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Aanvraag evenementenvergunning

Is er sprake van een evenement?
‘Een voor publiek toegankelijke activiteit van 

vermaak’, met uitzonderingen en toevoegingen 
zoals in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke 

verordening gemeente Zundert*:
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Je evenement aanmelden voor de 
Evenementenkalender

Een evenement aanmelden kan via websit

Evenement aangemeld?
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Heb ik een evenementenvergunning nodig?
Je hebt geen vergunning nodig als er niet meer
dan 200 personen tegelijkertijd aanwezig zijn en
als aan de andere voorwaarden uit artikel 2:25 
van de Algemene plaatselijke verordening ge-

meente Zundert* is voldaan. 

 
 

NEE JA
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Volledig formulier vergunningsvrij
evenement minimaal 3 weken voor

het evenement indienen  

Aanvraagformulier
Volledig aanvraagformulier evenementenver-

gunning indienen binnen de gestelde termijne
• A-evenement*
 minimaal 8 weken voor aan het evenement

• B- evenement* 
 minimaal 8 weken voor aan het evenement

• C-evenement* 
 minimaal 12 weken voor aan het evenemen

n:

t

Ingediend?

JA

Beoordeling van de aanvraag
• Wij beoordelen of de aanvraag voldoende   

gegevens bevat. 
• Beoordeling van de risico’s
• Advisering binnen gemeente Zundert  en 

hulpdiensten

Aanvraag volledig?

NEE JA

Aanvraag niet volledig
Wij vragen aanvullende gegevens. De aanvraag 

wordt pas in behandeling genomen als alle stukke
binnen zijn 

Aanvraag volledig?

JA

Beslissing
• Vergunningverlening met voorschriften
• Mogelijkheid bezwaar

Handhaving
Voldoen aan de vergunningsvoorwaarden

 en openbare orde en veiligheid

*Voor uitleg, zie volgende blad.
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Extra uitleg aanvraag evenementenvergunning

1
Artikel 2:24 

Algemene Plaatselijke verordening gemeente Zundert

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke 
 voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 
 met uitzondering van:
 a. bioscoop- en theatervoorstellingen;
 b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, 
 onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22;
 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;
 f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;
 g. sportwedstrijden, niet zijnde een vechtsportwedstrijd 
 of –gala als bedoeld in het tweede lid, onder f.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:
 a. een herdenkingsplechtigheid;
 b. een braderie;
 c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als 
 bedoeld in artikel 2:3;
 d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan 
 de weg;
 e. een straatfeest of buurtbarbecue;
 f. een vechtsportwedstrijd of –gala, waaronder in ieder 
 geval wordt begrepen een kooigevecht, 
	 kickboksevenement,	freefightevenement	en	een	
 daarmee vergelijkbare activiteit en een al dan niet in 
 wedstrijdverband georganiseerd evenement waarbij de 
 menselijke waardigheid in het geding is;
 g.	een	snuffelmarkt;

3.		 In	deze	afdeling	wordt	verstaan	onder	snuffelmarkt:		
 een markt in een voor het publiek toegankelijk ge
 bouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante 
 goederen worden verhandeld of diensten worden 
 aangeboden vanaf een standplaats. Onder een 
	 snuffelmarkt	wordt	niet	verstaan	een	markt	of	jaarmarkt	
 als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, 
 van de Gemeentewet.
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Artikel 2:25 Evenement 

