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Wet en regelgeving 

Evenementenvergunning 

 

 
 

 

Scouts ondernemen een groot aantal verschillende activiteiten. Gelukkig kun je de meeste gewoon 

uitvoeren. Soms is het nodig om een vergunning aan te vragen. Voor het voorkomen en beperken van 

overlast, de openbare orde en veiligheid beschikken gemeenten over een Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). In deze, of in andere verordeningen, kan zijn opgenomen dat het voor bepaalde 

activiteiten nodig is om een vergunning aan te vragen. De gemeenteraad stelt de verordeningen vast. 

Dat betekent dat elke gemeente haar eigen regels kan bepalen voor activiteiten waar vergunningen 

voor nodig zijn. Een greep uit onderwerpen die vaak in een APV zijn opgenomen: optochten, feesten, 

muziek en wedstrijden, evenementen, reclame-uitingen, venten, inzameling geld (collecteren),  

buurtfeest, braderie, verspreiden gedrukte stukken, kermis, circus, straatspeeldag, rommelmarkt, 

sinterklaasoptocht, spandoeken, straatversiering 

 

Wanneer is een vergunning nodig? 

Het is verstandig bij de gemeente te informeren of, en wanneer, je een vergunning nodig hebt. Deze 

informatie kun je  op de website van de gemeente vinden. Veel gemeenten plaatsen daar ook de tekst 

van hun APV.  

 

Een definitie van evenement is niet eenduidig te geven. Enkele criteria die sommige gemeenten 

aanhouden om te bepalen of voor een evenement een vergunning nodig is, zijn: 

 Als het evenement voor het publiek toegankelijk is;  

 Als het evenement niet voor het publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op 
een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld een horecabedrijf;  

 Als een evenement in een tent, de openlucht of bestaand gebouw wordt gehouden en als die 
plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt. Dit is onder andere van belang in verband met 
brandveiligheid wanneer het een tent of een gebouw betreft.  

 Als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt.  

 Voor (levende) muziek of geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.  

 Als plaatsing van een toiletwagen nodig is.  

 Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden. 
 

Welke informatie moet je overleggen? 

Iedere gemeente stelt andere eisen aan de aanvraag voor een evenementenvergunning. Het zal ook 

erg van het soort en de grootte van het evenement afhangen, welke eisen de gemeente stelt.  Naast 

de standaardgegevens over het soort evenement, de datum en de plaats, willen gemeenten vaak 

weten welke aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer, of er 

drank geschonken wordt, muziek ten gehore gebracht wordt, er tenten geplaatst worden, (waarvoor 

eventueel een gebruikersvergunning nodig is, en of bijzondere activiteiten plaatsvinden zoals het 

oplaten van ballonnen en het afsteken van vuurwerk. Soms wordt ook gevraagd een situatietekening 

of een draaiboek te overleggen. Gemeenten hebben aanvraagformulieren voor een 

evenementenvergunning op de website staan. Door op tijd met de gemeente te overleggen wat nodig 

is, voorkom je dat op een laatste moment nog van alles geregeld moet worden.  

 

Iedere aanvraag wordt getoetst aan de criteria van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook politie 

en brandweer beslissen vaak mee over de aanvraag. Dit om te bekijken of er bij het evenement 

eventueel gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid. 



Scouting Nederland, oktober 2017 2 
 

Kosten 

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag ben je vaak leges verschuldigd. De 

hoogte van het bedrag kan per gemeente verschillen.  

 

Wanneer aanvragen 

De aanvraagtermijn kan variëren van 4 tot 12 weken. In sommige gemeenten wordt onderscheid 

gemaakt in grootschalige en kleinschalige evenementen. Zeker als er bij een evenement veel mensen 

aanwezig zullen zijn, er veel overlast verwacht wordt of advisering van andere gemeentelijke en 

hulpdiensten nodig is, zal een langere aanvraagtermijn noodzakelijk zijn. De gemeente kan je hierover 

informatie geven.  

 

Voorwaarden 

Aan vergunningen wordt altijd een aantal voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn afhankelijk 

van het evenement dat georganiseerd wordt en wat voor activiteiten daar plaatsvinden. Sommige 

voorwaarden zijn opgenomen in de APV, daarnaast stelt de brandweer onder andere eisen aan 

tenten, bakken en braden, open vuur en het vrij te houden gedeelte van de weg. Deze eisen zijn 

geformuleerd in de diverse brandweer-voorwaarden. Als er etenswaren verkocht worden, moet er 

voldaan worden aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. 

 

Afgewezen? 

Het kan gebeuren dat de gemeente geen vergunning afgeeft. Bij de beoordeling van een aanvraag 

voor een evenementenvergunning kijken sommige gemeenten of het evenement niet samenvalt met 

andere evenementen. Hiertoe houden ze dan bijvoorbeeld een evenementenkalender bij met daarop 

alle evenementen voor het lopende en komende jaar. Eventueel samenvallen, kan een reden zijn om 

de evenementen-vergunning te weigeren. 

 

Als je het niet eens bent met de afwijzing, kun je altijd op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht 

bezwaar aantekenen. Het bezwaar moet je richten aan Burgemeester en Wethouders, en moet binnen 

zes weken na verzending van de afwijzende beschikking zijn ingediend. 

Indien Burgemeester en Wethouders het bezwaar afwijzen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij 

de rechtbank. 

 

Tegen het verlenen van een vergunning of een ander besluit kunnen door derde belanghebbenden, 

zoals buren, binnen zes weken na het nemen van het besluit bezwaren worden ingediend bij 

Burgemeester en Wethouders. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je gemeente. 
 

 

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert deze infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 

inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan dit infoblad 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

  


