
 

Bijlage 1 
 
Risicoprofiel 1 “Vrijgestelde evenementen (categorie 0)” / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV 
 
Vrijgestelde evenementen zijn relatief klein van omvang, genereren een relatief kleine 
geluidsproductie, leggen geen of slechts in geringe mate beslag op de openbare ruimte en 
veroorzaken ook overigens geen overmatige hinder.  

 
Voor deze evenementen geldt dus geen meldings- en/of vergunningsplicht. 
 
Artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV 
Onder vrijgestelde evenementen wordt verstaan: een buurtbarbecue, een buurtfeest, een straatfeest, 
een muziekvoorstelling, een wedstrijd op of aan de weg, een optocht, een herdenkingsplechtigheid, 
een spelactiviteit, een open dag en/of een fiets- en wandelactiviteit met een maximale duur van 1 dag 
en met minder dan 200 deelnemers/bezoekers waarbij: 

- het evenement plaats vindt:  
- zondag tussen 13.00 en 24.00 uur; 
- maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur; 

- geen (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren tegen betaling word(t)(en) verstrekt; 
- geen feesttent wordt geplaatst of een feesttent waarin minder dan 100 personen tegelijk 

aanwezig kunnen zijn; 
- geen verkeersmaatregel(en) getroffen moet(en) worden. 

 
Risico’s  
De risico’s die vastzitten aan vrijgestelde evenementen zijn relatief klein. Dit is een gevolg van de 
kenmerken van het evenement zoals bovenvermeld. De risico’s zijn: de brandveiligheid bij 
buurtbarbecues, de verkeersveiligheid bij activiteiten op de weg, geluidsoverlast door het gebruik van 
geluidsinstallaties. De genoemde risico’s dienen door algemene en specifieke regels ondervangen te 
worden. 
 
Voor vrijgestelde evenementen gelden de volgende algemene regels: 

- de organisator is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid op het evenemententerrein; 
- de organisator krijgt –indien van toepassing- toestemming van de grondeigenaar; 
- de organisator informeert tijdig omwonenden over het evenement; 
- de organisator probeert zo veel mogelijk overlast te voorkomen; 
- het evenement duurt maximaal 1 dag en vindt plaats: 

- zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur; 
- maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 24.00 uur; 

- het evenement heeft maximaal 200 deelnemers/bezoekers; 
- de organisator verstrekt geen (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren tegen betaling; 
- de organisator stelt geen verkeersmaatregel in; 
- de organisator plaatst geen feesttent of een feesttent waarin minder dan 100 personen 

tegelijk aanwezig kunnen zijn; 
- hulpverleningsdiensten hebben vrij doorgang; 
- de organisator houdt brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen vrij en bereikbaar; 
- gebruik van open vuur is niet toegestaan (met uitzondering van barbecues en 

vuurkorven); 
- de organisator laat het openbaar gebied na afloop in de oorspronkelijke staat achter, dat 

wil zeggen vrij van afval en onbeschadigd; 

- de organisator volgt eventuele aanwijzingen door de politie en/of medewerkers van de 
gemeente Oude IJsselstreek op; 

- de organisator is verantwoordelijk voor de gevolgen van het evenement en aansprakelijk 
voor de schade. 

 
Ook gelden er de volgende specifieke regels: 
 
bij optochten en wedstrijden 

- de organisator informeert tijdig de politie over de dag van de optocht/wedstrijd, het tijdstip 
en de route; 



 

- is een geluidsinstallatie (ook bij geluidswagen) in werking dan mag de organisator de 
geluidsinstallatie slechts gebruiken voor het ten gehore brengen van gesproken 
woord/tekst en/of muziek; 

 
bij optochten met praalwagens (zie ook de regels “bij optochten en wedstrijden”) 

- alle aan de optocht deelnemende voertuigen, met uitzondering van de trekkende 
voertuigen, moeten rondom met stevig materiaal zijn afgeschermd. De ruimte tussen de 
afscherming en het wegdek mag maximaal 30 cm. bedragen; 

- de organisator is –indien van toepassing- zelf verantwoordelijk voor het autovrij maken 
van de route van de optocht; 

- de organisator zorgt er voor dat de deelnemende voertuigen in een deugdelijke staat 
verkeren en geen gevaar opleveren voor de omstanders en gebruikers van de voertuigen; 

- de organisator sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de deelnemers aan de 
optocht; 

- de organisator neemt -indien van toepassing- vroegtijdig contact op met Arriva, tel. (088) 
277 63 10, om overleg te plegen over eventuele omleidingroutes van de bus. 

