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1. Afbakening begrip evenement 
Aangesloten wordt bij wat is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening 2007. 
 
Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen 

1. Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen 
voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen 
mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband 
waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. 

2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is 
verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. 

 
Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving 

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

a. bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen; 
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet; 
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 
d. het in een horecabedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet gelegenheid geven 

tot dansen; 
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 

manifestaties; 
f. een braderie/snuffelmarkt die door een kerkgenootschap, (sport) vereniging of 

school georganiseerd wordt op eigen terrein; 
g. een straatbarbecue; 
h. een optocht. 
i. een optreden als straatartiest; 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 
j. een herdenkingsplechtigheid; 
k. een braderie/snuffelmarkt met een commercieel oogmerk; 
l. een feest of wedstrijd op of aan de weg. 
m. schaatswedstrijden georganiseerd door de KNSB of lokale ijsclubs op openbare 

wateren 
 
Artikel 2.2.2 Evenement 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.  
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1.2 beslist de burgemeester op een aanvraag voor 

een grootschalig evenement binnen 12 weken nadat de aanvraag ontvangen is. 
3. De burgemeester kan zijn beslissing met ten hoogste 8 weken verdagen. 
4. De burgemeester kan criteria vaststellen over de omvang en de aard van een evenement 

waarbij het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. 
5. De vergunning kan worden geweigerd of worden ingetrokken in het belang van: 

a. de openbare orde; 
b. het voorkomen of beperken van overlast; 
c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; 
d. de zedelijkheid of gezondheid; 
e. in het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt. 

6. Indien artikel 10, juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1998 van toepassing is op 
een feest of wedstrijd die op of aan de weg wordt gehouden, is het eerste lid gestelde 
verbod niet van toepassing. 
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Aan een evenementenvergunning kan de gemeente, binnen de in artikel 2.2.2, lid 5 van de APV 
genoemde toetsingscriteria, voorschriften verbinden voor onder meer: geluid, stank, overige 
overlast, duur van de activiteiten, locatie, veiligheid en gezondheid. Deze opsomming is niet 
uitputtend, afhankelijk van de situatie en indien gewenst kan de gemeente ook op andere 
beleidsterreinen voorschriften opleggen. 
 
Indien een evenement niet op gemeentelijk eigendom plaatsvindt, maar op private grond doch in 
de openbare ruimte, dan dient de eigenaar tevens toestemming te verlenen. 
Het staat de gemeente vrij om een waarborgsom te vragen van een organisator van een 
evenement. Deze wordt verrekent met eventuele schade aan de openbare infrastructuur of extra 
schoonmaakkosten. 
 
De gemeente verbindt aan de vergunning de eis dat de organisator zich dient te verzekeren tegen 
de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. 
 
2. Afbakening begrip groot evenement en vergunningvrij evenement 
Grote evenementen zijn evenementen waarvan de gemeente op basis van de plannen van de 
organisator voorziet dat ze een aanzienlijke belasting kunnen vormen voor de leefomgeving. Van 
een groot evenement is sprake indien: 

 er sprake is van versterkte muziek of omroepactiviteiten; 
 er meer dan 500 bezoekers op af komen; 
 er (bedrijfsmatig of anders dan om niet) alcoholhoudende drank verstrekt wordt voor 

gebruik ter plaatse, buiten de reguliere horeca om; 
 er tenten, podia e.d. geplaatst worden 
 er veel verkeersbewegingen plaatsvinden. 

 
De eindtijd van incidentele zeer grote evenementen zal ter beoordeling van de burgemeester 
uiterlijk met 1 uur worden verlengd.  
 
Er wordt geen vergunning verleend aan andere (jaarlijkse) grote evenementen voor zover ze 
samenvallen met circusvoorstellingen of de kermis of dance-/hardrockfeesten. Grote evenementen 
moeten voldoen aan de toegestane geluidniveaus zoals opgenomen onder 11 - tabel 1. 

Vergunningvrij evenement 
In de door de burgemeester op 5 maart 2008 vastgestelde beleidsregel “Vergunningvrije 
evenementen” is vastgelegd welke evenementen onder welke voorwaarden als vergunningvrij 
kunnen worden aangemerkt. Deze beleidsregel wordt thans onverkort opgenomen en maakt 
geïntegreerd deel uit van deze bijlage. 

 
3. Circussen 

 De burgemeester vergunt maximaal 2 circussen per jaar (1 circus in het voorjaar/zomer en 
1 circus in het najaar).  

 Het circus dient aangesloten te zijn bij Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen 
(VNCO).  

 Het circus verstrekt het (VNCO in overleg met het Landelijk Netwerkwerk Brandpreventie 
ontwikkelde) - een circus(brandweer)boek om de veiligheid van bouwconstructie en de 
brandveiligheid te beoordelen. 

