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1. Inleiding

In de gemeente Laarbeek wordt veel georganiseerd op het gebied van 

evenementen en festiviteiten. Bij evenementen gaat het dan om zowel 

grootschalige, gemiddelde als kleine evenementen die in vele gevallen jaarlijks 

terugkeren maar ook incidenteel van karakter zijn. Het aantal evenementen is de 

afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen en terugkerende evenementen zijn 

gegroeid. Voorbeelden hiervan zijn de dorpsfeesten in Aarle-Rixtel en Wish 

Outdoor. 

Voor de gemeente Laarbeek vormen evenementen een zeer waardevol onderdeel 

van de samenleving, omdat deze activiteiten voor sociale cohesie, 

gemeenschapszin en levendigheid zorgen. Daarnaast zijn evenementen goed voor 

de lokale economie en bezorgt de inwoners en bezoekers van onze dorpen 

natuurlijk veel plezier.

Het grote aantal evenementen levert echter ook een aantal toenemende negatieve 

effecten en risicofactoren op. Hierbij wordt gewezen op de toenemende druk op het 

woon- en leefmilieu, de verstoring van de openbare orde en de overlast voor 

omwonenden (bijvoorbeeld geluid- en parkeeroverlast, vervuiling en beschadiging 

van terreinen en eigendommen en veiligheids- en of gezondheidsrisico’s).   

Naast een positieve houding ten opzichte van evenementen dient de gemeente zich 

bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid voor handhaving van de openbare 

orde en veiligheid.

De groei van het aantal evenementen met de daarbij gepaard gaande 

randverschijnselen tonen de noodzaak van een goed en actueel evenementenbeleid 

weer eens aan.

Primair is de organisatie van een evenement verantwoordelijk voor een goede gang 

van zaken en een ordelijk verloop van het evenement. De burgemeester heeft als 

verantwoordelijk persoon voor de openbare orde en veiligheid echter ook een erg 

belangrijke rol en vult die in door overleg te voeren, beleid vast te stellen en per 

situatie te kijken welke voorschriften aan vergunningen verbonden moeten worden.

Met  dit beleid wil de gemeente zorgen voor een goede balans voor alle 

betrokkenen; organisator, bezoeker, deelnemer en omwonenden. Een evenement 

moet voor iedereen als prettig kunnen worden ervaren en veilig zijn om te 

bezoeken. Dit 

beleid geeft duidelijkheid aan wat de verwachtingen, rechten en plichten zijn van 

organisatoren van evenementen. De Onderzoeksraad Veiligheid heeft na het 
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ongeval met een Monstertruck in Haaksbergen het advies gegeven de verlening 

van evenementenvergunningen in te richten als ‘veiligheidskritisch proces’ en er 

voor te zorgen dat evenementen zich bewust zijn van de risico’s die kunnen spelen. 

Ook de gebeurtenissen in Oosterwolde dwingen ons om kritisch te zijn op het 

proces dat vooraf gaat aan het verlenen van een vergunning. Het gebruik van de 

“automatische piloot” is niet toegestaan in deze procesgang.

Bij het bezien van het gemeentelijke proces is hierbij aangesloten. Daarnaast is het 

beleid afgestemd op de lokale behoefte en de praktijk, maar sluit het tevens aan 

bij het beleid in Gemert-Bakel en de ‘Regionale handreiking evenementveiligheid’ 

van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. 

In het uitvoeringsbesluit dat na het vaststellen van het evenementenbeleid zal 

worden uitgewerkt zullen controlestappen worden opgenomen.

Deze verscherping zal, met name bij evenementen die al jaren worden 

georganiseerd, leiden tot enige weerstand. Goede communicatie en uitleg nemen 

deze vaak weer weg.

2. Definiëring van een evenement

2.1 Wat is een evenement?

Artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013 (APV) luidt:

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

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de 
Gemeentewet;
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;

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze 
verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
e. een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).
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Artikel 2:25 bepaalt vervolgens dat voor het houden van een evenement een 

vergunning van de burgemeester nodig is. 

Het derde lid van dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om deze 

vergunningplicht te laten vervallen voor de gevallen die voldoen aan de door hem 

te stellen voorwaarden. 

2.2 Wel of geen vergunning nodig

Om te kunnen bepalen voor welke activiteiten een evenementenvergunning nodig 

is kan het beste worden geschetst waarvoor geen vergunning nodig is maar kan 

worden volstaan met een melding.

Geen vergunning is vereist als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 50 personen.

2. Het evenement vindt plaats tussen 10.00 uur en 00.00 uur (door de week) 

of tussen 10.00 uur en 01.00 uur (van vrijdag op zaterdag en van zaterdag 

op zondag of op een dag welke wordt gevolgd door een nationale feestdag).

3. Vóór 10.00 uur en ná 23.00 uur (door de week) of voor 10.00 uur en na 

00.00 uur (van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of op een 

dag welke wordt gevolgd door een nationale feestdag) wordt geen muziek 

ten gehore gebracht.

