Algemene regels behorende bij artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bijlage 2
Kern beslisboom kennisgeving of vergunning
Als één van de volgende vragen met ja wordt beantwoord moet vergunning worden
aangevraagd en kan niet met een kennisgeving worden volstaan:
1.
Is het evenement anders dan een barbecue of een straatfeest?
2.
Wordt het evenement naar verwachting op enig moment door meer dan 50 personen
bezocht?
3.
Wordt het evenement gehouden op een ander tijdstip dan tussen 09.00 uur en 23.00
uur?
4.
Vindt het evenement plaats op zondag of op een erkende nationale feest- of
gedenkdag?
5.
Vindt het evenement op meer dan één dag plaats?
6.
Wordt er versterkte muziek ten gehore gebracht die meer dan de wettelijk toegestane
geluidsbelasting aan de gevels van de dichtstbijzijnde woningen teweegbrengt?
7.
Wordt gedurende het evenement de rijbaan voor het doorgaande verkeer afgesloten?
8.
Wordt er een podium, een tribune of een tent geplaatst met een oppervlakte van meer
dan 10 m2 of is anderszins sprake van het plaatsen van objecten die bestaan uit op te
bouwen constructies?
9.
Wordt tegen betaling alcoholische drank op de openbare weg geschonken?
10.
Worden tegen betaling, bijvoorbeeld vanuit een kraam, etenswaren of andere goederen
te koop aangeboden?
11.
Wordt voor het evenement reclame gemaakt die is gericht op het aantrekken van
belangstellenden die niet in de directe omgeving van het evenement wonen?
12.
Is er geen sprake van een aanwijsbare organisator?
Toelichting
Ad 6 De krachtens de wet milieubeheer toegestane geluidsbelasting aan de gevels van de
dichtstbijzijnde woningen bedraagt 50 decibel tussen 07.00 uur en 19.00 uur en 45
decibel tussen 19.00 uur en 23.00 uur; de toegestane waarde na 23.00 uur is relevant
omdat beëindiging van het evenement om 23.00 uur een randvoorwaarde is voor het
kunnen volstaan met een kennisgeving.
Ad 7 Zodra de rijbaan wordt afgezet voor een evenement is tenminste een tijdelijke
maatregel nodig. Vindt het evenement plaats op het trottoir dan wordt rekening
gehouden met voldoende doorloopruimte voor passanten; als richtlijn wordt hierbij
1.50m aangehouden;
Ad 8 Zonder vergunning toegestaan is een kleine partytent waaronder wordt verstaan een
aan één of meer zijden open tent met een maximaal vloeroppervlak van 10 m2.
Ad 11 Toegestaan zonder vergunning zijn kleine evenementen met een straat-, buurt- of
verenigingsgebonden karakter of met een besloten karakter waarvan het voor
buitenstaanders duidelijk en zichtbaar moet zijn dat het evenement alleen toegankelijk
is voor genodigden of buurtbewoners.
Het maken van reclame die is bedoeld om het evenement onder de aandacht te brengen
van anderen dan buurtbewoners, verenigingsleden, etc., die gericht is op het
aantrekken van belangstellenden van buiten en die verder gaat dan het attenderen van
buurtbewoners op een lokaal evenement geeft het evenement een commercieel
karakter en dat blijft een vergunningplichtige aangelegenheid.
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Algemene regels bij een evenement waarvoor een kennisgeving is gedaan
1. De organisator is verantwoordelijk voor veilig en ordelijk verloop van het evenement.
2. De organisator zorgt dat tijdens het gehele evenement een contactpersoon aanwezig is.
3. De organisator zorgt dat gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van
de waar het evenement wordt gehouden tenminste twee weken van te voren van het
voornemen op de hoogte worden gesteld.
4. De percelen in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het evenement wordt
gehouden zijn te allen tijde ongehinderd bereikbaar voor de gebruikers ervan.
5. Aan voorbijgangers wordt op de trottoir een ruimte van 1.50 meter geboden om
ongehinderd te kunnen passeren.