 Als zekerheidsstelling wordt bij het verstrekken van een definitieve vergunning aan het 
circus door het circus een bankgarantie afgegeven van minimaal € 2.500,- 

 Het toegestane geluidsniveau van de vaste omroepinstallatie mag de 90 dB(A) niet 
overschrijden. 
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 Het toegestane geluidsniveau van de aggregaten en koelmachines mag de 70dB(A) niet 
overschrijden 

 Vergunningaanvragen dienen 1 jaar van te voren worden ingediend. Aanvragen worden 
verdaagd naar 1 oktober van ieder jaar. Voor 31 oktober wordt een keuze gemaakt en 
wordt aan 2 circussen (1 (middel-) groot en 1 klein) een principe-vergunning verleend  

 Grote circussen worden in het Oosterpark gepositioneerd 
 Kleine circussen worden in de wijken (bij toerbeurt) geplaatst 

 
4. Kermis 

 De burgemeester vergunt maximaal 2 kermissen per jaar (1 kermis in het voorjaar/zomer 
en 1 circus in het najaar). 
Er wordt gestreefd naar het afsluiten van een private overeenkomst met de exploitant voor 
een aantal jaren waarin wordt geregeld: 
a. het sec houden van de kermis, 
b. de vergoedingsom welke jaarlijks zal worden geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor 
de gezinsconsumptie. 

 De voorjaarskermis mag maximaal 15 attracties bevatten, de najaarskermis maximaal 10 
attracties. 

 Het toegestane geluidsniveau van de vaste omroepinstallatie(s) mag de 90 dB(A) niet 
overschrijden. 

 Het toegestane geluidsniveau van eventuele aanwezige aggregaten en koelmachines mag 
de 70dB(A) niet overschrijden 

 De toegang van het sportpark moet vrij toegankelijk zijn voor hulpdiensten. 
 Bij de aanvraag moet een van maten voorzien gedetailleerde tekening schaal 1:200 van 

het terrein en de te plaatsen attracties worden aangeleverd. Van alle deelnemende 
exploitanten moeten naam en adresgegevens worden verstrekt en welke attractie zij 
exploiteren. Voor alle attracties moeten de volgens de wet vereiste veiligheids- en 
goedkeuringscertificaten worden overlegd. Attracties mogen op geen enkele wijze in de 
aanwezige groenstroken worden geplaatst. 

 Tijdens het opbouwen en afbreken dient een in de aanvraag genoemde contactpersoon 
aanwezig te zijn. 

 De kermis moet geheel worden afgezet met hekken en zijn voorzien van toiletten.  
 Voor fietsen e.d. moet een afgeschermde ruimte worden gecreëerd. 
 Auto’s en woonwagens van de kermisexploitanten moeten worden gestald het op 

parkeerterrein aan de Kastanjelaan. De voertuigen/woonwagens moeten in de 
parkeervakken worden geplaatst. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 

 
De kermis wordt op de parkeerplaats bij Sportcomplex de Fakkel geplaatst. 
 
5. Dance- en of hardrock feesten 
Per jaar wordt voor maximaal 1 keer toestemming gegeven voor een dance- of hardrock feest dat 
tot na 00.00 uur doorgaat. Eindtijd hier is uiterlijk 03.00 uur.  

De volgende aanvullende voorschriften zijn van toepassing: 
 voldoende afstand tot bebouwing; 
 geen toepassing van de categorie-indeling; geluidnormen worden vastgesteld op basis van 

de specifieke situatie ter plaatse; 
 het voorschrijven van geluidbegrenzers voor het handhaven van de voorgeschreven 

geluidnorm; 
 extra beveiligingspersoneel; 
 ingangscontrole op het bezit van drugs, en controle op drugsgebruik 
 de versterkte muziek mag het toegestane geluidniveau van 100 dB(A) niet overschrijden 
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Als locatie geldt Sporthal de Fakkel.  
 
6. Oud en nieuwviering (artikel 2.3.1.7, zesde lid APV). 
De burgemeester geeft per jaar voor maximaal 1 keer toestemming voor een oudejaarsviering die 
tot uiterlijk 04.00 uur doorgaat. De versterkte muziek mag het toegestane geluidniveau van 100 
dB(A) niet overschrijden 

Als locatie geldt Sporthal de Fakkel. 
Als op deze locatie geen oudejaarsfeest plaatsvindt valt de aldaar aanwezige horeca onder de 
eventuele afgegeven algehele ontheffing sluitingsuur op grond van artikel 2.3.1.7, zesde lid APV. 
 
Algehele ontheffing (artikel 2.3.1.7, zesde lid APV). 
De burgemeester bepaalt hierbij dat de overige horeca (voorzien van een reguliere drank- en 
horecawetvergunning) tijdens de oud en nieuwviering het reguliere sluitingsuur zoals bepaald in 
artikel 2.3.1.7, eerste lid, APV mag verlengen met maximaal één uur op grond van artikel 2.3.1.7, 
zesde lid APV. Dit geldt niet als “oud en nieuw” valt op een zondag.  
  
7. Evenementen op zondag 
Aan het organiseren van evenementen op zondag worden de volgende regels gesteld: 
 
Er wordt gekozen voor een evenwichtig beleid op het gebied van evenementen op zondag. 
Activiteiten/evenementen op o.a. het Koningsplein dienen beperkt te zijn in hun uitstraling op zowel 
het gebied van zicht als geluid en moeten passen binnen het huidige evenwichtige beleid op het 
gebied van de zondagsrust.  
 