 
Handhaving 
De organisator is in overtreding als hij zich niet houdt aan de regels. Hiertegen kan bestuursrechtelijk 
door de gemeente en/of strafrechtelijk door de politie worden opgetreden  



 

 
Bijlage 2 
 
Risicoprofiel 2 “Meldingsplichtige evenementen (categorie A)” / artikel 2:25, lid 2 onder b van 
de APV 
 
Meldingsplichtige evenementen zijn relatief klein van omvang, genereren een relatief kleine 
geluidsproductie, leggen geen of slechts in geringe mate beslag op de openbare ruimte en 
veroorzaken ook overigens geen overmatige hinder. Het is mogelijk ten behoeve van een 
meldingsplichtig evenement de openbare weg af te sluiten, mits er geen of slechts een beperkte mate 
een belemmering vormt voor de hulpverleningsdiensten en het overige gemotoriseerd verkeer. Te 
denken valt aan het afsluiten van enkele openbare parkeerplaatsen of het afsluiten van een weg.   

 
Voor deze evenementen geldt geen vergunningsplicht maar een meldingsplicht. 
 
Artikel 2:25, lid 2 onder b van de APV 
Onder meldingsplichtige evenementen wordt verstaan: een buurtbarbecue, een buurtfeest, een 
straatfeest, een muziekvoorstelling, een wedstrijd op of aan de weg, een optocht, een 
herdenkingsplechtigheid, een spelactiviteit, een open dag en/of een fiets- en wandelactiviteit met een 
maximale duur van 1 dag en met minder dan 200 deelnemers/bezoekers waarbij: 

- het evenement plaats vindt:  
- zondag tussen 13.00 en 24.00 uur; 
- maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur; 

- geen (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren tegen betaling word(t)(en) verstrekt; 
- wel verkeersmaatregel(en) getroffen moet(en) worden, 

en waarvan de burgemeester tenminste 3 weken voorafgaand aan het evenement door  
de organisator schriftelijk in kennis is gesteld. 

 
Risico’s  
De risico’s die vastzitten aan meldingsplichtige evenementen zijn relatief klein. Dit is een gevolg van 
de kenmerken van het evenement zoals bovenvermeld. De risico’s zijn: de brandveiligheid bij 
buurtbarbecues, de verkeersveiligheid bij activiteiten op de weg, geluidsoverlast door het gebruik van 
geluidsinstallaties.  
 
De burgemeester kan binnen drie weken na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van 
een evenement als bedoeld in het tweede lid onder b te verbieden, indien daardoor de openbare orde, 
de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 
 
De genoemde risico’s dienen door algemene en specifieke regels ondervangen te worden. 
 
Voor een meldingsplichtig evenementen zijn de volgende algemene regels van toepassing: 

- de organisator is verantwoordelijk voor de algehele veilgheid op het evenemententerrein; 
- de organisator informeert tijdig omwonenden over het evenement; 
- de organisator probeert zo veel mogelijk overlast te voorkomen; 
- het evenement duurt maximaal 1 dag en vindt plaats: 

- zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur; 
- maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 24.00 uur; 

- het evenement heeft maximaal 200 deelnemers/bezoekers; 
- de organisator verstrekt geen (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren tegen betaling; 
- de organisator waarborgt de bereikbaarheid/doorgang voor de diverse 

hulpverleningsdiensten. De doorgang moet een minimale breedte hebben van 3,50 m.; 
- de organisator houdt brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen vrij en bereikbaar; 
- gebruik van open vuur is niet toegestaan (met uitzondering van barbecues en 

vuurkorven); 
- de organisator laat het openbaar gebied na afloop in de oorspronkelijke staat achter, dat 

wil zeggen vrij van afval en onbeschadigd; 
 
 
 
 



 

 
 

- de organisator voert de verkeersmaatregel(en) uit volgens het verkeersplan dat de 
organisator aantreft bij de akkoordverklaring. Voor advies waar en hoe de organisator de 
borden en/of hekken het beste kan plaatsen en verdere informatie hierover kan de 
organisator terecht bij de afdeling Wijken en Beheer, team buitendienst, tel. (0315) 292 
292. Voor de benodigde borden een hekken kan de organisator eveneens contact 
opnemen met de afdeling Wijken en Beheer, team buitendienst (Hogenkamp 10 in Ulft). 

- de organisator neemt –indien van toepassing- vroegtijdig contact op met Arriva, tel. (088) 
277 63 10, om overleg te plegen over eventuele omleidingroutes van de bus. 

