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Voorstel: 
1. aan het huidige artikel 2:25 Apv een nieuw lid toe te voegen met de volgende inhoud:  
 
“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”.  

 
2. Het huidige lid 3 en 4 te vernummeren tot respectievelijk lid 4 en 5.  

 
3. In lid 2 onder d, het woord parkeerplaats te schrappen. 
 

 
 
 
 Inleiding: 
In het kader van leanwerken is het evenementenvergunningproces gestroomlijnd. Naast stroomlijning 
van het proces is gekeken naar de mogelijkheid van deregulering. Gebleken is dat veel kleinere 
evenementen jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Deze kleinere evenementen hebben een 
beperkt risico in het kader van de openbare orde en veiligheid. Om het voor inwoners en instanties 
eenvoudiger te maken kunnen we de vergunningplicht voor deze evenementen omzetten in een 
meldingsplicht. Om dit te realiseren dient artikel 2:25 van de Apv te worden aangepast.  
 



   
  
 
 
 
 
Argumenten: 
1. Aanvraag vergunning voor evenementen met beperkt risico vervalt. 
Ieder jaar worden voor veelal dezelfde evenementen vergunningen aangevraagd. De gevraagde 
vergunningen worden altijd verleend. Het betreft evenementen met een beperkt risico voor de 
openbare orde en veiligheid. U kunt hierbij denken aan wandeltochten, rondritten, sporttoernooien, 
braderien etc. Door de vergunningplicht te laten vervallen en deze om te zetten in een meldingsplicht 
wordt het voor de aanvragers een stuk eenvoudiger. Organisatoren behoeven niet ver van te voren 
meer aan te vragen. Twee weken voorafgaand aan het evenement melden is voldoende. Om dit 
mogelijk te maken moet artikel 2:25 van de Apv worden aangepast en krijgt de burgemeester de 
bevoegdheid evenementen aan te wijzen die vallen onder de meldingsplicht.  
 
2. Deregulering positief voor burgers die kleine bijeenkomsten willen organiseren 
In artikel 2:25 Apv bestond er al een meldingsplicht voor kleine evenementen tot 75 personen. Met 
name wordt hier gedoeld op de buurtbarbeques etc. Vaak wordt een klein buurtfeest gedeeltelijk 
gehouden op een parkeerplaats. Hiervoor was het dan nog steeds noodzakelijk een 
evenementenvergunning aan te vragen. Door het schrappen van het woord parkeerplaats in het 
tweede lid onder d, ontstaat er een verruiming voor de kleine evenementen. Gelet op het incidentele 
karakter  bestaat tegen een klein evenement op een parkeerplaats geen bezwaar. Daarom willen we 
dit laten vervallen. Daarbij scheelt dit onnodige kosten voor deze groep burgers die zij voor het 
aanvragen van een vergunning kwijt zijn. 
 
Risico’s: 
De risisco’s zijn zeer beperkt. Deze worden ondervangen door in de aanwijzing van de burgemeester 
expliciet de voorwaarde te benoemen onder welke voorwaarde gebruik kan worden gemaakt van de 
meldingsplicht. Tevens behoudt de burgemeester het recht het evenement te verbieden indien 
daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  
 
Alternatieven: 
U kunt ervoor kiezen om de bestaande regels in stand te houden.  
Eventueel kunnen de aangewezen evenementen ook in de Apv worden opgenomen zodat het een 
raadsbevoegdheid wordt. Dit houdt dan in dat wanneer een evenement aan de lijst kan worden 
toegevoegd, dit aan de raad wordt voorgelegd.  
 
Financiële dekking: 
U dient rekening te houden met een lagere leges opbrengst van ongeveer € 2.800,00. Dit wordt 
gecompenseerd omdat er ook minder (ambtelijke) kosten tegenover staan.  
 
Communicatie: 
De organisatoren van de op de lijst opgenomen evenementen worden schriftelijk in kennis gesteld. De 
nieuwe regels worden gepubliceerd en vermeld op de website.  
Er is een digitaal meldingsformulier ontwikkeld voor organisatoren 
 
Bijlagen: 
1. Tekst oude en nieuwe Apv  
2. Collegevoorstel 

 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,  de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten    drs. H. Zwart  
 



   
  
 
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 december 2012, nummer 8; 
 
overwegende dat het in het kader van deregulering wenselijk is het aantal meldingsplichtige 
evenementen uit te breiden; 
 
gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
1. aan artikel 2:25 Apv een nieuw lid 3 toe te voegen met de volgende inhoud:  
 
“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”.  

 
2. het huidige lid 3 en 4 te vernummeren tot respectievelijk lid 4 en 5.  

 
3. in lid 2 onder d, het woord parkeerplaats te schrappen.  

 
4. te bepalen dat deze wijziging van de Apv van kracht is vanaf 1 maart 2013. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 februari 
2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