 Er mogen op zondag evenementen plaatsvinden waarop de Zondagswet van 
toepassing is, met inbegrip van de kermis, circus en ijsbaan 

 evenementen op zondag beginnen niet voor 13.00 uur. 
 evenementen op zondag eindigen uiterlijk om 24.00 uur  
 in de nabije omtrek (ca 200 mtr) van gebedshuizen worden op zondag geen 

vergunningen verstrekt 
 gebedsdiensten na 13.00 uur mogen niet gehinderd worden 
 Het tijdens deze evenementen verkopen van voor directe consumptie bedoelde 

versnaperingen wordt toegestaan.  
 Opening van winkels wordt niet toegestaan. 
 Het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is van toepassing. 

 
 
8. Schema begin en eindtijden 
 
Voor evenementen gelden onderstaande maximale aanvang- en eindtijden.  
 
 Muziekgeluid/licht Evenement 
Alle evenementen   
Maandag t/m 
donderdag 

09.00 – 22.45 uur  09.00 – 23.00 uur 

vrijdag 09.00 – 23.45 uur  09.00 – 24.00 uur 
zaterdag 09.00 – 23.45 uur 09.00 – 24.00 uur 
zondag 13.00 – 23.45 uur 13.00 – 24.00 uur 
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Bij wijze van uitzondering en na overeg met de portefeuillehouder kunnen genoemde eindtijden op 
vrijdag en zaterdag bij grote evenementen verlengd worden. Er wordt geen uitzondering voor de 
begin- en eindtijden op zondag gemaakt. 
 
 
9. Schema op- en afbouwen 
 
Alle evenementen Opbouw Afbouw 
   
Maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur Tot maximaal 22.00 uur 
Zondag vanaf 13.00 uur Maandag vanaf 09.00 uur 
 
Genoemde tijden op vrijdag en zaterdag kunnen bij incidentele zeer grote evenementen met 
maximaal 1 uur verlengd worden, dit ter bepaling van de burgemeester.  
Er wordt geen enkele uitzondering voor de begin- en eindtijden op zondag gemaakt. 

 

10. Geluidcategorien en geluidnormen  
Evenementen moeten aan de geluidsniveaus voldoen conform onderstaande tabel.  
 
Normering voor verschillende soorten evenementen 
Soort evenement Geluidsbron Afstand 

[m] 
Geluidsnivo 

[dB(A)] 
Geluidsnivo 

[dB( C )] 
Markten en braderieën Achtergrondmuziek 

Kleinschalige live-muziek 
Aggregaten 

5 
10 
5 

70 
80 
80 

- 
90 
- 

Optochten Mobiele omroepinstallaties 
Muziek op auto’s 

5 
5 

85 
90 

95 
100 

Sportevenementen Vaste omroepinstallaties 
Achtergrondmuziek 

5 
5 

85 
90 

95 
- 

Kermissen en ijsbanen Vaste omroepinstallaties 
Versterkte muziek 
Aggregaten en koelmachines 

5 
5 
5 

90 
95 
70 

100 
105 

- 
Live-concerten 
Feesten in de 
buitenlucht of een tent 

Versterkte muziek voor 100-
200 man 
Versterkte muziek voor 500-
1000 man 
Versterkte muziek voor > 
1000 man1 

10 
 

25 
 

25 

95 
 

95 
 

100 

105 
 

105 
 

110 

 
In het geluidbeleid is naast de dB(A) normering, een dB(C)-normering opgenomen. Deze 
is toegevoegd omdat de bassen over het algemeen de meeste overlast veroorzaken en 
het ‘verste dragen’. De dB(A) normering is gebaseerd op de frequenties die door het 
menselijk oor worden waargenomen. Aangezien deze normering de laag frequente 
geluiden buitensluit, is de dB(C) normering opgenomen om toch een maximum te stellen 
aan het geluidniveau van het laag frequente geluid veroorzaakt door het evenement  
 
 
 

                                                   
1 Eigenlijk geen klein evenement; geluidsnormstelling bij voorkeur door maatwerk. 
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Tabel 2. Aandachtspunten maatschappelijke acceptatie van evenementen 

In de voorschriften Evenementenbeleid wordt niet voorzien in een beperking van het aantal evenementen 
naar aard of plaats. Om te voorkomen dat er sprake zal zijn van een te veel aan evenementen naar aard en/of 
plaats kan een vergunning worden geweigerd indien sprake is van een te hoge of te vaak voorkomende hoge 
score.  

De maatschappelijke acceptatie van evenementen zal worden bepaald aan de hand van onderstaande tabel. 
De scores variëren van ++ (zeer positief) tot – (zeer negatief) 
 

Parameter maatschappelijke 
acceptatie 

Waarde Score 

Afstand evenementen naar woningen > 200 meter / 50-200 meter / < 50 meter + / o / -- 
Geluidsniveau bij woningen 60 dB(A) / 70 dB(A) / 80 dB(A) / 90 dB(A) + / o / - / -- 
Tijdstip evenement Dag / avond / nacht + / o / -- 
Tijdsduur evenement  3 uur / 6 uur / 9 uur / 12 uur  + / o / - / -- 
Frequentie evenementen 1 x per jaar / kwartaal / maand / jaar ++ / o / - / -- 
Bekendheid evenementen bij omwonenden Goed / slecht / niet geïnformeerd ++ / - / -- 
Favoriete muzieksoort bij omwonenden  Klassiek / Nederlandstalig / pop / house / 

rap 
++ / + / o / - / -- 

Leefmilieu omgeving evenement  Horecawijk / stadswijk / woonwijk ++ / + / -- 
Behoefte omwonenden aan open ramen of 
zitten op balkon 