4. Het evenement vindt niet plaats op de openbare weg.

5. Het evenement is minimaal 4 weken voor datum gemeld.

6. De organisatie verklaart kennis te hebben genomen van de “Algemene 

regels vergunningsvrije evenementen Laarbeek”.

In gevallen waarin niet wordt voldaan aan één of meerdere van bovenstaande 

bepalingen, is een vergunning vereist.

Dit impliceert dat het evenement dat te laat wordt gemeld (voorwaarde 5) niet kan 

worden gehouden omdat binnen de resterende termijn geen vergunning meer kan 

worden verleend; de aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Dit laat onverlet dat vergunningen of ontheffingen welke nodig zijn (denk aan 

gebruiksvergunning voor een tent of een ontheffing voor het mogen verstrekken 

van zwak-alcoholische dranken) aan afwijkende termijnen gebonden zijn.

 

3. Categorisering

3.1 Verdeling Categorieën
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Daar er een grote diversiteit aan soorten en maten aan evenementen bestaat en 

deze - om maatwerk te leveren - op een verschillende wijze behandeld moeten 

worden is het goed om een indeling in verschillende categorieën te maken. 

In navolging van hetgeen de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) in haar 

regionaal evenementenbeleid hanteert, maakt Laarbeek het volgende onderscheid:

- Categorie 0  voor vergunningsvrije evenementen

- Categorie A  voor reguliere evenementen met een laag risico

- Categorie B  voor grote en of nieuwe evenementen

- Categorie C  voor evenementen met een zeer hoog risico

Een categorie 0 is de vergunningsvrije categorie. Voor dergelijke evenementen kan 

worden volstaan met een melding. 

3.2 Geluid

Hoewel enige overlast inherent is aan grote evenementen, is het ter voorkoming 

van onevenredige hinder wenselijk in dit beleid standaardnormen en -grenzen te 

bepalen welke voor de Laarbeekse evenementen aangehouden kunnen worden.

Evenementen met versterkte mechanische muziek, maar ook steeds meer met 

versterkte live muziek kent een relatief hoog geluidsniveau met lage frequenties, 

de zogenaamde bastonen. Deze bastonen zijn veelal verantwoordelijk voor de 

geluidshinder en derhalve wordt bij geluidsnormeringen naast de zogenaamde A-

weging ook de C weging voor de bastonen opgenomen. 

Het convenant ‘Preventie Gehoorschade Muzieksector’ beoogt sinds 2014 

gehoorschade bij bezoekers en medewerkers van muziekevenementen te 

voorkomen. Uit dit convenant komen verplichtingen voort met betrekking tot 

geluidslimitering. Binnen deze ruimten is in beginsel een equivalent van ten 

hoogste 103 dB(A) 

toegestaan. Deze norm geldt ook bij alle evenementen met muziekgeluid.

Voor geluidsmetingen geldt dat deze uitgevoerd moeten worden conform de 

methoden die zijn omschreven in de ‘Handeling meten en rekenen Industrielawaai’.

De geluidswaarden worden uitgedrukt in het ‘equivalent geluidsniveau Leq T’ 

(gemiddelde geluidsniveau over een zekere tijdsinterval) en moeten op een gevel 

van een geluidsgevoelig object zoals een woning in de directe omgeving van het 

evenement gemeten worden. Zijn er geen geluidsgevoelige objecten in de directe 

omgeving dan wordt gemeten op 100 meter afstand van het evenement. 
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In de onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de geluidsniveaus zoals deze 

bij evenementen toegestaan worden.  

Categorie Accommodatie Beoordelingslocatie Geluidsnormen 

Leq in dB(A) en dB(C)

Inpandig/uitpandig 

gemeten

0 
(vergunningsvrij)

-Inpandig

-Open lucht / tent

Woningen of op 100 

meter indien geen 

woning aanwezig

- 60/80 dB(A)

- 75/90 dB(C)

A     (kleine   

evenementen)

-Inpandig

-Open lucht / tent 

Woningen - 60/80 dB(A)

- 75/90 dB(C)

B      (grote  

evenementen)

-Inpandig

-Open lucht / tent

Woningen - 60/80 dB(A)

- 75/95 dB(C)

C Wish Outdoor 

- Openlucht / tent

Omliggende wegen

Maatwerk

- 80/100 dB(A)

- maatwerk

De genoemde geluidsnorm betreft het toegestane (muziek)geluidsniveau zonder 

eventuele correcties voor muziekgeluid Kx, stoorgeluid Cstoor en 

Meteocorrectieterm Cm. 

Bij het verlenen van een vergunning kan het college  afwijken van deze 

standaardgeluidsnormering om maatwerk voor een specifiek evenement te leveren.

3.3 Eindtijden

Binnen-evenementen vallen onder de sluitingstijdenregeling van de APV (artikel 

2:29). Aan buitenevenementen (ook evenementen waarbij een tent wordt 

gebruikt, worden daartoe gerekend) worden ter bescherming van de omgeving de 

volgende maximale eindtijden verbonden:

- Zondag tot en met donderdagavond tot uiterlijk 00.00 uur; 

- Vrijdag, zaterdag en de avonden voorafgaand aan een nationale feestdag tot 

uiterlijk 01.00 uur van de dag volgend op de dag waarop gestart is.
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De burgemeester mag afwijken van deze tijden indien dit, naar zijn oordeel, 

wenselijke en noodzakelijk is.

