Beleid op terreintoestemming in het Nationaal Park aangepast
Sinds jaar en dag worden de natuurgebieden van Natuurmonumenten door meerdere partijen
gebruikt om (betaalde) activiteiten te organiseren. De meeste organisaties en/of particulieren
vragen netjes toestemming aan bij de gemeente. Na toetsing verlenen Natuurmonumenten en
de gemeente dan al of niet een vergunning. Natuurmonumenten ziet deze aanvragen als een
prachtige kans om met bezoekers en organisatoren in contact te komen en ze te verleiden tot
het geven van steun aan de natuur van Schiermonnikoog en aan onze vereniging.
Natuurmonumenten wil dat organisatoren en mensen die meedoen aan een evenement in het
Nationaal Park, zich meer bewust worden van hun omgeving en daar op één of andere manier
een bijdrage aan leveren. Alleen zo kan Natuurmonumenten ook in de toekomst natuur blijven
beschermen en beheren.
Vanaf 1 januari 2019 verandert het toestemmingsbeleid op Schiermonnikoog
Alle commerciële activiteiten georganiseerd voor groepen groter dan 20 personen krijgen een
meldingsplicht bij Natuurmonumenten. Scholen en activiteiten ten behoeve van natuur- en
milieueducatie zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht, maar overleggen wel wat en waar
georganiseerd gaat worden.
Bij grote activiteiten (250 deelnemers of meer) gaan we ruim van te voren met elkaar in
overleg. Natuurmonumenten vraagt voor deze evenementen om een tegenprestatie voor de
natuur van het Nationaal Park.
Voor het behandelen van een aanvraag brengt Natuurmonumenten de administratiekosten van
45 euro in rekening. De gemeente Schiermonnikoog verleent als publieksrechtelijke
overheidsorganisatie vervolgens de benodigde vergunningen voor de activiteit. Hiervoor brengt
de gemeente ook administratiekosten (leges) in rekening. Evenementen in natuurgebied zullen
dus met ingang van 1 januari 2019 met extra kosten te maken krijgen.
Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor de afweging of een aanvraag gehonoreerd kan
worden. Bij de beoordeling wordt meegewogen:
-

-

Effect op natuur: Is er een negatief effect op de natuurwaarden te verwachten? Is het
negatieve effect oplosbaar door bijvoorbeeld zonering in tijd, plek of enkele
aanpassingen?
Effect op andere bezoekers: is het effect toelaatbaar of te verminderen door bijvoorbeeld
zonering in tijd, plek of enkele aanpassingen?
Is de aanvragende partij of activiteit negatief voor het imago van Natuurmonumenten?

Vanaf 1 januari werkt het aanvragen van vergunning voor het organiseren van een
evenementen in het Nationaal Park als volgt:
1. Meld het evenement tijdig bij Natuurmonumenten Schiermonnikoog
c.borras@natuurmonumenten.nl
Vermeld los van uw gegevens, duidelijk wat u wil doen, waar u dit wil doen, hoeveel
personen er in het terrein zullen zijn. U krijgt van Natuurmonumenten een mail met
toestemming. Alleen met deze mail kunt u vervolgens een evenementenvergunning op
de terreinen van Natuurmonumenten bij de Gemeente Schiermonnikoog aanvragen.
2. Stuur de toestemming van Natuurmonumenten mee bij de aanvraag voor een
evenementenvergunning aan de Gemeente Schiermonnikoog.

Zijn er vragen over het nieuwe toestemmingsbeleid van Natuurmonumenten? Neem contact
op met boswachter Cynthia Borras c.borras@natuurmonumenten.nl tel:0610344983

