
Overzicht tekst artikel 2:25 Apv Dalfsen 
 
Huidig artikel 2:25 Apv 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Een 
aanvraag voor vergunning moet, in afwijking van het in artikel 1:3 gestelde, acht weken voor 
aanvang van het evenement worden ingediend.  

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: 
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 75 personen; 
b. het evenement tussen 07:00 en 24:00 uur plaats vindt; 
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur 
d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per 

object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter. 
f. er een organisator is; 
g. de organisator uiterlijk veertien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester met het hiervoor vastgestelde formulier. 
3. De burgemeester kan binnen zeven dagen na ontvangst van de melding besluiten het 

organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het 
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.  

 
Voorgesteld artikel 2:25 Apv 

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Een 
aanvraag voor vergunning moet, in afwijking van het in artikel 1:3 gestelde, acht weken voor 
aanvang van het evenement worden ingediend.  

2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: 
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 75 personen; 
b. het evenement tussen 07:00 en 24:00 uur plaats vindt; 
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur 
d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per 

object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter. 
f. er een organisator is; 
g. de organisator uiterlijk veertien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester met het hiervoor vastgestelde formulier. 
3. Voorts is geen vergunning vereist voor de door de burgemeester nader aan te wijzen specifieke 

evenementen met een zeer laag risico voor aantasting van de openbare orde. De burgemeester 
kan hierbij voorwaarden stellen waaraan het evenement moet voldoen. 

4. De burgemeester kan binnen zeven dagen na ontvangst van de melding besluiten het 
organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het 
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.  

 