Te denken valt daarbij aan bijzondere evenementen of jubileumversies van vaker 

voorkomende evenementen.

3.4 Aantallen

De bijna 200 evenementen die jaarlijks in Laarbeek worden georganiseerd vinden 

op diverse locaties plaats. Laarbeek heeft twee aangewezen evenemententerreinen 

(De Aa en Otterweg). Op de Aa vindt 1 evenement per jaar plaats, te weten Wish. 

De Otterweg is vaker in gebruik. 

Het organiseren van evenementen wordt toegejuicht in Laarbeek zonder daarbij de 

bescherming van de inwoners tegen diverse vormen van overlast uit het oog te 

verliezen.

Met uitzondering van de aangewezen evenemententerreinen mogen op een locatie 

in Laarbeek niet meer dan 4 evenementen worden gehouden.

Geluid belastende evenementen mogen niet op twee opeenvolgende weken worden 

gehouden. 

4. Procedure aanvragen

4.1 Categorie 0 vergunningsvrije evenementen

Vergunningsvrij wil in het kader van dit evenementenbeleid zeggen dat er geen 

evenementenvergunning nodig is voor een bepaalde activiteit. 

Een besloten feest (bijvoorbeeld een bruiloft, bedrijfsfeest of een examenfeest) of 

een voorstelling in een theater of school is in beginsel geen evenement. Maar als er 

kaarten worden verkocht voor een zogenaamd “besloten” feest en er reclame voor 

wordt gemaakt, dan vormt die activiteit toch een evenement. Ook feesten in een 

horecabedrijf die niet behoren tot de normale bedrijfsvoering, kunnen aangemerkt 

worden als een evenement. Geluidsnormering dient in deze gevallen dan 

afgestemd te worden die welke zijn opgenomen op basis van het Activiteitenbesluit 

– APV. Hierbij valt te denken aan dance- en houseparty’s. Tenslotte geldt dat grote 

sporttoernooien die verder gaan dan reguliere wedstrijden in bepaalde gevallen 

beschouwd worden als een evenement in de zin van de APV.

Als aan alle voorwaarden genoemd onder 3.1 wordt voldaan, is het evenement 

vergunningsvrij maar wel meldingsplichtig.

4.2 Categorie A en B
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Een aanvraag voor een evenement categorie A en B moet wordt ingediend met het 

daarvoor vastgestelde aanvraagformulier (te vinden op www.laarbeek.nl) en dient 

minimaal 13 weken voor aanvang van het evenement te zijn ontvangen.

Een aanvraag gaat vergezeld van een ingevuld Veiligheidsplan (format beschikbaar 

op www.laarbeek.nl), plattegrond en situatietekening.

Is een aanvraag niet volledig dan wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld 

binnen een redelijke termijn de aanvraag aan te vullen overeenkomstig artikel 4:5 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op basis van de aanvraag van het evenement wordt advies gevraagd bij de diverse 

interne (gemeentelijke) en externe (veiligheids-) diensten. Op basis van dit advies 

wordt een besluit genomen.

Wanneer op basis van de aanvraag geconstateerd wordt dat voor een evenement 

geen vergunning verleend kan worden, wordt dit de aanvrager bekend gemaakt. 

Indien mogelijk wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te 

passen.

De verleende evenementenvergunningen worden bekend gemaakt in het huis-aan-

huisblad. Deze ‘officiële bekendmakingen’ worden ook op de website van Laarbeek 

geplaatst. 

Een evenementenvergunning dient zes weken voor datum evenement te worden 

gepubliceerd. 

Belanghebbenden kunnen informatie en een kopie van de vergunning bij het Team 

Vergunningen opvragen, alsmede binnen zes weken na verzenddatum van de 

vergunning tegen het besluit bezwaar maken. 

Voor de grote jaarlijkse evenementen is het een goede gewoonte vooraf een of 

meerdere keren overleg te hebben en achteraf een evaluatie te houden. Wanneer 

daartoe redenen zijn kan er bij andere evenementen eveneens een evaluatie 

gehouden worden.

4.3 Categorie C

Bij de behandeling van een categorie C evenement wordt de Uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure gehanteerd (Afdeling 3.4 Awb). 

http://www.laarbeek.nl/
http://www.laarbeek.nl/
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Dit houdt in dat na het inwinnen van informatie en advies van interne 

(gemeentelijke) vakafdelingen en externe (veiligheids-) diensten er een 

zogenaamd ‘ontwerpbesluit’ wordt opgesteld dat zes weken ter inzage gelegd 

wordt. Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit wordt een kennisgeving 

gepubliceerd en belangstellenden kunnen hierop een zienswijze indienen. 

Hierna wordt een definitief besluit genomen waarbij eventuele zienswijzen mee 

gewogen moeten worden. Het definitieve besluit wordt aan de aanvrager en de 

eventuele indieners van zienswijzen toegezonden en 6 weken ter inzage gelegd. 

