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In de media 

Hardshock dreunt nog 
even na:  "Tot twee keer toe 
dreigde de Flora- en Faunawet 
overtreden te worden”. "Ik blijf 
me verbazen over het feit dat de 
gemeente voor dit soort festivals 
in een natuurgebied tijdens de 
broedperiode vergunningen 
afgeeft” 

Ophef over vergunning voor Brothers 
Open Air festival tijdens het broedseizoen 	


Bezwaar Mystic 
Garden Festival	

Van de Gemeente 
Amsterdam	


Harde beats voor 
lepelaars Sloterpark	


Traditioneel vuurwerk op 
Sloterplas afgeblazen op 
grond van Flora- en faunawet 
Partij vd Dieren	


Dwangsom van 20.000 euro op afsteken vuurwerk Koningsdag 	




Wanneer heb ik te maken met 
natuurwetgeving 

• Altijd! Ofwel kunnen aantonen dat er geen sprake is 
van aantasting van beschermde soorten en waarden 

•  Welke natuurwetgeving is van belang? 
•  In hoeverre is de activiteit strijdig met de wetgeving? 
•  Welke consequenties zijn daar aan verbonden? 
•  Wat betekent dit voor de activiteiten en inrichting? 



Natuurwetgeving 

• Flora en faunawet 
•  soortbescherming, RvO 

• Natuurbeschermingswet 
•  gebiedsbescherming Natura2000, Habitat- en Vogelrichtlijn, 
Provincie 

• EHS 
•  Gebiedsbescherming, 

provincie 



Flora- en faunawet 

Flora- en faunawet 
•  Indeling beschermde soorten in 4 categorieën 

- tabel 1 (algemeen) 

- tabel 2 (beschermd)  
 - tabel 3 (strikt beschermd) 

  - vogels (broedende vogels en jaarrond beschermde vogels) 



Onderzoek 

Toetsing aan de Flora en faunawet 
•  Literatuur en veldonderzoek 
 
Aandachtsoorten 
•  Broedvogels, alle broedende vogels zijn beschermd 
•  Jaarrond beschermde vogels, ook nestlocaties beschermd 
•  Vleermuizen, vliegroutes en foerageergebied 

Belangrijkste effecten 
•  Geluid 
•  Verlichting 
•  Bewegingen mensen en verkeer 
•  Vuurwerk 



Monitoring broedvogels 

Flora- en faunawet 
•  Indeling beschermde soorten in 4 categorieën 

- tabel 1 (algemeen) 

- tabel 2 (beschermd)  
 - tabel 3 (strikt beschermd) 

  - vogels (broedende vogels en jaarrond beschermde vogels) 

• Aandachtssoorten: broedvogels, jaarrond beschermde 
vogels, vleermuizen 



Vuurwerk 

• Weinig onderzoek naar effecten 
• Afwegingskader door Alterra, 2008 
• Bevoegd gezag hanteert 300 m grens 
• Monitoring Sloterplas 150-300 m 
 
• Meer onderzoek en monitoring directe effecten 

vuurwerk op broedvogels is noodzakelijk voor 
effectbeoordeling en goedkeuring bevoegd gezag 



Monitoring broedvogels 

Vuurwerk Koningsdag 2014 
Sloterplas, Amsterdam 



Maatregelen om effecten te voorkomen 

• Begin op tijd! 
• Buiten het broedseizoen 
•  Indeling terrein 
• Looproute en verkeer reguleren 
• Verlichting 
• Afhekken met dichte hekken 



Evenementen en vergunningen 

Evenement verschillende vergunningen toestemmingen: 

• Evenementenvergunning  (APV); 
• Planologische kruimelvergunning (Bor); 
• Ontheffing (Flora en faunawet); 
• Ontbrandingstoestemming vuurwerk (Vuurwerkbesluit) 
 
 

Martijn	




Evenementenvergunning APV 

APV behartigt belang openbare orde, veiligheid, 
leefbaarheid 
 
Aspecten die aan de orde komen: 
• Veiligheidsplan 
• Mobiliteitsplan, parkeren 
• Op- en afbouw en duur festival 
• Geluid (normen) 
 
Soms ook: milieu, groen 



Andere aspecten 

Naast de evenementenvergunning andere aspecten, 
waarop evenementenvergunning geen betrekking heeft: 
 
Bijvoorbeeld: 
 
• Bestemmingsplan; 
• Flora en fauna; 
• Natuurgebied; 
• Vuurwerk. 



Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan: ziet op goede ruimtelijke ordening 
Bevoegd gezag: College van B&W 
•  Festival moet toelaatbaar zijn onder gebruik dat bestemmingsplan ter 

plaatse toelaat; 
•  Met bestemmingsplan strijdig, kortdurend en incidenteel gebruik 

toegestaan (NB I: niet als jaarlijks terugkerend en ruime op- en 
afbouwtijd, AbRvS 13 april 2005, 200405311; NB II relatief snel 
afwijkingsvergunning nodig (AbRvS 3 maart 2010, 200905954); 

•  Oplossing I: wijzigen bestemmingsplan, maar langdurig traject; 
•  Oplossing II: tijdelijke afwijkingsvergunning, sinds 1 november 2014 

artikel 4 lid 11 Bor (voorheen artikel 4 lid 8 Bor)  



Flora en fauna, relatie APV-vergunning 

Flora en faunawet: ziet op bescherming soorten 
Bevoegd gezag: Minister EZ:  
In de praktijk: Rijksdienst voor ondernemend Nederland, onderdeel EZ 
•  Flora en faunawet (Ffw): verbod om beschermde dier- en plantsoorten te 

beschadigen, te verontrusten, te verstoren; 
•  Relatie APV: vraag of Ffw-ontheffing nodig is, speelt geen rol bij APV-

vergunning, maar kan in een afzonderlijke procedure aan de orde 
worden gesteld (AbRvS 11 augustus 2010, 200909686); 

•  Alleen als op voorhand duidelijk is dat evenement leidt tot verstoring, 
geen evenementenvergunning (Rb Utrecht 3 augustus 2012, 
ECLI:NL:RBUTR:2012:BX3518); 

•  Brief minister dat geen noodzaak voor ontheffing bestaat (AbRvS 21 
oktober 2009, 200900049). 



Flora en fauna, onderzoek 

Onderzoek  
•  Onvoldoende, onvolledig en niet relevant onderzoek kan leiden tot 

handhaven, omdat verstoring niet is uit te sluiten, alle beschermde 
soorten in een gebied moeten zijn opgenomen in onderzoek, dit noopt 
tot actueel onderzoek (Rb. Amsterdam, 18 december 2012, 
LJN:BY8871); 

•  Onderzoek moet actueel zijn en op de zaak toegespitst (Rb. Den Bosch, 
6 mei 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM3717EZ); 

•  Naast onderzoek gebruik aanwezige kennis bv. Vooraf rondgang met ter 
zake deskundige gebiedsbeheerder (Vzr. Rb. Utrecht, 9 juni 2005, 
ECLI:NL:RBUTR:2005:AT7171); 

•  Ministerie komt met circulaire met aanwijzingen voor onderzoek. 



Vuurwerk 

Vuurwerkbesluit: doel: bescherming mens en milieu bij 
onder meer het afsteken van vuurwerk 
Bevoegd gezag: provincie, Gedeputeerde Staten 
 
•  Kan geweigerd worden in belang bescherming gezondheid, mens en 

milieu; 
•  Ffw en natuurbeschermingswet geen weigeringsgrond voor 

ontbrandingstoestemming (Vz. AbRvS 17 april 2007, 200702404/1); 
•  Handhaving vanwege vermeende overtreding Ffw mogelijk, ondanks 

ontbrandingstoestemming gaat vuurwerkevenement niet door (Rb. 
Amsterdam 18 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8871) 



Aandachtspunten bij rechtszaak 

Spoedprocedure kort voor evenement: 
voorzieningenrechter, wijze van beoordeling: 
 
•  Procedure door belanghebbende? 
•  Binnen het kader van de regeling waartegen procedure zich richt; 
•  Rechtmatigheidstoets; 
•  Belangenafweging; 
•  Zaken op orde, voorbereiding, onderzoek 

 
Verder:  
Let op bestemmingsplan, beleid en formele procedures 
 



Contact 

Tauw     www.tauwtakescare.nl/festivals 
 
Hanneke Oudega  06 54680795  hanneke.oudega@tauw.nl 
 
Adrie van Hooff  06 11375814  adrie.vanhooff@tauw.nl 
 

Rohe advocaten  www.roheadvocaten.nl 
 
Martijn Diepenhorst  020 7370128  martijn@roheadvocaten.nl 


