maatregelen moet nemen 
om negatieve effecten op beschermde soorten 
te voorkomen.

STIKSTOF
Evenementen kunnen stikstofneerslag veroorzaken op al overbelastte 
natura 2000-gebieden. Ook bij evenementen die zich beperken 
tot één of enkele dagen kan er sprake zijn van een behoor
lijke sbkstofuitstoot. Denk hierbij aan bezoekersverkeer.
Daarnaast kunnen er bij een evenement andere activiteiten 
plaatsvinden die uitstoot veroorzaken, denk aan de 
benodigde energievoorziening (aggregaat). Zeker als de 
ontsluiting dichtbij Natura 2000-gebieden is, kan een 
kortdurend evenement zomaar tot een niet toegestane 
neerslag van stikstof leiden, met als gevolg dat geen 
vergunning kan worden verleend.

-

< AERIUS
AERIUS is het 

instrument (geleverd door 
het RIVM) waarmee neerslag 

(depositie) van stikstof op 
Natura 2000-gebieden binnen 

NederlaruJ wordt berekend, 
gemonitord en geregistreerd. 
AERIUS kan de depositie door 

evenementen berekenen op basis 
van een rekenmodel. Omdat een 

berekening complex kan zijn, 
bieden rhverse adviesbureaus 

aan deze tegen een vergoe
ding voor organisatoren uit 

te voeren. AERIUS wordt 
\ jaarlijks getipdatet op basis 

van nieuwe kennis en 
inzichten.
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ILLUSTRATIE PROVINCIE OVERIJSSEL, BROCHURE SOORTENBESCHERMING
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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 beschemide soortgroepen die hierdoor worden beïnvloed. 
In de witte tekstvakken staan preventieve maatregelen die u kunt nemen.

BESCHERMDE SOORTEN EN MOGELUKE ANDERE EFFECTEN OP DE NATUUR 
Evenementen kunnen verschillende schadelijke effecten veroorzaken op (beschemide) 
dieren en planten. Deze effecten kunnen plaatsvinden op paden, open velden, bosrijke 
gebieden en nabij water, zowel in de bebouwde omgeving als daarbuiten.
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HOE KAN IK
ZORGEN DAT I
GEEN ONTHEFFI
OF VERGUNNING
NODIG HEB?
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Oe mate waarin veranderingen bijdragen aan het opheffen van het nadelig effect is afhankelijk 
van de exacte locatie en de opzet van het evenement. Proefberekeningen in AERIUS van fictieve 
evenementen laten zien dat een vegilaatsing naar een plek die verder weg ligt van het Natura
2000-gebied veelal leidt tot een sterk verbeterde situatie. Soms is een geringe verplaatsing in 
combinatie met specifieke maatregelen al voldoende.

ZORGPLICHT
U moet altijd aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voldoen. Dit betekent dat 
u altijd respectvol moet omgaan met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te 
verstoren: of het nu om beschermde soorten dieren en planten gaat of niet. In ieder geval bent 
u verplicht te onderzoeken wat de effecten van uw evenement kunnen zijn.

STIKSTOF
Als uit de berekening blijkt dat uw evenement bijdraagt aan de stikstofneerslag in één of 
meerdere Natura 2000-gebieden, dan kunt u onderzoeken wat u kunt doen om de stikstof- 
uitstoot te beperken

TOESTEMMING TERREINBEHEERDERS
In veel gevallen heeft u voorafgaand aan het evenement toestemming nodig van de terrein
beheerder, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Temeinbeheerders kunnen extra 
voorwaarden stellen om schade of verstoring te voorkomen aan (beschermde) dier- en 
plantensoorten.

VROEG BEGINNEN! X
Wij raden aan al in een 
vroegtijdig stadium (een jaar 
voorafgaand aan het evenement) 
te beginnen met het doen van onder
zoek naar de mogelijke effecten die 
het evenement heeft op beschermde 
dieren en planten. Op basis van dit 
onderzoek kunnen mogelqke versto
ringen en andere gevolgen worden 
voorkomen. Bijvoorbeeld door 
wijzigingen aan te brengen in de 
organisatie en de inrichting van het 
evenement.

• Kijk goed naar de locatie en ontsluibngsroute van het evenement. Hoe verder van 
Natura 20<XFgebieden. hoe beter.