Van de terinzagelegging van het definitieve besluit wordt weer een kennisgeving 

gepubliceerd en de aanvrager, de eventuele indieners van zienswijzen kunnen 

gedurende 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost Brabant. Na deze 

periode is de vergunning onherroepelijk.

Als geconstateerd wordt dat voor het aangevraagde evenement geen vergunning 

verleend kan worden, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend 

gemaakt. De aanvrager heeft vervolgens de gelegenheid het evenement aan te 

passen als daarmee het evenement alsnog mogelijk gemaakt kan worden.

 

Een aanvraag voor een categorie C evenement zal ook besproken worden binnen 

de VRBZO. De VRBZO toetst de aanvraag op de risico’s in het kader van veiligheid 

in de breedste zin van het woord. Naast de openbare orde betreft het risico’s op 

het gebied van milieu, terrorisme, sociale media en zedelijkheid. Op basis van deze 

beoordelingen brengt de VRBZO een advies uit. 

De gemeente heeft de leiding in de contacten en benodigde overleggen met de 

organisator, de VRBZO en de externe adviseurs. 

Het vraagt zorgvuldigheid en tijd om een aanvraag voor een C evenement conform 

de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure te behandelen. Een dergelijke 

aanvraag moet daarom uiterlijk 26 weken (6 maanden) voor het evenement 

ingediend worden. Het streven is dat de organisator uiterlijk zes weken voor het 

evenement de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend krijgt. 

Na het evenement is het wenselijk om een evaluatie te houden. Wanneer sprake is 

van overlast die bij de politie of gemeente is gemeld of ter plaatse is geconstateerd 
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kan dit van invloed zijn op de toekomstige activiteiten van de organisator van het 

evenement. 

De organisatie wordt van de meldingen en constateringen op de hoogte gebracht 

en tijdens de evaluatie worden deze besproken. 

5. Bevoegd gezag

Naast de evenementenvergunning die op grond van de APV door de burgemeester 

verleend wordt, zijn er vaak nog meer ontheffingen of vergunningen nodig.

Genoemd worden:

Soort 

ontheffing/vergunning

Wettelijke grond Bevoegd gezag

Ontheffing geluidsinstallatie APV 4:6 B&W

Kamperen buiten 

kampeerterrein

APV 4:18 B&W

Rijden met voertuig in 

park/plantsoen/groenstrook

APV 5:11 B&W

Innemen standplaats APV 5:17 B&W

Wedstrijd met motorvoertuig of 

bromfiets

APV 5:32 B&W

Vuur stoken APV 5:34 B&W

Tijdelijke gebruiksvergunning Brandveiligheidsbesluit B&W

Verkeersbesluiten WvW en RVV B&W

Verkopen zwak-alcoholische 

dranken

Drank- en Horecawet Burgemeester

In de te nemen beschikking zal naast het primaire besluit van de burgemeester om 

vergunning te verlenen voor het houden van het evenement, integraal ontheffing 

en/of vergunning worden verleend voor de activiteiten waarvoor dit vereist is en 

welke zijn aangevraagd.

Deze nota is vastgesteld door twee bestuursorganen te weten, het college van 

burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd en ter 
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kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd en vormt een beleidsregel in de zin 

van artikel 1:3 van de Awb. Dat betekent dat er geen sprake is van een algemeen 

verbindend voorschrift maar dat wordt aangegeven hoe een bepaalde bevoegdheid 

van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Slechts in een zeer beperkt aantal 

gevallen zal hiervan worden afgeweken.

Met andere woorden: zowel voor de gemeente als voor de burger is het beleid 

bindend, tenzij er sprake is van een bijzonder geval.

6. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor een evenement kan of moet op grond van artikel 2:25 van de 

APV geweigerd worden om overlast te voorkomen, het voorkomen of beperken van 

aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, 

de verkeersvrijheid of – veiligheid, of de gezondheid of zedelijkheid. Daarnaast kan 

op voorhand aangegeven worden dat evenementen in strijd met de menselijke 

waardigheid, of met een expliciet seksueel, racistisch of fundamentalistisch 

karakter in beginsel niet zijn toegestaan.

6.1 Indieningsvoorwaarden

Is een aanvraag niet compleet, dan is deze niet ontvankelijk en kan de aanvraag 

niet in behandeling genomen worden. Wanneer een aanvraag niet ontvankelijk is 

krijgt de aanvrager de gelegenheid om de ontbrekende stukken aan te leveren. Als 

alle stukken compleet zijn kan de procedure van afhandeling zoals genoemd in 

hoofdstuk 4. gestart worden. 

Wanneer de aanvrager de aanvraag niet compleet maakt of de aanvrager er niet 

slaagt een de aanvraag compleet te krijgen voordat de uiterlijke termijn van 

indiening van de aanvraag verstreken is, wordt de aanvraag op grond van artikel 

4:5 van de Awb niet in behandeling genomen. 

Is een aanvraag te laat ingediend, dan wordt de organisator daarvan in kennis 

gesteld. 

Als de veiligheid van het evenement door het inwinnen van adviezen en tijdig 

verstrekken van de vergunning nog mogelijk is kan de aanvraag in behandeling 

worden genomen. Hiervoor worden leges in rekening gebracht.

Kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, wordt het verzoek niet in behandeling 

genomen.
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6.2 Para-commerciële instellingen

Een vergunning wordt geweigerd als het beoogde evenement gehouden wordt in 

een accommodatie met een para commerciële horecavergunning én wanneer het 

evenement niet past bij de reguliere activiteit van deze vereniging of stichting.

6.3 Externe en veiligheid risicovolle locaties

Wanneer een beoogde evenementenlocatie gelegen is binnen de contouren van een 

risicovolle activiteit (Beleidsvisie Externe Veiligheid) kan een vergunning geweigerd 

worden tenzij de risico’s beperkt zijn als gevolg van de beperkte duur van het 

evenement binnen de gevaarcontouren of dat na overleg met de eigenaar van het 

risicovolle bedrijf de risicovolle activiteiten tijdens het evenement worden gestaakt 

of tot een minimum worden beperkt.

7. Handhaving

Wanneer in strijd met de voorwaarden in een evenementenvergunning of zoals 

opgenomen in deze nota wordt gehandeld, is de burgemeester bevoegd 

handhavend op te treden. 

7.1 Handhaving bij een evenement zonder vergunning

Wanneer een evenement plaatsvindt zonder de vereiste vergunning of ontheffingen 

wordt overwogen of het evenement wordt stilgelegd of dat het wordt gedoogd. Dit 

besluit wordt achteraf schriftelijk bevestigd.

In de schriftelijke bevestiging wordt tevens meegedeeld dat herhaling leidt tot 

stilleggen en proces verbaal.

7.2 Overschrijding van geluidsnormen

Wanneer tijdens een evenement de maximaal toegestane geluidsnormen of tijden 

waarop geluid geproduceerd mag worden, overschreden worden, kan de gemeente 

handhavend optreden. De overschrijding moet worden vastgesteld door middel van 

geluidsmetingen met daartoe geschikte en geijkte geluidsmeters. Metingen moeten 

worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde instantie. Laarbeek maakt gebruik 

van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) om toezicht te houden op de 

geluidnormen en geluidsmetingen te verrichten.

In het kader van deze handhaving moet de organisator van het evenement eerst 

de gelegenheid krijgen om het geluidsniveau aan te passen. Als de organisator de 

maximaal toegestane geluidsnormen blijft overschrijden, loopt de organisatie het 

risico dat het evenement wordt stilgelegd. Als de overtreding blijft voortduren, kan  
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dit tevens consequenties hebben voor de eventuele nieuwe aanvragen voor een 

evenementenvergunning van deze organisator.

7.3 Handhaving bij andere overtredingen

Wanneer andere voorwaarden uit de vergunning en of ontheffingen niet worden 

nageleefd (denk aan het ontbreken van voldoende nooduitgangen of onvoldoende 

blusmiddelen) moet de organisator direct en strikt de bevelen van de bevoegde 

ambtenaar opvolgen om aan de voorwaarden te voldoen of de risico’s (zo veel als 

mogelijk) te verkleinen. Doet de organisatie dat niet dan loopt deze het risico dat 

het evenement wordt stilgelegd en kan bestuursdwang toegepast of een dwangsom 

opgelegd worden.

7.4 Wettelijke plicht

Een organisator van een evenement moet zich naast de voorwaarden zoals in deze 

nota genoemd en in de evenementenvergunning zijn opgenomen tevens houden 

aan alle ‘normale’ wetten, rechten en plichten. Gedoeld wordt op de naleving van 

de minimale leeftijd voor het verkopen van (zwak)-alcoholische dranken of het 

verbod om te roken in openbare ruimtes. Mocht tijdens een controle geconstateerd 

worden dat er alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar of dat er 

gerookt wordt buiten een daartoe aangewezen ruimte dan zal dat doorgaans leiden 

tot handhaving zoals dat in ‘normale omstandigheden’ ook zou plaatsvinden.

7.5 Bestuursdwang en dwangsom

Bestuursdwang en dwangsom zijn de instrumenten om te handhaven waartoe 

bestuursorganen op grond van artikel 5:31 en 5:32 Awb bevoegd zijn om op te 

kunnen treden tegen wat in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 

gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten. 

Met andere woorden: bestuursdwang omvat het doen wegnemen, beletten, in de 

vorige toestand herstellen of verrichten van wat in strijd met die regels of met als 

gevolg van die regels gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of 

nagelaten. Op grond van artikel 5:32 Awb kan het bestuursorgaan in plaats van 

bestuursdwang aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 

8. Tijdelijke ontheffing Drank en Horecawet

Op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) is het niet toegestaan om zonder 

vergunning of ontheffing alcoholhoudende drank te verstrekken. Wanneer een 
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organisator tijdens een evenement alcoholhoudende drank wil verstrekken, moet 

daarvoor een ontheffing aangevraagd worden op basis van artikel 35 van de DHW. 

Op aanvraag kan de burgemeester een ontheffing verlenen voor het verstrekken 

van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere en tijdelijke gelegenheden.  