Geen (koud weer) / Veel (zonnig weer) + / -- 

Hoeveelheid publiek bij evenement Veel / gemiddeld / weinig + / o / - 
Overeenkomsten tussen omwonenden en 
publiek 

Veel overeenkomst / compleet andere 
doelgroep 

++ / -- 

Overige overlast (wegafzettingen, 
parkeeroverlast, onveilig gevoel, wildplassen 

Geen / weinig / veel + / o / -- 

 
Tabel 3. Algemene geluidsvoorschriften en doelvoorschriften 
 
Naast de voorschriften zijn cursief aanwijzingen gegeven voor het toepassen van de voorschriften 
in evenementenvergunningen 
 
Voorschrift Aanwijzing 
3.1 Muziek en ander geluid, al dan niet 
mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige 
of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving 
veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht 
blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te 
doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan 
te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te 
doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij 
overtreding van de voorschriften strafrechterlijk op te 
treden. 

Voorschrift altijd opnemen in een 
evenementenvergunning (“kapstokartikel”) tenzij 
er sprake is van een stil evenement. 

3.2 Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut 
(Leq, 1 min) veroorzaakt door de aangevraagde 
activiteiten en de bij de activiteiten betrokken toestellen 
en installaties mag op …. Zie (1) …. meter afstand van 
…. Zie (2) …. niet meer bedragen dan:  
…. Zie (3) …. dB(A) in de uren, waarin het evenement 
plaatsvindt 

Doelvoorschrift altijd opnemen in een 
evenementenvergunning, tenzij er sprake is van 
een stil evenement. 
Voor (1) en (3) respectievelijk afstand en 
geluidnorm opnemen aan de hand van tabel 1; 
voor (2) de desbetreffende geluidsbron opnemen 
(luidsprekers, podium, aggregaat etc.) 

3.3 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en 
het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden 
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 

Voorschrift opnemen als een doelvoorschrift (3.2) 
wordt opgenomen. 



 
 

VOORSCHRIFTEN EVENEMENTENBELEID  
   
   
 

Volgnr. 8 van 16 - Ridderkerk 5 juni 2009 – Ambtenaar R.A. Steenhoek 

industrielawaai 1999 
3.4 In afwijking van de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999 hoeft voor de beoordeling van het 
equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1 
min) van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB 
toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de 
normwaarde uit voorschrift 3.2. 

Voorschrift opnemen als een doelvoorschrift (3.2) 
wordt opgenomen en muziekgeluid weergegeven 
wordt. 

 
Tabel 4. Middelvoorschriften met betrekking tot geluid 
 
Naast de voorschriften zijn aanwijzingen gegeven voor het toepassen van de voorschriften in 
evenementenvergunningen 
 
Voorschrift Aanwijzing 
4.1 Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid 
dient om uiterlijk …. (zie 1) …. uur te worden beëindigd 

Voorschrift opnemen om eindtijd muziek en ander 
geluid eenduidig vast te leggen; voor (1) de 
eindtijd invullen uit 9. Schema begin en eindtijden 

4.2 Ingevolgde de Zondagswet is het niet toegestaan op 
zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op 
een afstand van meer dan 200 meter van de geluidbron 
hoorbaar is. 

Voorschift opnemen bij evenementen op 
zondagen; met dit voorschrift wordt voor 
activiteiten na 13.00 uur ontheffing verleend van 
het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de 
Zondagswet 

4.3 De luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, 
dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels 
van de dichtstbijzijnde woningen af gericht is. 

Voorschrift opnemen als versterkt muziekgeluid 
weergegeven wordt. 

4.4 De luidsprekers dienen aan de buitenrand van het 
evenemententerrein opgesteld te worden zodat de 
geluidsproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde 
publiek op het evenemententerrein gericht is. 

Voorschrift alleen opnemen als op het 
evenemententerrein versterkt muziekgeluid 
weergegeven wordt en een afbakening van het 
evenemententerrein gewenst is (bijvoorbeeld in 
verband met alcoholbeleid); deze opstelling is 
geschikt voor kleinschalige evenementen met 
versterkte muziek (DJ) voor circa 100-200 
mensen, bijvoorbeeld op Koninginnedag; deze 
opstelling is niet bruikbaar bij liveoptreden met 
grote podia; dit voorschrift niet tegelijkertijd 
met voorschrift 4.3. opnemen. 

4.5 Een geluidswagen (waarvoor vergunning 
aangevraagd dient te worden) of omroepinstallatie mag 
geen geluid voortbrengen in de directe nabijheid van 
kerken of andere gebouwen voor de eredienst in 
gebruik, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of 
begraafplaatsen. 

Voorschrift opnemen bij (sport)evenementen met 
omroepinstallaties en/of geluidswagens; 
bescherming van kerken is voornamelijk van 
toepassing op zondagen 

4.6 Het opbouwen en afbouwen van een evenement 
moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen 
tussen 09.00 en 24.00 uur. In ieder geval mogen tussen 
00.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende 
opbouw- of afbouwactiviteiten worden uitgevoerd in de 
nabijheid van woningen. 