• Wijzig de inrichting van het terrein, zodat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.
• Stel een venroersplan op met (elektrische) pendelbussen en stimuleer gebruik van het 

openbaar vervoer en de fiets.
• Beperk het aantal gemotoriseerde ritten naar het evenemententerrein door lokaal in te 

kopen.
• Maak gebruik van het elektriciteitsnet in plaats van dieselaggregaten of aggregaten met 

een energiezuinige motor.
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PREVENTIEVE MAATREGELEN DIE VERSTORING VAN BESCHERMDE SOORTEN
KUNNEN VOORKOMEN

• Stikstofberekening
• Voorloets naar overige effecten
• Ouickscan Wet natuurbescherming

Denk hierbij aan:
• Aantal bezoekers;
• Aantal deelnemers;
• Aantal begeleiders;
• Type sector;
• Type voertuigen (indien gemotoriseerd evenement);
• Verbruik van aggregaten.

Om te beoordelen of uw evenement zonder vergunning of 
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming door 
kan gaan is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de 
volgende onderzoeken uit te (laten) voeren:

STIKSTOFBEREKENING
Om te beoordelen of de uitvoering van het evenement stikstofneerslag veroorzaakt op een 
Natura 2000-gebied, moet et een stikstofberekening uitgevoerd worden. Wij verzoeken u om in de 
toelichting duidelijk te maken wat de technische uitgangspunten van de stikstofberekening zijn.

De stikstofberekening moet uitgevoerd worden met het rekenprogramma AERIUS. Er zijn ook 
adviesbureaus die u hierin kunnen adviseren. Als uit de stikstofberekening blijkt dat er sprake is 
van 0,00 mol stikstofneerslag per hectare per jaar en de toelichting klopt inhoudelijk, is verder 
onderzoek niet nodig en is er geen natuunrergunning nodig voor onderdeel stikstof.

Plannen buiten het broedseizoen: circa 1 maart • 15 juli. (Let op het broedseizoen start 
soms vroeger of eindigt later);
Verlichting richten op evenemententerrein (verstrooiing van licht beperken): 
Podium en geluidsinstallaties van de leefgebieden van de beschermde soorten africhten; 
Geen vuurwerk afsteken:
Aantal bezoekers beperken;
Afschermen van het terrein van omliggende wateren, oevers, struwelen en bosranden 
(met bijvoorbeeld hekken, bij voorkeur met doek),
Gebnjik bestaande wegen/paden of verharde terreinen;
Afvalplan om vervuiling te voorkomen;
Voer maximaal 10 dagen voorafgaand aan opbouw evenement een broedvogekheck 
uit. Zijn er broedvogels aanwezig op het evenemententerrein? Dan moet u de locatie 
aanpassen;

10 Maximaal geluidsniveau aanpassen/geluidsfrequentie boven 18 kHz wegfilteren;
11 Effecten van tijdelijke aard door een maximaal aantal evenementen per jaar of het 

evenement met tussenperiodes laten plaatsvinden;
12 Buiten evenementenlocatie lichtsterkte maximaal 0,5 lux;
13 De locate en terreininrichting op afstand van kwetsbare leefgebieden 

(oevers, struweel en bosranden).
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Indien het evenement tot mogelijlt significante negatieve effecten leidt op de instandhoudings- 
doelen van een Natura 2000-gefaied zal de initiatiefnemer voor het project een passende 
beoordeling (een ander onderzoek) moeten opstellen en een natuurvergunning moeten 
aanvragen. Daarin moet verzekerd zijn dat significante effecten door het evenement worden 
uitgesloten bijvoorbeeld door geluid- of lichtschermen te plaatsen.

Voor meer infonnatie over stikstof en het uitrekenen van de hoeveelheid neerslag kunt u ook 
gebruik maken van de website van BUI 2: Stikstof en Natura 2000 ■ BUI 2.

PROVINCIALE OMGEVINGSVEROROENING
Wij adviseren u de Provinciale Omgevings- 
verordening Drenthe (POV) te raadplegen. Zo 
kunt u te maken krijgen met stiltegebieden 
en grondwaterbeschenningsgebieden. 
Binnen stiltegebieden is het organi
seren van evenementen, die leiden tot 
geluidsoverlasL niet toegestaan. Binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden, die 
zijn aangewezen ter bescherming van 
drinkwaterwinning, geldt voor het organi
seren van evenementen een zorgplicht.