De ontheffing betreft enkel het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 

“anders dan om niet”, dat wil zeggen bier of wijn, port, vermout en sherry tegen  

betaling (ook indirecte betaling via het heffen van entreegelden valt hieronder) op 

gelegenheden met een publiekgericht karakter. 

De leidinggevende op wiens naam de ontheffing staat, is verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor wat betreft het verstrekken van de drank en wat daarmee 

verband houdt.

Met de nieuwe Drank- en Horecawet is het hebben van een verklaring Sociale 

Hygiëne als eis geschrapt. In lokaal vast te stellen beleid mag de burgemeester 

deze eis verbinden aan af te geven ontheffingen.

Laarbeek hecht grote waarde aan het veilig verlopen van evenementen ook op het 

gebied van volksgezondheid.

Voor het verkrijgen van ontheffingen als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet voor het mogen verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens 

vergunningplichtige evenementen is bezit van een verklaring Sociale Hygiëne, 

naast “goed levensgedrag” en uiteraard de minimumleeftijd van 21 jaar, een eis.

Tegengaan ongeoorloofd drankgebruik 

Het tegengaan van ongeoorloofd drankgebruik door jongeren krijgt steeds meer 

aandacht maar blijkt een lastig te handhaven item. 

Veel organisaties geven aan geheel of gedeeltelijk afhankelijk te zijn van de 

opbrengst van de bar voor de financiering van het evenement. Het beperken van 

schenktijden is niet gericht op aantasting van het bestaansrecht van een 

evenement maar het uitdragen van een boodschap op het gebied van 

alcoholmatiging. 

Bij evenementen wordt gekeken naar de aanwezigheid van jongeren en de 

tijdstippen waarop die aanwezigheid het hoogste is. De beperking van schenktijden 

zal met name daarop gericht zijn.

9. Regelgeving en beleid

9.1 Regelgeving

Voor evenementen zijn diverse wetten en verschillende lokale regelingen relevant.
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Zo wijst de Gemeentewet de burgemeester aan als verantwoordelijk bestuurder, 

beschrijft de Algemene wet bestuursrecht het juridisch kader voor de vergunning 

en rechtsbescherming en regelt de Wet ruimtelijke ordening welke ruimte 

bestemmingsplannen hebben om bepaalde activiteiten te regisseren.

Op lokaal niveau bevat de APV diverse vergunningen en ontheffingen, regelt de 

Brandveiligheidsverordening de tijdelijke gebruiksvergunningen en beschrijven de

bestemmingsplannen welke activiteiten ergens mogen plaatsvinden. 

Algemeen Plaatselijke Verordening

Bij het maken van afwegingen spelen commerciële belangen geen rol omdat dat 

geen algemeen belang maar een individueel belang is en de APV die niet behartigt.

Wegenverkeerswet

Het college is bevoegd verkeersbesluiten te nemen (artikel 18 Wegenverkeerswet 

1994). Het kan hier gaan om tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen zoals 

bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van een weg of het tijdelijk toestaan dat er wordt 

geparkeerd op een bepaalde locatie. In de praktijk maakt het verkeersbesluit deel 

uit van de evenementenvergunning en wordt dit door de burgemeester genomen. 

In sommige gevallen zal het nodig zijn om bij evenementen verkeersregelaars in te 

zetten. Via een web-applicatie ontvangen deze personen een instructie en worden 

benoemd door de burgemeester (artikel 56 Besluit administratieve bepalingen 

inzake het wegverkeer).

Vuurwerkbesluit

Particulieren mogen alleen vuurwerk afsteken op 31 december en 1 januari. Voor 

het afsteken van professioneel evenementenvuurwerk is het provinciebestuur het 

bevoegd gezag en deze heeft deze taak ondergebracht bij een Omgevingsdienst. 

De regionale brandweer is adviseur en de burgemeester krijgt de gelegenheid een 

verklaring van geen bezwaar afgeven, waarbij hij zich normaliter laat adviseren 

door de lokale brandweer.

Zondagswet

Het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken zonder strikte noodzaak 

gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstuitoefening wordt gehinderd. 

Een motie voor het intrekken van de Zondagswet is reeds door de Tweede kamer 

aangekomen maar is de Eerste kamer nog niet gepasseerd. 
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Brandveiligheidsverordening

In deze verordening worden voorwaarden gesteld, gericht op het gebruik van het 

pand of tijdelijke bouwwerk (tent) met betrekking tot de brandveiligheid.

Bestemmingsplannen

Het houden van een evenement kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het 

gaat dan niet zo zeer om eenmalige of kleine evenementen welke slechts geringe 

planologische relevantie hebben, maar om jaarlijkse grote evenementen die op een 

bepaalde locatie die meerdere dagen duren. Vaak zullen evenementen plaatsvinden 

op de bestemming “verkeer” of ook op de bestemming “groenvoorzieningen”. In 

bestemmingsplannen kan aan de regels voor deze bestemmingen toegevoegd zijn 

dat gronden met deze bestemming ook gebruikt mogen worden voor evenementen 

en manifestaties. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het college voor de 

afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verlenen (artikel 4, 

lid 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Het betreft dan het gebruik van 

gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van 

drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement - het 

opbouwen en afbreken van het evenement inbegrepen.