Voorschrift opnemen indien de afstand naar de 
woningen zodanig klein is, dat bij opbouw- en 
afbouwwerkzaamheden geluidsoverlast te 
verwachten is; onder overlastveroorzakende 
activiteiten worden werkzaamheden verstaan, die 
bijvoorbeeld hoge piekgeluidsniveaus 
veroorzaken, zoals het opbouw van steigers 
(hameren), het testen van geluidsapparatuur en 
het manoeuvreren met zware voertuigen 
(vorkheftrucks, zware vrachtwagens, het op- of 
afladen van dranghekken met een kraan); indien 
noodzakelijk kan de eindtijd opgerekt worden 
naar bijvoorbeeld 1 uur na afloop van het 
evenement uitgezonderd de zondag. 

4.7 Voor de toestellen en installaties dient van 
geluidarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te 

Voorschrift opnemen als geluidrelevante 
apparatuur toegepast wordt (zoals aggregaten en 
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worden, in overeenstemming van de huidige stand der 
techniek. 

koelmachines). 

4.8 De toestellen en installaties moeten op zo groot 
mogelijke afstand van de woningen opgesteld worden, 
bij voorkeur zo dicht mogelijk bij …. Zie (1) …. 

Voorschrift opnemen indien geluidrelevante 
apparatuur toegepast wordt (zoals aggregaten of 
koelmachines, maar ook luidsprekers of 
omroepinstallaties; voor (1) de gewenste locatie 
invullen. 

4.9 De bij de aangevraagde activiteiten betrokken 
toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de 
uren, waarin geen evenementactiviteiten plaatsvinden. 

Voorschrift opnemen als geluidrelevante 
apparatuur toegepast wordt (zoals aggregaten bij 
kermissen); voorschrift NIET opnemen als 
geluidrelevante apparatuur toegepast wordt, die 
ook buiten evenementuren in bedrijf MOET zijn 
(koelmachines bij ijsbanen. 

 
 
 
12. Bereikbaarheid evenemententerrein(en) 
Voor ieder evenement gelden de volgende voorschriften: 

- op het evenemententerrein moet te allen tijde een strook van minimaal 4 meter vrij 
blijven voor hulpverleningsvoertuigen; op sommige locaties kan een breedte van 4,5 
meter worden voorgeschreven; 

- alle brandkranen en brandputten moeten vrijgelaten worden; 
- tijdens een groot evenement in Ridderkerk-centrum moet in beginsel de per evenement 

door de brandweer te bepalen routes vrij blijven om aanrijtijden voor hulpdiensten te 
waarborgen. Van deze eis kan alleen op advies en met toestemming van de 
hulpdiensten worden afgeweken. 

- bij het plaatsen van kramen mogen geen kraamverbreders gebruikt worden; 
- de toegang tot winkels, woningen e.d. moet gewaarborgd worden;  
- aan de achterzijde van de kramen moet minimaal 1 meter vrij blijven; 
- er mogen geen auto’s achter de kramen geplaatst worden. 

 
Daarnaast kunnen per evenement (locatie-)specifieke voorwaarden worden gesteld. 
 
13.  Tenten 
Voor tenten die groter zijn dan 100 m² of waar meer dan 50 personen tegelijk in verblijven moet 
een (tijdelijke) gebruiksvergunning o.g.v. van de brandbeveiligingsverordening worden 
aangevraagd.  
De tent(en) moet op schaal worden ingetekend in het plattegrond/inrichtingsplan van het 
evenement.  
Tenten moeten van brandvertragend of brandwerend doek gemaakt zijn conform de daartoe 
vastgesteld NEN-norm. Er moeten een kopie(en) keuringscertificaten worden ingeleverd. 
 
14. Certificaten kraamhouders en attractie- en speeltoestellen  
Bij vergunningaanvragen met attracties dient een lijst te worden overgelegd van de deelnemers en 
hun attractie/speeltoestel. Er moeten een kopie(en) keuringscertificaten worden ingeleverd. 
 
Bij markten moet een lijst met deelnemers en hun koopwaar worden overgelegd.  
 
15. Evenement op het water 
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er tijdens het evenement op of zeer dicht bij het 
water personeel van een reddingsbrigade op het water aanwezig is. 
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16. Beveiliging en toezicht en identificatie grote evenementen. 

 Er dienen voldoende duidelijke herkenbare ordebewakers ingezet te worden die voldoen 
aan de bepalingen van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.  

 Het aantal in te zetten ordebewakers zal worden bepaald door de betreffende wijkagent. 
 In geval van particulier toezicht dient dit te geschieden door een erkend beveiligingsbedrijf 

met ter zake gediplomeerd personeel voorzien van een geldig 
beveiligingslegitimatiebewijs. 

