
 

 

  

Tips & Tricks voor festivalorganisatoren 

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de 

laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening 

gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de 

stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. 

Hoe houdt u in uw vergunningaanvraag voldoende rekening met stikstofuitstoot en 

geluidsoverlast voor een buitenfestival? Maar ook hoe houdt u voldoende rekening met de 

richtlijnen voor het gebruiken van het coronapaspoort bij toegangscontroles?  

Graag delen we onze tips & tricks hierbij met u. 

 
• Onderzoek maximale mogelijkheden 

Houd er rekening mee dat wanneer evenementen mogelijk worden 

gemaakt in een bestemmingsplan, de maximale mogelijkheden voor 

evenementen door de gemeenteraad worden bepaald en zij beoordelen of 

de effecten van die maximale mogelijkheden op de omgeving acceptabel 

zijn (zoals door middel van geluidsonderzoek).  

• Motiveer afwijking van nota en activiteitenbesluit 

Er is geen wettelijk kader met geluidsnormen voor evenementen. Toch is 

het verstandig om een afwijking van de geluidsnormen in de veelgebruikte 

Nota evenementen met een luidruchtig karakter en het Activiteitenbesluit 

goed te motiveren in uw aanvraag, omdat deze normen vaak als 

aanvaardbaar worden gezien en afwijking daarvan meer uitleg vraagt. 

• Bekijk of beleid is gebaseerd op onderzoek 

Bekijk of een beleidsnota evenementen van een gemeente is gebaseerd op 

geluidsonderzoek. Als deze gebaseerd is op onderzoek voor een specifieke 

locatie, is er al een onderbouwing voor de aanvaardbaarheid van het 

geluid. Als de beleidsnota evenementen niet is gebaseerd op onderzoek, of 

slechts een algemeen onderzoek, zal per locatie moeten worden bekeken 

of de geluidsnormen daar aanvaardbaar zijn.  

• Motiveer het belang van het evenement 

Geef aan waarom jouw event van toegevoegde waarde is voor de 

gemeente, regio, bewoners etc. Dat plaatst de eventuele geluidsoverlast in 

een breder perspectief. 
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TIPS STIKSTOF 

• Start vroeg met onderzoek naar stikstof 

Het is raadzaam vroeg te starten met het doen van onderzoek naar 

eventuele stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden. Als blijkt dat er een 

natuurvergunning nodig is, duurt het traject langer dan wanneer er alleen 

een evenementenvergunning nodig is.  

• Laat een AERIUS-berekening opstellen 

Laat een voortoets uitvoeren, bestaande uit een AERIUS-berekening en een 

interpretatie van de uitkomsten. De interpretatie is vaak nodig, omdat 

AERIUS niet expliciet is ingericht voor kortdurende activiteiten. Een AERIUS-

berekening is niet zelf uit te voeren; raadpleeg daarom een ecologisch 

onderzoeksbureau. De Vereniging Nederlandse poppodia en -festivals 

(VNPF) is bezig om een lijst op te stellen van deskundige ecologische 

adviesbureaus. 

• Betrek het bevoegd gezag bij het onderzoek 

Indien een natuurvergunning nodig is: betrek het bevoegd gezag vroeg bij 

het onderzoek. Op die manier kunnen de verwachtingen over en weer 

worden afgestemd. Ook kan het bevoegd gezag informatie geven over 

eventuele aanvullende vereisten vanuit de betreffende gemeente of 

provincie.   

• Verken mogelijkheden om stikstofuitstoot te beperken 

Kijk of er mogelijkheden zijn om de stikstofuitstoot te beperken. Denk aan 

alternatieven voor aggregaten, wijzigingen in de inrichting van het 

festivalterrein en het inzetten van alternatief vervoer (pendelbussen). 

• Biedt meerdere opties aan 

Probeer uitsluiting van personen zoveel mogelijk te voorkomen. Bouw geen 

processen op die gebaseerd zijn op één optie om de besmettelijkheid van 

bezoekers te checken. Biedt offline & online mogelijkheden en denk zowel 

aan een testbewijs als een vaccinatiebewijs. 

• Verwerk zo min mogelijk (bijzondere) persoonsgegevens 

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn allerlei regels verbonden. 

Denk aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dus 

registreer geen persoonsgegevens als dit niet hoeft en bijvoorbeeld een 

visuele toegangscontrole kan volstaan 

• Wees transparant en duidelijk over de gehanteerde 

(toegangs)voorwaarden 

Door vooraf duidelijk te communiceren over de (toegangs)voorwaarden, 

voorkom je teleurstellingen aan ‘de deur’ en een extra belasting op uw 

organisatie.  

• Verschillende rollen met verschillende regels 

Realiseert u zich dat de rol van u als werkgever richting werknemers anders 

is dan die ten opzichte van festivalbezoekers. Bij bezoekers is het 

coronapaspoort of een testbewijs ‘af te dwingen’, bij medewerkers niet. 
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Nog vragen?  

Neem hierover contact met ons. 

Of volg Pot Jonker Advocaten op 

en / of schrijf je in voor 

onze nieuwsbrief of eventmailing.  

  

Advocaat IT, IE & Privacyrecht 

Reker@potjonker.nl 

023-5530263 

Advocaat Bestuursrecht 

LaurienMulder@potjonker.nl 

023-5530262 
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