6. Voor de toegang tot en het gebruik van de openbare ruimte wordt geen geld geheven.
7. Voor een evenement wordt geen reclame gemaakt die is gericht op het aantrekken van
belangstellenden die niet in de directe omgeving van het evenement wonen of die het
aantrekken daarvan tot gevolg heeft.
8. Aanwijzingen van politie, brandweer en ambtenaren van de gemeente worden meteen
opgevolgd.
9. Ambulances en voertuigen van politie en brandweer kunnen onverhinderd passeren
(minimale doorrijdbreedte en –hoogte van 3.50 meter respectievelijk 4.20 meter).
10. Onder- en bovengrondse brandkranen worden vrijgehouden.
11. Bij het gebruik van geluidsversterkende apparatuur wordt de geluidsinstallatie zodanig
afgesteld dat het geluid de wettelijk toegestane normen niet overschrijdt.
12. Elektriciteitskabels worden zodanig bevestigd dat niemand er mee in aanraking kan
komen of erover kan struikelen.
13. Er wordt een afstand van tenminste twee meter in acht gehouden tot bomen en andere
groenvoorzieningen.
14. Het is niet toegestaan voorwerpen in de grond te verankeren of aan bomen, relingen en
straatmeubilair vast te maken.
15. De organisator van het evenement zorgt er voor dat er geen schade aan de openbare
ruimte ontstaat als gevolg van de activiteiten en dat het terrein en de directe omgeving
daarvan na afloop wordt opgeruimd.
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan wordt het terrein voor rekening van de
organisator hersteld en schoongemaakt.
16. De organisator zorgt voor voldoende toiletgelegenheid bij het evenement.
17. Een evenement wordt niet georganiseerd op terreinen die een bijzondere functie
hebben zoals parkeerterreinen, openbare speelplaatsen, terreinen waarop een markt
gehouden op de dag van het voorgenomen evenement.
18. Afhankelijk van de aard van het evenement kunnen nog bijzondere voorwaarden van
toepassing zijn; deze zijn bijgevoegd (bijvoorbeeld barbecue).
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Brandveiligheidsvoorschriften (straat)barbecues
Het stoken van een barbecue mag alleen geschieden onder voortdurend toezicht van een
meerderjarig persoon;
Voor het aanmaken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare
vloeistoffen;
Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen dienen vrijgehouden te worden en bereikbaar
te zijn voor brandweervoertuigen;
De barbecue dient op voldoende afstand ten minste op 5,00 meter van gebouwen, goederen of
beplanting te worden geplaatst om gevaar van brand voor deze te voorkomen;
De barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan omvallen of omgestoten kan
worden.
Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken is het stoken van een
barbecue alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en -sterkte; bij windkracht 5 en hoger
mag niet worden gestookt.
In de nabijheid van een barbecue dient een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar
en beschikbaar te zijn. Bij een op houtskool gestookte barbecue moet ten minste een
blusmiddel aanwezig zijn in de vorm van een emmer water of tuinslang. Bij een gas gestookte
barbecue, moet ten minste een poederblusser aanwezig zijn van minimaal 6 kilogram. Dit
blusmiddel moet geschikt voor het blussen van B-branden (vloeistoffen) en C-branden
(gassen);Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde instantie, worden
gecontroleerd op deugdelijkheid.
Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een
laag zand worden afgedekt.
Asresten mogen nooit, in afvalemmers of containers e.d., in een gebouw worden opgeslagen.
De gasflessen gevuld met propaan/butaan moeten zijn voorzien van het door Stoomwezen
B.V. erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland. De gasflessen waarvan
de goedkeuring door of namens Stoomwezen B.V. niet, of blijkens de ingeponste datum meer
dan 10 jaar geleden heeft plaatst gevonden, mogen niet aanwezig zijn.
Een gasslang moet van een goedgekeurd type zijn en mag niet ouder zijn dan 2 jaar (datum op
de slang aanwezig). De te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
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