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Aan              : De raad 

Van             : Het college van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp  : Evenementenbeleid 2020 - 2025 

Datum        : 23 maart 2020 

Zaaknummer : ZK19003944 

Ter informatie  vindt u hierbij het door het college vastgestelde nieuwe Evenementenbeleid 2020-

2025.  

 

Het voorgaande evenementenbeleid liep af en moest worden herzien. Vanuit landelijke richtlijnen 

zijn nu ook de volgende richtlijnen opgenomen: 

1.Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

2. Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP)  

3. Constructieve veiligheid bij evenementen 

 

 

Belangrijkste wijzigingen en nieuwe onderwerpen die zijn opgenomen in het evenementenbeleid: 

Aanvraag evenementenvergunning 

In het huidig beleid moet er vanaf 50 aanwezigen een evenementenvergunning worden 

aangevraagd. Dit soort kleine evenementen zijn vaak gering van aard (betreft vaak buurtfeestjes) en 

het is onwaarschijnlijk dat het evenement leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. De wens is om dit soort evenementen te dereguleren 

en daarvoor is gekozen om in het nieuwe beleid op te nemen dat er vanaf 100 aanwezigen een 

evenementenvergunning aangevraagd moet worden.  

Kermisborrels 

Het aanvragen van een evenementenvergunning voor een kermisborrel is en blijft verplicht. In het 

huidige beleid mogen er niet meer dan 100 personen aanwezig zijn op een kermisborrel. Praktijk is 

echter dat er al snel meer dan 100 personen op een dergelijke borrel verschijnen. Er wordt 

vastgehouden aan de eindtijden die zijn ingesteld voor kermisborrels. Dit houdt in dat de eindtijd 

van maandag t/m zaterdag 23.00 uur is en op zondag 19.00 uur. 

 

Kermis en horeca 

Voor tenten die bij horecabedrijven worden geplaatst tijdens de kermis is besloten dat de muziek 

uiterlijk om 1.30 uur uit moet worden gezet. Voor het schenken van alcohol in de tent blijven de 

tijden van kracht die in de horeca gelden.  

 

Lachgas 

In sommige evenementenvergunningen, afhankelijk van het type evenement en de doelgroep die 

het evenement trekt, wordt de volgende voorwaarde opgenomen: 

 Elke vorm van verkoop/verstrekking of bezit van soft- of harddrugs of lachgas is verboden op het 

evenemententerrein. U dient zorg te dragen voor actieve voorlichting omtrent dit verbod.  
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Geluid 

In het nieuwe beleid wordt nu ook naast het geluidsniveau in dB(A) ook de dB(C) norm 

meegenomen. Dit omdat dit lage bastonen zijn die de grootste bron van geluidshinder kunnen zijn.  

 

Extra informatie 

Het concept evenementenbeleid is op verzoek van het college naar de organisatoren van de grote 

evenementen plus de horecaondernemers gestuurd voor hun input. Alleen vanuit de horeca zijn 

aandachtspunten ingebracht welke besproken zijn met de portefeuillehouder. 