Algemene Plaatselijke verordening gemeente Zundert

1.  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een 
 evenement te organiseren.
2.  De burgemeester kan categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor een 
 meerjarige vergunning kan worden verleend.
3.  Een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in het eerste lid met uitzondering van 
 de evenementen in het vierde lid genoemd, dient ten minste twaalf weken voor aanvang 
 van dit evenement volledig te zijn ingediend bij de burgemeester.
4.  Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:
 a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen tegelijkertijd;
 b. het evenement plaatsvindt tussen 09.00 uur en maximaal 1.00 uur van vrijdag op 
	 zaterdag	en	van	zaterdag	op	zondag	of	wanneer	de	andere	dag	een	officiële	feestdag	is	
 en maximaal 24.00 uur op andere dagen;
 c. geen geluid ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 0.30 uur van vrijdag op 
	 zaterdag	en	van	zaterdag	op	zondag	of	wanneer	de	andere	dag	een	officiële	feestdag	is	
 en maximaal 23.30 uur op andere dagen;
 d. het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 85 dB(c) op de gevels van 
 omringende woningen niet wordt overschreden;
 e. het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten – door het aanhouden 
 van een vrije doorgangsruimte van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog en het 
 vrijhouden van de locaties van de brandkranen – en niet plaatsvindt op een 
 ontsluitingsweg of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer;
 f. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per  
 object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in bevinden dan wel op verblijven;
 g. er een organisator is;
 h. de organisator tenminste drie weken voorafgaand aan het evenement, daarvan 
 digitaal of schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester;
 i. het geen wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen betreft;
 j. het geen vechtsportwedstrijd of –gala betreft zoals omschreven in artikel 2:24, 
 tweede lid, onder f.
5.  De burgemeester kan binnen drie weken na ontvangst van de melding besluiten een 
 evenement als bedoeld in het vierde lid te verbieden dan wel daaraan nadere 
 voorwaarden te verbinden, als er aanleiding is te vermoeden dat door het evenement de 
 openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
6.  Het college kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, openbare 
 veiligheid, volksgezondheid en het milieu.
7.  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.
8.  Het bepaalde in het vierde en vijfde lid is niet van toepassing op een evenement dat 
 plaatsvindt in een door de burgemeester aangewezen gebied.
9.  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning 
 weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van een evenement als 
 bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
10.  Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
	 bestuursrecht	(positieve	fictieve	beschikking	bij	niet	tijdig	beslissen)	niet	van	toepassing.
11.  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 
 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd 
 voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op 
 grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en 
 basishulpverlening overige plaatsen.
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A-, B- of C-evenement

Evenement met een laag risicoprofiel (A-evenement)
Een klein evenement met weinig last voor de omgeving. 
Kenmerken van een A-evenement:
• Minder dan 200 bezoekers of deelnemers;
• Duurt maximaal één dag;
• Vindt overdag plaats, of heeft een eindtijd van door de 

weeks is 24.00 uur én in het weekend 01.00 uur;
• Er is beperkt geluid;
• Er worden eventueel kleine objecten geplaatst, deze hebben 

gezamenlijk een oppervlakte van minder dan 50 m2; 
• Er zijn weinig verkeersbewegingen;
• Het evenement is niet hinderlijk voor hulpdiensten en vindt 

niet plaats op een weg met doorgaand verkeer.

Evenement met een verhoogt risicoprofiel (B-evenement)

Een niet groot evenement, voornamelijk voor inwoners van de 
eigen gemeente. Het evenement veroorzaakt gemiddelde last 
voor de omgeving én is belangrijk voor de leefbaarheid van de 
gemeente. Verder is dit evenement belangrijk voor het in stand 
houden van verenigingen en organisaties. 

Kenmerken van een B-evenement:
• Het aantal bezoekers of deelnemers zit tussen de 200 en 

1000 personen per dag;
• Het evenement is één of meer dagen;
• Er is veel geluid door versterkte muziek of omroepactiviteiten;
• Er zijn gemiddelde verkeersbewegingen.

Evenementen met een hoog risicoprofiel (C-evenement)

Het gaat vaak om evenementen met een grote naamsbekend-
heid	en	met	een	promotie-effect.	Het	evenement	veroorzaakt	
grote last voor de omgeving.

Kenmerken van een C-evenement:
• Het aantal bezoekers of deelnemers is meer dan 1000 per-

sonen per dag;
• Het evenement is één of meer dagen;
• Er is veel geluidsbelasting door versterkte muziek;
• Er zijn veel verkeersbewegingen.