 Er moeten voldoende vrouwelijke fouilleerders aanwezig te zijn.  
 Er moeten voldoende duidelijke herkenbare gediplomeerde EHBO-ers zijn (reanimatie 

gecertificeerd) 
 Bij afgesloten evenementen(-terreinen) en evenementen in gebouwen moet de organisatie 

in haar huisregels het volgende vermelden: De organisatie houdt zich het recht voor om bij 
het betreden van het terrein te vragen naar identificatie van de betrokkenen middels een 
legitimatiebewijs. Dit moet middels een bord met huisregels duidelijk worden gemaakt. 
Deze regels moeten duidelijk zichtbaar worden opgehangen bij de kaartverkoop, alsmede 
bij de toegangspoorten. 

 
17. Glaswerk 
Tijdens evenementen moeten de horecabedrijven die een terras/buitentap exploiteren bij het 
schenken van drank gebruik maken van kunststofglazen.  
 
18. Schoonmaken 
Ten aanzien van het opleveren van het terrein zal een waarborgsom moeten worden gestort, 
waaruit eventuele schoonmaakkosten kunnen worden bekostigd mocht het terrein niet in juiste 
staat opgeleverd worden.  
Deze waarborgsom wordt teruggestort nadat de toezichthouder akkoord is gegaan met de 
oplevering. 
 
19. Toiletten 

 Voor mannen en vrouwen afzonderlijk minimaal 1 toilet op 250 gelijktijdig aanwezige 
bezoekers op maximaal 150 meter afstand.  

 Dit aantal kan aangepast worden indien zich op het evenemententerrein 
horecagelegenheden bevinden, waarvan de toiletten voor publiek zijn opengesteld.  

 Er moeten duidelijke verwijzingen naar de toiletten op het terrein worden aangebracht. 
 
20. Verkeersmaatregelen 

 De organisator levert bij de vergunningaanvraag een verkeersplan in. 
 Verkeersmaatregelen worden vastgesteld door de gemeente. 
 Er worden geen extra kosten in rekening gebracht indien de gemeente e.e.a. verzorgt. 
 Er worden parkeerverboden ingesteld voor locaties waar een evenemententerrein wordt 

opgebouwd. 
 
21. Verkeersregelaars 

 Op de verkeersregelaars is van toepassing: artikel 58 van het besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer en de regeling verkeersregelaars van 11 april 2000.  

 De organisatie van een evenement dient zich tijdig te melden bij de politie, indien er 
gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars. 

 De organisatie dient zorg te dragen voor aanmelding van de verkeersregelaars bij de 
politie ten behoeve van het aanstellingsbesluit en de instructie. 
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 De organisatie dient zorg te dragen voor aanvullende verzekeringen voor deze 
verkeersregelaars. 

 
22. Informatieverstrekking vooraf  

 Bewoners van nabij gelegen woningen e.d. moeten tenminste 2 weken voordat het 
evenement plaatsvindt schriftelijk te worden geïnformeerd door de vergunninghouder 
omtrent de te ondernemen activiteiten (ook voor de activiteiten die de vergunninghouder 
aan derden overlaat). Hierbij dienen tijdstippen van het evenement, evenals de mogelijke 
overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens 
dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te 
verkrijgen is. 

 Conceptbrieven hieromtrent worden ter beoordeling bij de vergunningaanvraag ingediend, 
of uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement. 

 
23. Klachten/evaluatie 

 Tijdens het evenement dient de organisatie een telefoonnummer beschikbaar te hebben 
voor klachten, opmerkingen en vragen. Het nummer waar men bereikbaar is dient in de 
informatiebrief aan omwonenden te worden vermeld. 

 De organisator zal in eerste instantie actie moeten ondernemen om de klacht naar 
tevredenheid af te handelen. 

 De organisator zal na het evenement schriftelijk verslag uit moeten brengen van ontvangen 
klachten/opmerkingen en de afhandeling daarvan. Dit kan plaatsvinden in een 
evaluatiegesprek. 

 
24. Toezicht/handhaving 
In het door de gemeenteraad in 2004 vastgestelde Handhavingsbeleidsplan en 
Uitvoeringsprogramma is aan de handhavingstaak “APV, toezicht en handhaven div. thema’’s” de 
score 1B, zijnde de op 1 na hoogste score in een ranglijst van 12 mogelijke prioriteringen.  
Het constateren van overtredingen van voorschriften kan verschillende gevolgen hebben. 
Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding zal er bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk 
worden gehandhaafd. Zonodig zal het evenement onmiddellijk worden beëindigd. 
 
Indien er bestuurs- dan wel strafrechtelijk wordt opgetreden kan dit gevolgen hebben voor de 
toekomst. Deze gevolgen kunnen zijn: 

 Het opleggen van een preventieve dwangsom; 
 Een strenger regime voorschrijven bij een volgend evenement; 
 Een tot dan toe als niet belastend aangemerkt evenement voortaan als belastend 

aanmerken; 
 Het evenement niet meer toestaan.  

 
Bij het constateren van een overtreding kan op de volgende wijze worden opgetreden. 
 