- de organisator volgt eventuele aanwijzingen door de politie en/of medewerkers van de 
gemeente Oude IJsselstreek op; 

- de organisator is verantwoordelijk voor de gevolgen van het evenement en aansprakelijk 
voor de schade. 

 
Plaatst men een feesttent waarin meer dan 100 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn dan is  
een gebruiksvergunning nodig. 

 
Ook gelden er de volgende specifieke regels: 
 
bij optochten en wedstrijden 

- de organisator informeert tijdig de politie over de dag van de optocht/wedstrijd, het tijdstip 
en de route; 

- is een geluidsinstallatie (ook bij geluidswagen) in werking dan mag de organisator de 
geluidsinstallatie slechts gebruiken voor het ten gehore brengen van gesproken 
woord/tekst en/of muziek; 

 
bij optochten met praalwagens (zie ook de regels “bij optochten en wedstrijden”) 

- alle aan de optocht deelnemende voertuigen, met uitzondering van de trekkende 
voertuigen, moeten rondom met stevig materiaal zijn afgeschermd. De ruimte tussen de 
afscherming en het wegdek mag maximaal 30 cm. bedragen; 

- de organisator is –indien van toepassing- zelf verantwoordelijk voor het autovrij van de 
route van de optocht; 

- de organisator zorgt er voor dat de deelnemende voertuigen in een deugdelijke staat 
verkeren en geen gevaar opleveren voor de omstanders en gebruikers van de voertuigen; 

- de organisator sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de deelnemers aan de 
optocht; 

- de organisator neemt -indien van toepassing- vroegtijdig contact op met Arriva, tel. (088) 
277 63 10, om overleg te plegen over eventuele omleidingroutes van de bus. 

 
De organisator dient in de melding te verklaren dat hij instemt met de regels die van toepassing zijn op 
het evenement. 
 
Handhaving 
De organisator is in overtreding als hij zich niet houdt aan de regels. Hiertegen kan bestuursrechtelijk 
door de gemeente en/of strafrechtelijk door de politie worden opgetreden  



 

Bijlage 3 
  
Risicoprofiel  3 “Vergunningsplichtige evenementen (categorie B (beperkte risico) of categorie 
C (hoog risico))” / artikel 2:25, lid 1 van de APV 
 
Onder een vergunningsplichtig evenement wordt verstaan een evenement dat gericht is op een grote 
lokale dan wel bovenlokale doelgroep en waarvan, op basis van de door de organisator verstrekte 
gegevens, mag worden verwacht, dat deze groot effect zal hebben op de leefomgeving. Indicatoren 
voor dit effect zijn (onder meer) de duur van het evenement, de mate van geluidsproductie, het 
verwachte aantal bezoekers, de belasting van de openbare ruimte door wegafsluitingen, het plaatsen 
van objecten, gebruik van openbare terreinen enz. en het redelijkerwijs te verwachten (negatief) effect 
op de openbare orde en veiligheid.  
 
Een evenement kan op basis van één kenmerk dan wel op basis van een combinatie van kenmerken 
worden aangemerkt als vergunningsplichtig. Vergunningsplichtige evenementen zijn in ieder geval de 
jaarlijks terugkerende volksfeesten, festivals en kerstmarkten. 
 
Indien het evenement is samengesteld uit diverse (vergunningsplichtige en/of ontheffingsplichtige) 
activiteiten verdient het, ten einde afstemming en integratie van die activiteiten te bevorderen, de 
voorkeur dat één geïntegreerde aanvraag door één vaste organisator/vergunningaanvrager wordt 
ingediend. 
 
Artikel 2:25, lid 1 van de APV 
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Onder een 
vergunningsplichtig evenement wordt verstaan een evenement dat een behoorlijk beslag legt op de 
openbare ruimte en/of een risico inhoudt voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid en/of in enig opzicht hinder veroorzaakt of kan veroorzaken. De behandelingstermijn 
voor een vergunningsplichtig evenement is 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden 
verlengd. 
 
Artikel 2:25, lid 6 van de APV 
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van de APV kan de vergunning worden geweigerd in het 
belang van: 
a. het voorkomen of beperken van overlast; 
b. de verkeersvrijheid of –veiligheid; 
c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat 
d. de zedelijkheid of gezondheid. 
 
