Randvoorwaarden meldingsplichtige evenementen
Algemeen
1. Het evenement duurt maximaal 1 dag (inclusief opbouwen/afbouwen).
2. De opbouw/afbouw van het evenement mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 07.00 uur
en op zondag niet vóór 13.00 uur.
3. De organisator benoemt een contactpersoon die tijdens het evenement bevoegd is
namens de organisatie te handelen en aanspreekpunt is voor de gemeente en
hulpdiensten. Deze contactpersoon is tijdens het evenement aanwezig en telefonisch
bereikbaar.
4. De organisator treft maatregelen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden ten
gevolge van het evenement schade leiden.
5. Bij gebruikmaking van de openbare ruimte zorgt de organisator er voor dat dit schoon en
zonder schade wordt opgeleverd; bij niet nakoming worden de herstelkosten door de
gemeente bij de organisator in rekening gebracht.
6. Aanwijzingen dan wel bevelen door of namens de Politie Midden-Nederland,
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en
Vechtstreek, dan wel de burgemeester dienen onmiddellijk en nauwkeurig te worden
opgevolgd.
Geluid
1. Voor evenementen geldt de geluidsnorm 80 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde
gevoelige objecten (zoals woningen) en 95 dB(C) op de gevel van dichtstbijzijnde
gevoelige objecten (zoals woningen).
2. Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid om per locatie, per evenement af te wijken
van
de in lid 1 genoemde geluidsnorm en maatwerk te verrichten.
3. Op zondag mag er geen muziek ten gehore worden gebracht vóór 13.00 uur.
4. Voor geluid en muziek bij evenementen op zondag na 13.00 uur kan op aanvraag
ontheffing worden verleend op basis van de Zondagswet.
5. Wanneer een (nood)aggregaat wordt geplaatst, wordt deze zover mogelijk van de
bestaande bebouwing geplaatst.
6. De organisatie stelt uiterlijk 8 werkdagen voorafgaand aan het evenement de bewoners in
de nabije omgeving in kennis van het evenement.
Verkeer en parkeren
1. Er worden geen weg- en/of water (gedeelten) of gebiedsontsluitingswegen afgezet.
2. Het evenement wordt zo georganiseerd dat verkeer en hulpdiensten doorgang hebben
zonder enige beperking.
3. Er dient parkeergelegenheid te zijn.
Weersomstandigheden
1. Het is niet toegestaan een tent in gebruik te hebben zonder geldige certificering. Het
tentenboek en certificering dienen aanwezig te zijn tijdens het evenement.
2. Als sprake is van droogte waardoor natuurbrandgevaar ontstaat, geldt een algeheel
stookverbod zoals is bepaald in artikel 5.34 APV, het is dan verboden om gebruik te
maken van:
• verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
• sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;
• vuur voor koken, bakken en braden.
3. De organisator laat zich informeren door, een vooraf gekozen, weerinstituut voor en
tijdens het evenement regelmatig over de weersomstandigheden en de
weersvoorspellingen.

4. Bij extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor bepaalde
activiteiten van het evenement dan dient deze gestaakt te worden.
Brandveiligheid en basishulpverlening
Het brandveilig verloop van een evenement, dan wel de basishulpverlening tijdens een
evenement geschiedt conform het ‘Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen’
(BBGBOP).
Gebruik van tenten
Er mogen slechts tenten worden geplaatst met een oppervlakte tot 25m2 per tent, met een
maximum van vier tenten per evenement. Bij een aaneenschakeling van tenten wordt de
oppervlakte bij elkaar opgeteld.
Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank
Wanneer er zwak-alcoholische dranken worden verstrekt dient er een ontheffing op grond
van artikel 35 Drank- en Horecawet te worden aangevraagd.
Verstrekken van gratis drinkwater
Bij een temperatuur van 25 graden Celsius of hoger zorgt de organisator ervoor dat er gratis
drinkwater aanwezig is.
Vervuiling
1. De organisator moet vervuiling tijdens het evenement voorkomen.
2. Gelet op het bepaalde in artikel 4:11 APV is het niet toegestaan om ballonnen op te laten
tijdens het evenement. Dit verbod is niet van toepassing op een heteluchtballon.
3. Er moeten afvalbakken en/of minicontainers worden geplaatst bij elke in- en uitgang van
het evenemententerrein en bij alle uitgiftepunten voor spijs- en dranken.
4. De organisator leegt en verwijdert de afvalbakken en/of minicontainers onmiddellijk na
afloop van het evenement dan wel indien noodzakelijk tijdens het evenement.
Sanitaire voorzieningen
1. De organisator zorgt ervoor dat er sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, daarbij geldt:
- één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers met een minimum van twee toiletten
(één voor dames en één voor heren);
het toilet is op loopafstand van maximaal 150 meter te bereiken;
herentoiletten kunnen vervangen worden door urinoirs, waarbij het aantal urinoirs
minimaal ¼ van het totale aantal toiletten is.
2. De toiletten dienen minimaal driemaal per dag (en indien nodig vaker) te worden
gereinigd.
3. Als tijdens het evenement wordt overnacht, dient er rekening te worden gehouden met:
één douche per 35 gasten;
één wasgelegenheid, bedoeld als drinkvoorziening en reiniging van lichaam, per 50
gasten.