Overtreding Actie Wie Gemeente 

(burgemeester/college) 
Openbaar 
Ministerie 

Houden van een 
evenement zonder 
vergunning 

Beëindiging 
evenement + proces-
verbaal 
 

Politie  Vervolging o.g.v. 
artikel 2.2.2. APV 

Niet opvolgen van 
aanwijzingen 
politie in het 

Beëindiging 
evenement + proces-
verbaal 

Politie gedeeltelijke of gehele 
weigering/intrekking 
vergunning voor 
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belang van de 
openbare orde 

bepaalde periode 

Overtreding 
geluidnorm 

1a. proces-verbaal     
1b. rapportage  
2. rapportage 
3. rapportage 

1a. Politie 
1b. DCMR 
2. DCMR 
3. DCMR 

1. waarschuwingsbrief 
2. gedeeltelijke 
weigering/intrekking 
vergunning voor 
bepaalde periode 
3. gehele 
weigering/intrekking 
vergunning voor 
bepaalde periode 

1. vervolging o.g.v. 
art 4.1.1. APV  

Evenement 
geopend in 
afwijking van 
vastgestelde tijden 

1. proces-verbaal + 
rapportage 
2. proces-verbaal + 
rapportage 

1. Politie 
 
2. Politie 

1. waarschuwingsbrief 
2. intrekking 
vergunning/weigering 
vergunning voor 
bepaalde periode 

 

Te vroeg 
opbouwen 
evenement 

1a. beëindigen 
opbouw 
1b. rapportage 
2a. beëindigen 
opbouw 
2b. rapportage 

1a. Politie 
 
1b. Politie 
2a. Politie 
 
2b. Politie 

1. waarschuwingsbrief 
2. intrekken/weigering 
vergunning 
 
 

 

Niet tijdig 
afbouwen 
evenement 

1. rapportage 
2. rapportage 

1. Unit H  
2. Unit H 

1. waarschuwingsbrief 
2. weigeren vergunning 

 

Inrichting 
evenemententer-
rein in afwijking 
van inrichtingsplan 

1a. aanwijzing 
1b. rapportage 
2a. aanwijzing 
2b. rapportage 

1a. 
Brandweer en 
Unit H. 
1b. 
Brandweer en 
Unit H. 
2a. 
Brandweer en 
Unit H. 
2b. 
Brandweer en 
unit H. 

1. waarschuwingsbrief 
 
2. weigeren/intrekken 
vergunning 

 

Gebruik tent 
zonder 
gebruiksvergun-
ning 

1a. Beëindiging 
gebruik tent 
1b. Proces-verbaal 

1a. 
Brandweer 
1b. Politie 

 Vervolging o.g.v. 
Brandbeveiligings-
verordening 

Gebruik tent in 
afwijking van 
gebruiksvergunnin
g 

    

Niet indienen 
keuringsrapport 
kermisattractie 

  1. Gedeeltelijk intrekken 
vergunning 

 

Gebruik 
kermisattractie 
zonder 
keuringsrapport 

1a. Sluiting 
kermisattractie + 
rapportage 
1b. Melding aan 
Keuringsdienst van 

1a.  Unit H.   
 
1b. Unit H. 
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Waren  
Niet indienen 
veiligheidsplan 

 
 

 1. Intrekken vergunning  

Gebruik glaswerk 
in strijd met 
vergunning 

1a. Proces-verbaal 
1b. Rapportage 
2a. Proces-verbaal 
2b. Rapportage 

Politie 
 
Politie 

1. Waarschuwing 
 
2. (gedeeltelijk) 
intrekken/weigeren 
vergunning 

 

Niet 
schoon/bescha-
digd opleveren 
evenemententer-
rein 

1. Aanwijzing 
herstel/schoonmaken 
 

Stedelijk 
beheer  

  

Niet opvolgen 
aanwijzing 
opleveren 
evenemententer-
rein 

1a. Terrein 
herstellen/schoonma
ken 
1b. Inhouden kosten 
op waarborgsom 

Stedelijk 
beheer  
Financiën 

1. Waarschuwing 
 

 

    
 
 

 

Niet correct 
plaatsen 
verkeersmaatre-
gelen 

1a. Aanwijzing 
1b. Rapportage 
2a. Aanwijzing 
2b. Rapportage 

Stedelijk 
beheer 

1. Waarschuwing 
2. (gedeeltelijk) 
intrekken/weigeren 
vergunning 

 

 
 
25. Slapen in niet daarvoor bestemde gebouwen. 
Dit beleid is niet alleen van toepassing op aanvragen om een evenementenvergunning maar heeft 
ook een bredere algemene werking. Het is zowel toepasbaar bij andere aanvragen om welke 
vergunning dan ook. 
Bij de vergunningaanvraag moet een afschrift van de brief met tekeningen aan de Brandweer 
worden overlegd. Toestemming wordt alleen verleend als wordt voldaan aan het onderstaande: 
 

 Maximaal 5 personen per 10 m2 slapen 
 In de slaapruimte waarin meerdere personen tegelijkertijd slapend verblijven zodanig is 

verduisterd dat redelijke oriëntatie niet meer mogelijk is, moet de ruimte zijn voorzien van 
oriëntatieverlichting. 

 Deuren en vluchtroutes en vluchtdeuren (nooduitgangen) moeten zonder gebruikmaking 
van losse voorwerpen zoals sleutels van binnenuit kunnen worden geopend. 

 De vluchtroutes moeten zijn vrijgemaakt en vrij blijven van opslag van materialen of 
obstakels. 

