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Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN   
(artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) 

 
Aan de burgemeester, 

 

Aanleiding 
In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen wordt per 1 

januari 2010 de vergunningplicht voor kleine evenementen afgeschaft. Een vergunning wordt 

afgegeven ter voorkoming of beperking van overlast en het waarborgen van de veiligheid. Bij kleine 

feestjes in de openbare ruimte, zoals een straatfeest of een buurt barbecue kan volstaan worden met 

een melding en algemene regels.  

 

Door het afschaffen van de vergunningplicht voor kleine evenementen worden de administratieve 

lasten voor zowel de burger als de gemeente lager. In plaats van een vergunning aan te vragen kan de 

burger - indien hij aan een aantal algemene voorwaarden voldoet - volstaan met een melding. Er is 

gekozen voor een meldingplicht, omdat het voor de hulpdiensten van belang is te weten waar en 

wanneer er een evenement plaatsvindt. Na een jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en kan worden 

bezien of de meldingplicht noodzakelijk blijft.  

De burgemeester mag voorschriften stellen voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement. 

Deze notitie is een voorstel voor te stellen voorschriften. 

 

 

Regelgeving en beleid 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 

  
In artikel 2:19 eerste lid van de APVG 2009 is opgenomen dat een evenement niet georganiseerd mag 

worden zonder vergunning van de burgemeester. In artikel 2:20 APVG 2009 is hierop een 

uitzondering gemaakt voor eendaagse evenementen, mits: 

• het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen; 

• het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur;  

• het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan of anderszins een belemmering vormt voor het 

verkeer, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend;  

• slechts enkele kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per 

object;  

• het evenement niet plaatsvindt binnen de Diepenring en Westerhavengebied van de stad 

Groningen;  

• er sprake is van een aanwijsbare organisator. 

 

In artikel 2:20 lid 5 APVG 2009 is opgenomen dat de burgemeester voorschriften mag stellen voor een 

ordelijk en veilig verloop van een evenement.  

 

Beleid 
Het huidige evenementenbeleid Feesten in Balans wordt momenteel herzien. In december 2009 zal een 

discussie worden gevoerd met de raad over de ‘Richtingen voor de herziening van het 

vergunningenbeleid evenementen’. Het dereguleringsvoorstel werkt door in het vergunningenbeleid en 

zal hier ook in opgenomen worden.  

 

Dienstenrichtlijn  
De voorschriften behorende bij de kleine evenementen mogen geen belemmering voor het vrij verkeer 

van diensten en de vrijheid van vestiging opleveren. De regels moeten aan de Europese 

Dienstenrichtlijn getoetst worden als de op een verordening gebaseerde voorschriften, gericht tot 

dienstverrichters of hun diensten, extra eisen bevatten ten opzichte van de verordening.  

Uitkomst van de notificatie is dat de regels niet in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Dit betekent dat 

deze regels niet hoeven te worden genotificeerd. 



Bijlage 34 – blz. 2 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

 

Motivering voorschriften 
Bij het verlenen van een evenementenvergunning worden voorwaarden gesteld. Die zijn opgesteld om 

een evenement ordelijk en veilig te laten verlopen. Voor kleine evenementen die gemeld kunnen 

worden, is het om diezelfde reden noodzakelijk om een aantal voorschriften te formuleren. Met deze 

voorschriften is het voor iedereen duidelijk waar het evenement aan moet voldoen en worden de 

belangen van derden beschermd. Bij niet naleving van de voorschriften kan opgetreden worden. 

Bij het opstellen van de voorschriften is geput uit de voorwaarden die tot nu toe aan de meeste kleine 

evenementen werden opgelegd. 
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VOORSCHRIFTEN KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN  
(artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) 

 

De burgemeester van de gemeente Groningen 

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009); 

 

Overwegende: 

  

dat het met het oog op een ordelijk en veilig verloop van een kleinschalig evenement, waarvoor een 

meldingplicht geldt, wenselijk is om voorschriften te stellen;  

 

Gehoord het college van de gemeente Groningen; 

 

Besluit 
 

Vast te stellen: Voorschriften kleinschalige evenementen 

 

 

I. het verbod, zoals opgenomen in artikel 2:19 lid 1 APVG 2009, om een evenement te organiseren 

zonder vergunning van de burgemeester geldt niet voor eendaagse, kleinschalige evenementen, 

mits: 

 

a. het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b. het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur; 

c. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan of anderszins een belemmering vormt voor het 

verkeer, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend; 

d. slechts enkele kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² 

per object; 

e. het evenement niet plaatsvindt binnen de Diepenring en Westerhavengebied van de stad 

Groningen; 

f. sprake is van een aanwijsbare organisator. 