Risico’s  
De risico’s die vastzitten aan een vergunningsplichtig evenement zijn een direct gevolg van de 
kenmerken van het evenement, zoals hierboven vermeld. De risico’s zijn: grote concentratie van 
mensen op een beperkte ruimte bijeen, kans op verstoring openbare orde, de invloed van 
alcoholgebruik, brandveiligheid en gezondheid, verkeersaantrekkende werking, geluidsoverlast door 
versterkte muziek.  
 
Om te bepalen in welke categorie een vergunningsplichtig evenement thuishoort, wordt gebruik 
gemaakt van de zogenaamde risicoscan van de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Dit is een 
hulpmiddel om vergunningsplichtige evenementen te beoordelen en in te delen in de categorie B of C 
op basis van aan het evenement verbonden risico’s m.b.t. overlast en veiligheid en openbare orde. 
 
De risico’s dienen door een compleet ingevuld aanvraagformulier met alle bijlagen, zoals tekeningen, 
een veiligheidsplan, certificaten, etc. , - indien ingepland- door toezicht voor en tijdens het evenement 
en met algemene en specifieke voorschriften ondervangen te worden. 
 
Voor een vergunningsplichtig evenementen zijn de volgende standaard voorschriften van toepassing: 

- de organisator is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid op het evenemententerrein. Dit 
betekent dat de organisator rekening houdt met alle veiligheidsrisico’s die redelijkerwijs te 
voorzien zijn en daarvoor passende maatregelen neemt.  

- de organisator brengt omwonenden, omliggende bedrijven en betrokkenen op de hoogte van 
het evenement. 



 

- de organisator houdt (uiterlijk) de volgende eindtijden aan voor het evenement: 
- vrijdag op zaterdag  en zaterdag op zondag 02.00 uur; 
- zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en 
  donderdag op vrijdag 01.00 uur. 
De eetgelegenheden krijgen –indien van toepassing-  nog een half uur langer de gelegenheid de 
bezoekers te bedienen. De bezoekers krijgen vervolgens nog half uur de tijd om te vertrekken.  

- de organisator is verantwoordelijk voor de (geluids)overlast die door het evenement wordt 
veroorzaakt en voor het zoveel mogelijk voorkomen en beperken daarvan. Dit betekent dat de 
organisator rekening houdt met alle effecten die het evenement mogelijk kan hebben en 
daarvoor passende maatregelen neemt. 

- de organisator zorgt voor voldoende EHBO-ers (minimaal 1 op 1.000 bezoekers); 
- de organisator plaats voldoende vuilnisbakken zodat geen afval ergens anders wordt 

gedeponeerd; 
- de organisator zorgt voor parkeergelegenheid, waarna duidelijk wordt verwezen. Ook 

houdt hij toezicht op het parkeren van auto's en (brom)fietsen van de 
bezoekers/deelnemers; 

- de organisator zorgt voor een deugdelijke toiletvoorziening.  
De fecaliën/het vuilwater vangt de organisator op in een waterdichte voorziening. Ook voert zij  
deze op een juiste wijze af door deze in een vuilwaterriool te brengen of af te voeren naar een 
rioolwaterzuiveringinrichting. Fecaliën/vuilwater op of in de bodem, oppervlaktewater of in een 
IT-riool te brengen is verboden. Zij neemt hiervoor contact op met de afdeling Wijken en 
Beheer, team buitendienst, tel. (0315) 292 292; 

- de organisator waarborgt de bereikbaarheid/doorgang voor de diverse 
hulpverleningsdiensten. De doorgang moet een minimale breedte hebben van 3,5 m.; 

- de organisator houdt brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen vrij en bereikbaar; 
- de organisator laat de terreinen, straten en omgeving na afloop in schone en ordelijke staat 

achter. De organisator voorkomt hiermee dat de medewerkers van de gemeente Oude 
IJsselstreek de terreinen, straten en/of omgeving op moeten ruimen en dat de kosten hiervan na 
afloop bij haar in rekening worden gebracht; 

- de organisator volgt eventuele aanwijzingen van medewerkers van de politie en/of gemeente 
Oude IJsselstreek op; 

- de organisator is verantwoordelijk voor de gevolgen van het evenement en aansprakelijk voor 
de schade. De organisator sluit een verzekering af. 

