
Bijlage behorende bij het raadsbesluit BBV-2017-780 
 
 
 
De raad van de gemeente Breda; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde 
overwegingen; 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet Besluit; 
 

I. Artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Breda 2014 te wijzigen. 
 

A. Artikel  2:12 lid 1onder b. wordt aangepast door te verwijderen’ en artikel 2:19 van deze 

verordening ‘ 
B. Artikel 2:12 lid 2 wordt aangepast door de toevoeging van een lid e. dit luidt: 

e.  een vechtsportwedstrijd of-gala. 

C. Artikel 2:12 lid 3 wordt vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
3. Onder een 0-evenement wordt verstaan een evenement waarvoor geen vergunning hoeft te 

worden aangevraagd. 

D. Artikel 2:12 lid 4 wordt vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
4. Onder een A-evenement wordt verstaan een regulier evenement. 

E. Artikel 2:12 lid 5 wordt vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
5. Onder een B-evenement wordt verstaan een aandacht evenement.  

F. Artikel 2:12 lid 6 wordt vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
6. Onder een C-evenement wordt verstaan een risicovol evenement.  

 
 

II. Artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening Breda 2014 te wijzigen. 
 

A. Artikel 2:13 lid 2 te wijzigen en te vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
2. De burgemeester kan besluiten, onder door hem te stellen voorschriften, dat het verbod zoals 

opgenomen in artikel 2.13 eerste lid niet geldt voor een door hem aangewezen evenement of 
categorieën van evenementen, in de gehele gemeente of in een of meer aangewezen 
gedeelten van de gemeente. 

 

B. Artikel 2:13 lid 3 vervalt. 
 

C. Artikel 2:13 lid 4 vervalt.  
 
D. Artikel 2:13 lid 6 te wijzigen en vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 

6. De vergunning als bedoeld in het eerste lid kan, naast de in artikel 1:8 genoemde 
weigeringsgronden, tevens worden geweigerd, gewijzigd of ingetrokken worden : 
 
a. indien het evenement niet is opgenomen op de Reserveringskalender of op deze 

kalender reeds een ander evenement is opgenomen in de gevraagde 
periode, op de locatie of in de nabijheid daarvan; 

 
b     Indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid of de bescherming van  

het woon- en leefklimaat in de omgeving; 
 
c Indien de gevraagde locatie of de directe omgeving te zwaar belast wordt in vergelijking 

met andere locaties; 
 
d. Indien tegen de organisator in de afgelopen drie jaar een bestuurlijke sanctie is genomen of 

indien de organisator in deze periode zich herhaaldelijk niet aan de 
vergunningsvoorschriften of wettelijke voorschriften heeft gehouden; 

 
e. indien naar het oordeel van de burgemeester de ter handhaving van de openbare orde en 

veiligheid noodzakelijke politie- en hulpverleningscapaciteit een onevenredig beroep op de 
beschikbare bezetting doet.  

 



E. Artikel 2:13 lid 7 te wijzigen door in de tekst  de vermelding ‘ 2:13 vierde lid ‘te wijzigen in  
‘ 2:13 zesde lid’  en tussen de woorden ‘  vergunning’  en ‘ te’ de volgende tekst tussen te 
voegen: ‘en de melding’. 

 

F. Artikel 2:13 lid 8 te wijzigen en vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
8.  Een aanvraag voor een vergunning voor een C- evenement, dient ten minste 13 weken voor  
     aanvang van dit evenement volledig te zijn ingediend bij de burgemeester. 

 
 

G. Artikel 2:13 lid 9 te wijzigen en vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 
9. Een aanvraag voor een vergunning voor een A- en een B- evenement dient ten minste 8 weken 

voor aanvang van dit evenement volledig te zijn ingediend bij de burgemeester. 

 
H. Artikel 2:13 lid 10 te wijzigen en vervangen door een nieuwe tekst, die luidt: 

10. Het houden van een evenement waarvoor ingevolge artikel 2:13 lid 2 geen vergunning 
aangevraagd hoeft te worden dient ten minste 4 weken voor aanvang van het evenement 
gemeld te worden bij de burgemeester. 

 
I. Artikel 2:13 lid 11 Vervalt. 

 

J. Aan Artikel 2:13 een nieuw lid 14 toe te voegen, dat luidt: 

14. Het college stelt jaarlijks een reserveringskalender vast voor het volgende kalenderjaar met in 
acht name van door het college vastgestelde beleidsregels en de afstemming met de nood- en 
hulpdiensten. Degene die voornemens is een A-, B-, of C- evenement te organiseren kan het 
college jaarlijks voor 1 oktober verzoeken een evenement te plaatsen op de kalender van het 
volgende jaar. Een dergelijk verzoek is geen aanvraag als bedoeld in het eerste lid. Aan de 
plaatsing van een evenement op de kalender kunnen geen rechten worden ontleend als 
bedoeld in het eerste lid. 

 
 

III. Dit besluit treed in werking op 1 augustus 2017. 
 

 

 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van Selecteer een datum 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 

 
 
 
 

 , griffier 

 
 
 
 
 
 