 

II. Aan een melding van een kleinschalig evenement als bedoeld onder I van dit besluit worden op 

grond van artikel 2:20 lid 5 APVG 2009 de volgende voorschriften verbonden: 

 

 

Algemeen 

1. De organisator zorgt dat hij/zij of een contactpersoon tijdens het evenement bereikbaar is op het 

bij de melding doorgegeven (mobiele) telefoonnummer; 

2. De organisator is verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement; 

3. Aan voorbijgangers wordt op het trottoir een ruimte van 1.50 meter geboden om ongehinderd te 

kunnen passeren. 

4. Alle voorschriften, aanwijzingen en bevelen door politie en toezichthoudende ambtenaren in het 

belang van de openbare orde en ter voorkoming van overmatige hinder voor de omgeving dienen 

onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd; 

5. De doorgang en toegang voor hulpverleningsvoertuigen moet gewaarborgd zijn. Er dient te allen 

tijde een rijloper vrij van objecten gewaarborgd te zijn van tenminste 4 meter; 

6. Het opbouwen van kramen en tijdelijke objecten is toegestaan vanaf 08.00 uur ’s ochtends, maar 

dient zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement plaats te vinden. Het afbouwen van 

kramen en tijdelijke objecten dient direct na afloop van het evenement plaats te vinden; 

7. Het is niet toegestaan om versieringen en dergelijke aan bomen, lantaarnpalen en/of andere 

gemeente-eigendommen te bevestigen. Het is niet toegestaan bevestigingspunten in de bestrating 

aan te brengen; 
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8. De organisator van het evenement zorgt er voor dat er geen schade aan de openbare ruimte of aan 

gemeentelijke eigendommen ontstaat als gevolg van de activiteiten. Indien aan deze voorwaarde 

niet wordt voldaan wordt het terrein voor rekening van de organisator hersteld door de gemeente. 

9. Tijdens het evenement is na 20.00 uur en tot uiterlijk 24.00 uur een geluidniveau van maximaal 85 

dB(A) toegestaan (gemeten op de meest belaste, geluidgevoelige gevel). 

10. De organisator dient de omwonenden vooraf op de hoogte te stellen van het evenement, met name 

over muziek en de eindtijd; 

11. De percelen in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het evenement wordt gehouden zijn 

te allen tijde ongehinderd bereikbaar voor de gebruikers ervan; 

12. Het tegen betaling schenken van zwak alcoholische drank is toegestaan mits hiervoor een 

ontheffing op basis van artikel 35 van de Drank- en Horecawet verkregen is (verkrijgbaar via het 

Bedrijvenloket van de dienst RO/EZ, Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen, telefoon (050) 367 

86 68. Bij de tappunten moet gebruik worden gemaakt van plastic drinkbekers, het gebruik van 

glas is niet toegestaan; 

13. De organisator van het evenement zorgt er voor dat de directe omgeving daarvan na afloop wordt 

opgeruimd en het afval wordt afgevoerd. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan wordt 

het terrein voor rekening van de organisator schoongemaakt door de gemeente. 

14. De organisator zorgt voor voldoende toiletgelegenheid bij het evenement. 

15. Afhankelijk van de aard en de locatie van het evenement kunnen nog bijzondere voorwaarden van 

toepassing zijn; indien van toepassing ontvangt de aanvrager hierover bericht.  

 

Barbecue (indien van toepassing) 

16. De afstand tussen een barbecue en een bouwwerk/object dient minimaal 5 meter te bedragen; 

17. Indien de barbecue wordt gestookt op houtskool, dan dient de organisatie na afloop er op toe te 

zien dat er geen gloeiende asresten met het afval worden afgevoerd; 

18. In de nabijheid van de barbecue dient een draagbaar blustoestel aanwezig te zijn. Het blustoestel 

dient een inhoud te hebben van minstens 6 liter sproeischuim. 
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Bijlage 1 

 

APVG 2009  (besluitvorming in raad 25 november 2009; inwerkingtreding 1 januari 2010) 

 

Afdeling 7  Evenementen 

 
Artikel 2:18 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 5:24 

(snuffelmarkt) 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 de artikelen 2:22 (wedstrijden betaald voetbal), 2:5 (straatartiesten 

en straatmuzikanten) en 2:38 (speelgelegenheden) van deze verordening; 

g. een evenement dat wordt georganiseerd in een inrichting waarvoor een milieuvergunning is 

verleend als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer dan wel inrichtingen als bedoeld 

in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voor zover deze inrichtingen 

vallen onder de definitie van het begrip inrichting als bedoeld in het Besluit horeca-, sport- en 

recreatie-inrichtingen milieubeheer zoals deze is gepubliceerd in Staatsblad 1998, 322 en die 

een melding hebben gedaan op grond van een van deze besluiten en krachtens deze 

vergunning dan wel melding het organiseren van evenementen is toegestaan; 