 
Ook gelden er de volgende specifieke voorwaarden: 
 
bij plaatsing attracties, toiletunits, etc 

- de organisator plaatst (INVULLEN WAT VAN TOEPASSING IS) op een juiste en veilige 
manier. Daarbij zijn alle veiligheidscertificaten aanwezig van de geplaatste attracties en/of 
speeltoestellen. 

 
bij verkeersmaatregelen 

- de organisator voert de verkeersmaatregel(en) uit volgens het verkeersplan die als bijlage bij 
de vergunning zit. Voor advies waar en hoe hij de borden en/of hekken het beste kan plaatsen 
en verdere informatie hierover kan de organisator terecht bij de afdeling Wijken en Beheer, 
team buitendienst, tel. (0315) 292 292. Voor de benodigde borden en hekken kan de  
organisator eveneens contact opnemen met de afdeling Wijken en Beheer. De afdeling Wijken 
en Beheer is op vrijdagmiddag na 12.00 uur niet meer bereikbaar. Overigens moet de 
organisator de borden/hekken zelf ophalen en na afloop ook weer terug brengen (Hogenkamp 
10 in Ulft); 

- de organisator neemt –indien van toepassing- vroegtijdig contact op met Arriva, tel. (088) 277 
63 10, om overleg te plegen over eventuele omleidingroutes van de bus. 

- de organisator heft de verkeersmaatregel(en) uiterlijk één dag na het evenement op.  
 
bij alcoholhoudende drankverstrekking 

- de leidinggevende houdt (uiterlijk) de volgende eindtijden aan voor het verstrekken van drank: 
- vrijdag op zaterdag  en zaterdag op zondag 02.00 uur; 
- zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en 
  donderdag op vrijdag 01.00 uur.  

- hij verstrekt alle dranken in plastic bekers; 



 

- hij geeft duidelijk en zichtbaar aan dat hij aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen 
alcoholhoudende drank verstrekken; 

- bezoekers dragen tijdens het evenement gekleurde polsbandjes, waardoor zichtbaar is wie 
ouder of jonger is dan 18 jaar (maatwerk); 

- tijdens het evenement moet hij zelf altijd aanwezig zijn; 
- personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen geen zwakalcoholhoudende dranken 

verstrekken; 
- er mag geen sterke drank aanwezig zijn; 
- er moet voor het publiek alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn; 
- hij weert of verwijdert personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door 

hun gedrag aanstoot geven; 
 
bij plaatsing aankondigingsborden 

- de borden mogen alleen verwijzen naar het evenement en mogen niet voor commerciële 
doeleinden worden gebruikt; 

- in Silvolde is het niet toegestaan borden te plaatsen. De organisator moet hier gebruik 
maken van de evenementenportalen. Wil de organisator hierop een aankondiging 
plaatsen, neem dan contact op met  Silvolds Belang, e-mail: sprenkelder@hetnet.nl 

- de organisator plaatst geen borden langs die wegen die onder de verantwoordelijkheid 
vallen van Rijkswaterstaat en/of provincie. De organisator moet dan bij deze instantie(s) 
een aanvraag om een vergunning indienen ter goedkeuring van de plaatsing van de 
betreffende borden; 

- voor plaatsing op particulier eigendom moet de organisator toestemming verkrijgen van de 
desbetreffende zakelijk gerechtigde; 

- de organisator plaatst geen borden in de nabijheid van kruisingen en rotondes. Ten 
behoeve van de exacte plaats van de borden moet de organisator vooraf contact opnemen 
met de afdeling Wijken en Beheer, team buitendienst, tel. (0315) 292 292; 

- de organisator mag de borden twee weken voor het evenement tot uiterlijk één week na 
afloop van het evenement plaatsen. 

 
 
Op advies van de politie: 
 
verkeersregelaars 

- er zijn overeenkomstig de “Regeling Verkeersregelaar 2009” verkeersregelaars aanwezig 
voor het waarborgen van de verkeersveiligheid. Verdere informatie hierover kunt u terecht 
bij de politie, tel. (0900) 88 44.  

 
gecertificeerde toezichthouders 

- tijdens het evenement zijn er overeenkomstig de regelgeving particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus gecertificeerde toezichthouders aanwezig en 
doen dienst. 

 
 

Op advies van VNOG, Brandweer Achterhoek West: 
 
Brandveiligheid 
Voor het plaatsen van tenten en/of het inrichten van het evenemententerrein kan een 
gebruiksvergunningsplicht aanwezig zijn. Ieder evenement heeft zijn eigen risico’s en gevaren, 
waardoor de veiligheidsvoorschriften per evenement worden vastgesteld. 
 
 
(Overige) advies verlenende instanties: 
  
De burgemeester houdt altijd het recht nog verdere specifieke voorschriften op te leggen. 
 
Handhaving 
De organisator is in overtreding als hij zich niet houdt aan de voorschriften. Hiertegen kan 
bestuursrechtelijk door de gemeente en/of strafrechtelijk door de politie worden opgetreden. 
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