 De slaapverblijven en de aangrenzende verkeersruimten moeten worden voorzien zijn van 
rookmelders met een akoestisch signaal zoals bedoeld in de NEN2555 en NEN2555A1. 
De projectie van deze rookmelders moet vooraf op tekening worden weergegeven en door 
de brandweer worden goedgekeurd. 

 Er moet minimaal 1 wakend persoon per 15 slapende personen, met een minimum van 2 
wakende personen tijdens de slaapuren, aanwezig zijn. 

 De aanwezige wakende personen zijn voorzien van een mobiele telefoon waarmee het 
alarmnummer 112 kan worden gebeld. 

 Indien het gebouw is uitgerust met brandslanghaspels moeten deze gekeurd en voor 
onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. 
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 Het is niet toegestaan het voorhanden hebben, gebruiken of opslag van drukvaten zoals 
gasflessen. 

 In de bouwdelen waarin wordt geslapen geldt een algeheel verbod voor roken en open 
vuur. Dit moet duidelijk kenbaar worden gemaakt d.m.v. een opschrift. 

 De slaapruimten dienen overzichtelijk te zijn ingericht en moeten zijn vrijgemaakt van 
gemakkelijk ontvlambare materialen en stoffen. 

 De slaapruimten dienen te zijn verdeeld in vakken met daartussen voldoende looppaden 
welke vrij zijn van obstakels zoals kleding, tassen e.d. 

 Er moet een ontruimingsplan c.q. instructie worden opgesteld die is toegespitst op het 
afwijkende gebruik van het bouwwerk en die bij alle aanwezigen bekend moet worden 
gemaakt. De ontruimingsinstructie moet zijn opgesteld volgens de NTA8112. 

 De aanwezig wakende personen zijn bekend met dit ontruimingsplan en zijn geïnstrueerd 
in de voor hun functie geldende brand- en ontruimingsinstructie. Bij voorkeur beschikken zij 
over een bedrijfshulpverlener diploma. 

 De wakende personen bevinden zich daar waar wordt geslapen en houden zich dusdanig 
op dat elk onraad in de ruimten waar wordt geslapen wordt direct kan worden 
waargenomen. Zij worden iedere 4 uur afgelost. 

 Bij het ontbreken van een ontruimingsinstallatie moeten de wakende personen beschikken 
over een alarmeringsmogelijkheid zoals fluit, toeter o.i.d. 

 De wakende personen zijn goed toegerust voor hun functie (zaklamp e.d.) en lopen 
continu bewakingrondes. Bijzonderheden worden bijgehouden in een logboek. 
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Handleiding voor de eindgebruiker  t.b.v.  de evenementen kasten (EVK) op het Koningsplein  
 
Aantal aansluitingen per kast: 
 
EVK1: 

 2 stuks kracht stopcontact, 5 polig/ 32A, per stuk beveiligd op 16A 
 6 stuks 230V stopcontact, per stuk beveiligd op 16A   
  
 Alle stopcontacten zijn d.m.v. een individuele aardlekschakelaar beveiligd 
 Totale gelijktijdige belasting: 63A 

 
EVK2: 

 2 stuks kracht stopcontact, 5 polig/ 32A, per stuk beveiligd op 16A 
 6 stuks 230V stopcontact, per stuk beveiligd op 16A  
 Alle stopcontacten zijn d.m.v. een individuele aardlekschakelaar beveiligd 
 Totale gelijktijdige belasting: 63A 

 
EVK3: 

 2 stuks kracht stopcontact, 5 polig/ 32A, per stuk beveiligd op 16A 
 6 stuks 230V stopcontact, per stuk beveiligd op 16A 
 Alle stopcontacten zijn d.m.v. een individuele aardlekschakelaar beveiligd 
 Totale gelijktijdige belasting: 63A 

 
EVK4: 

 1 stuks kracht aansluiting ( aansluitlippen M12), totaal: 3x315A 
 
De eindgebruiker moet er zorg voor dragen voor de volgende zaken: 

 Het maximaal aangesloten vermogen niet wordt overschreden (16A, 3000 Watt) 
 De aan te sluiten apparatuur of toestellen dient deugdelijk en aanraak veilig zijn. 
 Haspels moeten volledig worden uitgerold. 
 De eindgebruiker sluit zelf apparatuur  en/of toestellen aan. 
 Bij storingen aan de buitenkasten zelf een erkend elektra-installateur inschakelen.  

 
Voor toegang tot de kasten en eventuele vragen contact opnemen: 
Tijdens kantooruren: 0180 451 493 
Buiten kantooruren en in het weekend, wachtdienst gemeente ridderkerk: 0180 451 234 

 
N.b.: De Gemeente Ridderkerk is niet verantwoordelijk voor, de op de kasten, aangesloten apparatuur. 
 
Voorbeeld foto’s van de aansluitpunten in de kasten: 
 

  Stopcontact 230V (WCD) maximaal 16A, 3000 Watt 

  Deze stekker hebt u nodig voor een 230V stopcontact 

  Stopcontact 400V (WCD) Krachtstroom, 5 polig, 32A uitvoering  
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 Deze stekker hebt u nodig voor een 400V krachtstopcontact (32A-5 polig) 
 
Plattegrond t.b.v. de evenementen kasten (EVK) op het Koningsplein 
 