Er zijn expliciet 2 evenemententerreinen in bestemmingsplannen aangewezen: het 

terrein achter het Ontmoetingscentrum op de Otterweg in Beek en Donk en het 

terrein aan de Lekerstraat voor Wish Outdoor.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Indien men op een locatie een evenement wil houden die volgens het 

bestemmingsplan niet is aangewezen als evenemententerrein, kan men op grond 

van artikel 2.12 van de Wabo een verzoek voor een omgevingsvergunning voor 

een activiteit strijdig gebruik van de locatie bij het college indienen. Het college 

kan dan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van evenementen met 

een maximum van drie evenementen per jaar en een duur van ten hoogste 15 

dagen per evenement, waarbij het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten 

behoeve van het evenement is onder begrepen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer, is de opvolger van het vervallen Besluit 

horeca- sport en recreatie-inrichtingen. Het Activiteitenbesluit stelt bij 

evenementen in horeca – sport en recreatie inrichtingen het volgende:
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De horeca-inrichting moet qua geluid voldoen aan de eisen zoals gesteld in het 

Activiteitenbesluit. Voor het organiseren van festiviteiten in een horeca-instelling 

met een para-commercieel karakter (bijvoorbeeld sportkantines, culturele centra 

en sporthallen) moet op grond van artikel 4:3:1 van de APV het college van 

burgemeester en wethouders worden geïnformeerd. 

Op basis van deze regeling worden door de burgemeester 12 dagen per jaar 

aangewezen waarop de inrichting niet hoeft te voldoen aan de gestelde 

geluidsvoorschriften. Van deze 12 dagen worden er jaarlijks enkele collectief 

aangewezen 

(carnaval en kermis). De overige dagen zijn beschikbaar voor incidentele 

festiviteiten voor iedere horeca-inrichting apart.

In die gevallen waar van de oorspronkelijke functie van een gebouw wordt 

afgeweken kan een tijdelijke gebruiksvergunning noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij 

een beurs in een sporthal. Voor het organiseren van rommelmarkten, 

tentoonstellingen of beurzen e.d. dient een evenementenvergunning aangevraagd 

te worden op basis van de APV.

9.2 Geluidsproductie

Bij evenementen wordt vaak geluid geproduceerd (bijvoorbeeld versterkte spraak, 

live muziek of versterkte muziek). Deze geluidsproductie is de grote oorzaak van 

overlast die als gevolg van evenementen word ervaren. 

Om er voor te zorgen dat een evenement voor de bezoeker prettig- en voor de 

omwonenden en directe belanghebbende draaglijk te houden wordt gewerkt met 

de geluidnormen die passen bij de aard en het karakter van evenementen. 

Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen geluidsnormen bij evenementen in een 

tent of in de openlucht of bij evenementen die inpandig gehouden worden. In 

hoofdstuk 3 vindt u per categorie de gelden geluidsnormen. 

9.3 Openbaar Beheer

Evenementenorganisatoren kunnen gemeentemateriaal zoals afzethekken lenen. 

De beschikbare materialen worden naar rato verdeeld onder de organisaties die 

daar gebruik van wensen te maken. Wanneer bij de gemeente onvoldoende van de 

gevraagde materialen beschikbaar zijn is de organisator van het evenement zelf 

verantwoordelijk om deze materialen elders te verkrijgen. 
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9.4 Openbare Orde en Veiligheid in het publieke domein

Evenementen brengen veiligheidsvraagstukken met zich mee. De aanwezigheid 

van een grote mensenmassa op een kleine oppervlakte vormt een veiligheidsrisico. 

De verantwoordelijkheid voor het regelen van de veiligheid tijdens het evenement 

(inclusief opbouw en afbraak) ligt primair bij de organisator van een evenement. 

We kennen de risico’s op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer 

en vervoer maar ook volksgezondheid en extreme weersomstandigheden. 

9.5 Politie en brandweer

De politie heeft een belangrijke taak bij het bewaren van de openbare orde en het 

beschermen van eenieders veiligheid. Daarbij is goede samenwerking met de 

gemeente en evenementenorganisatoren van groot belang.

Wanneer een evenement gehouden wordt in een tent of in een gebouw met een 

andere bestemming is in het verband met de brandveiligheid toezicht door de 

brandweer wenselijk. Voor tenten waarin het evenementen gehouden worden, zijn 

veelal standaardvoorwaarden van toepassing. Indien gewenst kan de brandweer 

voor specifieke situaties om nader advies gevraagd worden. 

9.6 Regionale handreiking evenementenbeleid VRBZO

Grootschalige evenementen, hebben een boven lokaal of regionaal karakter. De 

concentratie op de kerntaken van de hulpdiensten, de cumulatie en interferentie 

van het groot aantal evenementen in de regio, eisen met betrekking tot veiligheid 

en de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden rondom evenementen vragen om 

regionale afspraken over de aanpak van evenementen. 

