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Afdeling 7. Evenementen 

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de 

publieke functie ervan 

1. 

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig 

de publieke functie daarvan, als: 

a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de 

bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 

een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 

b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet 

voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

2. 

Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en 

leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en 

driehoeks-borden. 

3. 

Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde 

verbod. 

4. 

Het bevoegde gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid 

bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste 

lid, onder j. of k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

5. 

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 

a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 



c. containers, steigers, porta-cabins e.d. ten behoeve van bouwactiviteiten mits de 

oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 en de voorwerpen niet langer dan een 

maand worden geplaatst en de plaatsing geen gevaar of hinder voor personen of 

goederen oplevert, mits van de plaatsing melding is gedaan aan het college. 

d. mobiele kranen die maximaal een dagdeel op de openbare weg worden geplaatst en 

waarbij geen wegafsluitingen noodzakelijk zijn. 

6. 

Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de 

Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement. 

 

Artikel 2:24 Begripsbepaling 

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 en 

artikel 5:22 van deze verordening; 

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; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. 

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 wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt 

voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

f. een straatfeest; 

g. een buurtbarbecue; 

h. een ballonnenwedstrijd; 

3. 

In deze afdeling worden de volgende categorieën evenementen onderscheiden: 

a. een A-evenement: een laag risico evenement, waarbij sprake is van een beperkte 

impact op de directe woon- en leefomgeving en geen impact op het verkeer en 

hulpverleningsdiensten. Het maximum aantal bezoekers is [100] en het evenement 

duurt maximaal [2] dagdelen. Het betreft evenementen zonder versterkte 

geluidsproductie of wegafsluitingen. 

b. een B-evenement: een gemiddeld risico evenement, waarbij sprake is van een 

beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving, het verkeer en 

hulpverleningsdiensten. Het maximum aantal bezoekers is 500 en het evenement duurt 

maximaal 5 dagdelen. Het evenement vindt al dan niet gedeeltelijk plaats op de 

openbare weg. Het evenement heeft een geluidsproductie van maximaal 60 DBA op de 

gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden of een ander geluidgevoelig object. 

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de maximale geluidsproductie tot een 

maximum van 80 DBA. 

c. een C-evenement: een hoog risico evenement, waarbij sprake is van een grote 

impact op het woon- en leefklimaat in de gemeente en/of sprake is van regionale 

gevolgen voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten. Het evenement duurt 

maximaal 12 dagdelen. Het evenement vindt al dan niet gedeeltelijk plaats op de 

openbare weg. Het evenement heeft een geluidsproductie van maximaal 80 DBA op de 

gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden of een ander geluidgevoelig object. 

Artikel 2:25 Evenement 

1. 

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te 

organiseren. 



2. 

In afwijzing van het eerste lid, kan voor A-evenementen met een kennisgeving worden 

volstaan. 

3. 

De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, zoals 

bedoeld in het tweede lid, besluiten het evenement te verbieden, indien de openbare 

orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

4. 

Het college kan nadere regels stellen voor het organiseren van evenementen als 

bedoeld in deze afdeling. 

 

Afdeling 3. Venten 

Artikel 5:14 Begripsbepaling 

1. 

In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante 

handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te 

bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis; 

2. 

Onder venten wordt niet verstaan: 

a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter 

exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet; 

b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden 

van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, 

van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22; 

c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden 

van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17. 

 

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden 

1. 



Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te 

hebben. 

2. 

Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan. 

3. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd: 

indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet 

aan eisen van redelijke welstand; 

indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de 

gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor 

een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor 

de consument ter plaatse in gevaar komt. 

 


