
 

 

Infoblad Flora- en faunawet en evenementen 

Flora- en faunawet 

Wilt u een evenement in de openbare ruimte organiseren op een vaste locatie? Bijvoorbeeld in een park 

of sportveld? Dan moet u rekening houden met de Flora- en faunawet. Hierin staat dat iedereen 

medeverantwoordelijk is voor de zorg en de bescherming van planten en dieren. Dit geldt voor alle in 

het wild levende dieren en hun leefomgeving. En voor alle planten en hun groeiplaats. Voor een 

evenement betekent dit u respectvol moet omgaan met de natuur en haar waarden. Deze voorwaarden 

gelden niet alleen voor het evenement zelf. Maar ook voor de activiteiten die bij het evenement horen. 

 

Voor een aantal soorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een strikte bescherming, waaraan 

voorwaarden zijn verbonden. In de praktijk geldt dat bij evenementen in de stad, met uitzonderingen van 

parken en recreatiegebieden, geen significant effect optreedt op deze categorieën beschermde soorten. 

 

Voor alle evenementen moet u hiermee wel rekening houden. En moet de gemeente de aanvraag vooraf 

beoordelen op het voorkomen van beschermde soorten. Afhankelijk van de locatie betreft dit een lichte 

of een zware toets. Dit laatste geldt voor de parken in Delft. En voor de natuur- recreatiegebieden 

Delftse Hout en Midden Delfland/Kerkpolder. Treden er mogelijk effecten op? Dan moet u preventieve 

maatregelen nemen om schade te voorkomen. Lukt dit niet? Dan kunt u een verklaring van geen 

bedenkingen aanvragen. Maar de kans dat de gemeente deze verleent is in de praktijk klein. 

 

Hoe krijgt u een vergunning? 

Al bij de eerste planvorming voor een voor een buitenevenement in parken of recreatiegebieden zal u 

moeten aangeven of er beschermde planten en/of dieren binnen de locatie en de directe omgeving 

voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente. 

 

Na toetsing van uw aanvraag geeft de gemeente een verklaring af. Hierin staat, indien van toepassing, de 

eventuele maatregelen die u moet nemen voor de zorgplicht en eventuele overige voorwaarden. Komen 

er strikt beschermde soorten voor? En heeft uw activiteit een verstorende werking? Dan zult u een 

verklaring van geen bedenkingen moeten aanvragen. 

 

Voor een evenement in de recreatiegebieden ten zuiden en westen van Delft (recreatiegebied Midden 

Delfland) heeft u ook toestemming nodig van het recreatieschap Midden Delfland. 

 



 

Verklaring van geen bedenkingen 

Komen er strikt beschermde soorten voor? Dan moet u een verklaring van geen bedenkingen aanvragen 

(ontheffing van de zorgplicht) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vraag deze minimaal 8 

weken van tevoren aan. In de praktijk geldt echter dat u beter kunt zoeken naar een alternatief. 

 

Zorgplicht: wat moet u doen? 

Voor alle planten en dieren geldt een zorgplicht. Om verstoring of schade aan beschermde dieren en 

planten te voorkomen kunt u maatregelen nemen of een alternatief zoeken. Meestal heeft u dan geen 

ontheffing meer nodig. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn: 

 

 U laat het evenement plaatsvinden op een ander moment, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen 

 U verplaatst het evenement naar een ander terrein 

 U schermt terreindelen die kwetsbaar zijn af 

 U past de programmatijden aan vanwege het dag-nachtritme van beschermde soorten 

 U voorkomt geluidsoverlast door speciale geluidsapparatuur te gebruiken, of door 

overkappingen te plaatsen 

 U schrapt het gebruik van vuurwerk. 

 

Samen kunnen we veel bereiken 

De gemeente Delft wil dat evenementen duurzaam worden georganiseerd. In de vergunning staat dan 

ook het verzoek of u bij het organiseren en uitvoeren van het evenement aandacht wilt besteden aan: 

 

 Beperk het afval of zorg voor gescheiden inzameling (let daarbij op verstikking bij dieren) 

 Gebruik geen ballonnen 

 Gebruik recyclebare materialen (ecobekers) 

 Gebruik duurzame energiebronnen en let op besparingsmogelijkheden van water en energie 

 Promoot de bereikbaarheid van het evenement op de fiets of met het openbaar vervoer 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier dat u vindt op 

www.delft.nl/contact. Of bel 14015. 