In de regio Zuidoost Brabant zijn daarom afspraken gemaakt in de vorm van de 

Regionale handreiking evenementenbeleid van de Veiligheidsregio Brabant 

ZuidOost, gebaseerd op de landelijke Handreiking Evenementveiligheid.

In de handreiking is op basis van de volgende afspraken opgesteld:

1. uniforme regionale classificatie van evenementen d.m.v. een risicoscan;

2. het gebruik van een regionale evenementenkalender (Digimak);

3. de toepassing van een risicoanalyse bij aandachts- en risicovolle evenementen

    aan de hand van een risicomatrix (zie bijlage 1 Regionale risicoscan VRBZO);
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Het uitgangspunt is tevens dat de gemeente bij de voorbereiding op een risicovol 

evenement om een aanvullend advies vanuit de Veiligheidsregio vraagt dat ook als 

aanvullend op de lokale multidisciplinaire advisering moet worden gezien.

De reguliere evenementen die in Laarbeek georganiseerd worden vallen momenteel 

niet binnen de regionaal omschreven categorie C Risicovolle evenementen. Enkel 

Wish Outdoor is een C evenement dat op deze wijze voorbereid wordt.

9.7 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen Rampen

Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) adviseert 

gemeenten en organisatoren van evenementen over de inzet van geneeskundige 

hulpverlening tijdens evenementen. Denk hierbij aan de inzet van BHV-ers of 

EHBO-ers tot aan de inzet van Het Rode Kruis en ambulancediensten. 

9.8 Afstemmingsoverleg en Digimak

Goede afstemming tussen de verschillende disciplines op het gebied van veiligheid 

is van groot belang. Daarom is er intensief overleg met verschillende 

veiligheidsdiensten. Dit overleg is fysiek en digitaal. Vrijwel maandelijks is er 

overleg tussen politie, brandweer en verschillende disciplines binnen de 

gemeentelijke organisatie.

Daarnaast wordt gewerkt met het Digimak-systeem. Dit is een interdisciplinaire 

digitale evenementenkalender waarbinnen gemeente, politie, brandweer en GHOR 

samenwerken en kunnen adviseren over een evenement. Het slagen van Digimak 

valt of staat bij het structureel vullen van het systeem met gegevens over 

evenementen.

9.9 Recreatie en Toerisme

Een aantrekkelijk en kwalitatief goed evenementenaanbod zorgt er voor dat het in 

de gemeente Laarbeek goed toeven is. Dit geldt voor zowel de inwoners van de 

gemeente Laarbeek als voor toeristen die Laarbeek bezoeken. 

9.10 Reclame

Volgens artikel 2.4.2 van de APV is het verboden om zonder vergunning van het 

college van burgemeester en wethouders reclame te maken voor een evenement. 

Het betreft reclame uitingen via een spandoek, sandwichborden of driehoeksborden 

aan straatmeubilair of posters op aanplaklocaties. 
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Reclame maken is in de hierna genoemde gevallen toegestaan:

- Voor evenementen waarvoor vergunning verkregen is;

- Activiteiten van lokale of regionale non-profitorganisaties zoals 

  scholengemeenschappen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Voor dergelijke 

  activiteiten is meestal geen evenementenvergunning noodzakelijk.

Horeca instellingen of bedrijven krijgen geen vergunning voor het maken van 

reclame via een spandoek, sandwichborden of driehoeksborden.

9.11 Overnachten tijdens een evenement

Bij sommige evenementen wordt aan organisatoren, bezoekers en deelnemers de 

gelegenheid geboden te overnachten op het evenemententerrein. Het betreft dan 

veelal meerdaagse evenementen. Ook wordt in het kader van jeugdkampen 

ontheffing gevraagd voor het kamperen in de natuur.

Om het overnachten op evenemententerreinen, zijnde geen kampeerterreinen, of 

het kamperen in de natuur mogelijk te maken, kan er op basis van artikel 4.18 lid 

3 van de APV ontheffing verleend worden door het college van burgemeester en 

wethouders. In het geval van het kamperen in de natuur moet ook toestemming 

gegeven worden door de beheerder – eigenaar van het betreffende natuurgebied.

Het overnachten door kermisexploitanten of circusondernemers wordt geregeld in 

respectievelijk de kermisvergunning en de speelvergunning voor circussen.

9.12 Circussen en kermissen

Jaarlijks kan aan maximaal 2 circussen een vergunning worden verleend. Voor de 

standplaats in Aarle-Rixtel en Beek en Donk geldt dat er per plaats jaarlijks één 

evenementenvergunning voor een circus beschikbaar is. Deze locaties zijn enkel  

geschikt voor relatief kleine circussen: zowel de tent als de wagens moeten op het 

terrein worden geplaatst. Het laten optreden van wilde zoogdieren in circussen is 

sinds 15 september 2015 verboden.

Ieder jaar worden er 4 kermissen gehouden in Laarbeek. Tijdens de kermis in Beek 

en Donk is er ook een zogenaamde ‘prikkelarme’ kermis. Een gezellige kermis voor 

iedereen, zonder harde muziek en knipperende lichten, maar met een aangepaste 

draaisnelheid en vrijwilligers die klaarstaan om een helpende hand te bieden.