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, op de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; 

 

Artikel 2:19 Vergunning evenement 

1 Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:3 gelden voor het aanvragen van een vergunning de 

volgende termijnen en criteria: 

a. voor alle aanvragen voor een evenementenvergunning geldt in beginsel een termijn van 

twaalf weken; 

b. voor aanvragen voor kleinschalige evenementen geldt een termijn van drieweken; 

c. voor zeer grootschalige evenementen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

gevolgd en geldt een termijn van veertien weken; 

d. aanvragen voor evenementenvergunningen kunnen slechts per kalenderjaar worden 

ingediend. Aanvragen voor meerdere achtereenvolgende kalenderjaren worden niet in 

behandeling genomen. 

3. Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 1:10 van deze verordening, kan de vergunning 

ook worden geweigerd indien: 

− de aard en het karakter van de locatie waarvoor een vergunning is aangevraagd zich 

verzetten tegen het houden van een evenement of  

− door het toestaan van het aangevraagde evenement of de aangevraagde evenementen geen 

gevarieerd programma van evenementen ontstaat. 

4. De burgemeester kan gebieden en periodes aanwijzen waarin beperkingen worden gesteld aan 

het aantal te houden evenementen. 

5. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het 

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

 



Bijlage 34 – blz. 6 

 

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009) 

 

Artikel 2:20 Uitzondering vergunningplicht 

1. Het verbod genoemd in artikel 2:19 eerste lid, geldt niet voor eendaagse evenementen, mits: 

a. het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen; 

b. het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur; 

c. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan of anderszins een belemmering vormt voor het 

verkeer, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend; 

d. slechts enkele kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per 

object; 

e. het evenement niet plaatsvindt binnen de Diepenring en Westerhavengebied van de stad 

Groningen; 

f. sprake is van een aanwijsbare organisator. 

2. De organisator van het evenement als bedoeld in het eerste lid stelt de burgemeester tenminste drie 

weken voorafgaand aan het evenement van het houden daarvan in kennis op een nader door de 

burgemeester te bepalen wijze. 

3. De organisator dient zich te houden aan de voorschriften die de burgemeester stelt met het oog op 

een ordelijk en veilig verloop van een evenement als bedoeld in het eerste lid. 

4. De burgemeester kan het evenement verbieden in het belang van de openbare orde, de openbare 

veiligheid, de volksgezondheid of indien het milieu in gevaar komt en in geval van het uitvoeren 

van werkzaamheden in de openbare ruimte. 

 

Artikel 2:21 Ordeverstoring 

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. 

  

 

Vastgesteld bij collegebesluit van 15 december 2009, nr. 6m. 

Datum bekendmaking: 29 december 2009. 

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2010  

 

Gemeenteblad 2009-122. 
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Groninger Gezinsbode - Verplichte Mededelingen      MD 

Plaatsing: dinsdag 29 december 2009  

(Balkje: Bekendmaking) 
 

Voorschriften kleine evenementen  

 

De burgemeester van Groningen maakt bekend: 

 

dat hij, gehoord het college, in de vergadering van 15 december 2009, besluitnummer 6n, besloten 

heeft Voorschriften voor het houden van kleine evenementen vast te stellen. 

 

In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2005 wordt per 

1 januari 2010 de evenementenvergunning voor kleine evenementen afgeschaft. Daarvoor in de plaats 

komt een aantal algemene regels en volstaat het doen van een melding. 

 

Bij het verlenen van een evenementenvergunning worden voorwaarden gesteld. Die zijn opgesteld om 

een evenement ordelijk en veilig te laten verlopen. Voor kleine evenementen die gemeld kunnen 

worden, is het om diezelfde reden noodzakelijk om een aantal voorschriften te formuleren. Met deze 

voorschriften is het voor iedereen duidelijk waar het evenement aan moet voldoen en worden de 

belangen van derden beschermd. Bij niet naleving van de voorwaarden kan opgetreden worden. 

Bij het opstellen van de voorschriften is geput uit de voorwaarden die tot nu toe aan de meeste kleine 

evenementen werden opgelegd. 

 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer 2009-122 

en treedt in werking op 1 januari 2010. 

 

Dit collegebesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 

Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op 

maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur, op donderdag ook van 

18.00-20.00 uur. 

 

 

Groningen, 29 december 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


