
 

Integrale APV tekst evenementen na wijziging artikelen 2:12 en 2:13 
 

Afdeling 6. Evenementen 

Artikel 2:12 Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van 
vermaak, met uitzondering van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;  

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties 

 

2. Onder evenement wordt mede verstaan:   

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:2 van deze verordening, op de 

    weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; 

e. een vechtsportwedstrijd of-gala. 

3. Onder een 0-evenement wordt verstaan een evenement waarvoor geen vergunning hoeft te worden 
aangevraagd. 

 

4. Onder een A-evenement wordt verstaan een regulier evenement. 
  

5. Onder een B-evenement wordt verstaan een aandacht evenement. 
 

6. Onder een C-evenement wordt verstaan een risicovol evenement.  
 

Artikel 2:13 Organiseren evenement 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 

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. 

 
3. Vervallen. 

 
4. Vervallen. 

 

5. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties 
waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

 

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 de 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; 
 

b. Indien de gevraagde locatie of de directe omgeving te zwaar belast wordt in vergelijking met 
andere locaties; 



 

c. 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; 

 
d. 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.  

 

7. Vervallen. 
  

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. 

 

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. 

 
 

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. 
 

11. Vervallen. 

 

12. De burgemeester kan afwijking van de in dit artikel genoemde termijnen in bijzondere gevallen 
toestaan. 

 
13. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 

 
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. 
 

 