Wanneer er wel een neerslag groter dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar plaatsvindt op 
een Natura 2000-gebied van het evenement dan moet het evenement aangepast worden tot:

• er geen sprake meer van is van een neerslag groter dan 0,00 mol stikstof; of
* een salderingsbron bron zoeken waarvan uit een verschilberekening blijkt dat er geen 

effect meer is.

Om te voorkomen dat er bij het indienen van een aanvraag gegevens ontbreken, kan et 
een vooroverleg aangevraagd warden zodra u de onderzoeksresultaten heeft Bel voor het 
inplannen van een vooroverleg naar de provincie Drenthe (zie contactgegevens hieronder) 
Als tijdens het vooroverleg blijkt dat voor uw evenement een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk is» kan deze bij de provincie aangevraagd worden.

VOORTOETS OVERIGE EFFECTEN
Zodra een evenement dichtbij (circa 500 meter) of in een Natura 2000-gebied plaatsvindt, moet 
er ook getoetst worden of het evenement leidt tot nadelige effecten op het Natura 2000-gebied 
als gevolg van ‘overige effecten’. Denk hierbij aan invloeden zoals geluid, licht en optische 
verstoring Wij verzoeken u om in een voortoets te onderzoeken of het evenement van invloed 
kan zijn op de instandhoudingsdoelen (aangewezen soorten en habitattypen) van het betref
fende Natura 2000-gebied. Wij vragen om hierbij ook rekening te houden met de aanwezigheid 
van en de effecten op de niet-broedvogels in de buurt van het evenement.

Het aanvragen van een natuunrergunning is een lang proces. De behandeling van een aanvraag 
zal vaak 24 weken of langer duren.
Voor meer informatie over de proceduretermijnen verwijzen wij u naar onze website:
Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen - Provincie Drenthe

Bekijk een overzicht van Drentse 
stiltegebieden en een overzicht van de 
grondwaterbeschermingsgebieden.

De behandeling van een aanvraag voor een ontheffing kan 20 weken duren.
Voor meer informatie over de procedure en termijnen verwijzen wij u naar onze website: 
Ontheffing soortenbescherming aanvragen - Provincie Drenthe

Een onafhankelijk ecologisch adviesbureau is op de hoogte van wat er in een quickscan 
verplicht vermeld en onderzocht dient te worden voor uw situatie.
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QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING - SOORTENBESCHERMING
Om te onderzoeken of uw evenement conflicten veroorzaakt met de Wet natuurbescherming, 
dient er een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd te worden door een ecologisch 
deskundige van een onafhankelijk adviesbureau Uit deze quickscan kan het volgende blijken:
1 Er zijn geen gevolgen voor beschermde soorten (evenement kan door gaan);
2 Er dienen aanvullende mitigerende maatregelen genomen te worden (zoals het verleggen 

van een route);
3 Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te warden voor specifieke beschermde soorten;
4 Het evenement kan in de huidige vorm en tijdspad niet doorgaan omdat er een verbod op 

grond van de Wet natuurbescherming wordt overtreden.
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TERMIJNEN VERGUNNING EN ONTHEFFING
Als blijkt uit de onderzoeken dat u voor het evenement
een vergunning of ontheffing mxlig heeft, dan moet u laten
onderzoeken of deze verleend kan worden. Daarvoor moeten er vaak
aanvullende gegevens aangelevcrd worden en moet u rekening houden met een lange voorbe
reidingsprocedure.
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Voor vragen kunt u in eerste instantie bij de gemeente 
terecht waar het evenement plaatsvindt. De gemeente 
kan u informeren over de meeste vragen en kan u zo 
nodig doorverwijzen naar de provincie.

Bij de provincie Drenthe kunt u terecht met vragen over stikstof, in- en 
extern salderen, soortenbescherming en overige regelgeving met 
betrekking tot de Wet natuurbescherming.
De provincie Drenthe is telefonisch bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 16.30 uur via telefoonnummer 0592 36 55 55. 
of per e-mail vth@drenthe.nl


