
41951-’10

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Emmen? Bijvoorbeeld een sport- 
evenement, kermis, circus, muziekfestival of optocht? Dan kan het zijn dat u een of  
meerdere vergunninge(n)/ontheffinge(n) nodig heeft. Voor sommige zaken, zoals  
bijvoorbeeld een kleinschalige buurtbarbeque, kunt u volstaan met een melding.
Met behulp van het stroomschema op de eerste pagina kunt u bepalen of en zo ja  
welke vergunningen u dient aan te vragen. 
De afdeling Vergunningen van de gemeente kan u hier meer over vertellen.

In deze folder vindt u een aanvraagformulier voor een evenement. We willen u vragen  
de voor u van toepassing zijnde vragen volledig in te vullen. 

Wilt u meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op  
met de afdeling Vergunningen 14 0591

Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar:
Gemeente Emmen
Afdeling Vergunningen
Antwoordnummer 150
7800 VB  Emmen

Wilt u tijdens het evenement vuurwerk afsteken dan dient u hiervoor een vergunning  
aan te vragen bij de provincie Drenthe.

Het aanvragen van een  

evenementenvergunning



Stroomschema aanvraag evenementvergunning

Betreft het een voor publiek  
toegankelijk evenement ?

Voldoet het evenement aan één van de volgende criteria?:
–  Is er sprake van versterkte muziek, live muziek of omroep-

aktiviteiten;
–  Zijn er meer dan 50 personen bij het evenement aanwezig;
–  Worden er alcohol houdende dranken verkocht;
–  Wordt er veel extra verkeersdrukte verwacht door het evenement;
–  Is de eindtijd van het evenement na 24.00 uur.Betreft het een privé terrein ?

U dient het gehele formulier in  
te vullen en te ondertekenen.  
U organiseert een vergunning-
plichtig evenement.

U dient de vragen 1 t/m 4 en 
12 t/m 15 in te vullen en het 
formulier te ondertekenen.  
U organiseert een meldings-
plichtig evenement.
U dient zich te houden aan de in 
de bijlage gestelde voorschriften.

Zullen er bij het evenement meer dan 50 personen aanwezig  zijn,  of wordt er aan meer dan 10 personen 
bedrijfsmatig nachtverblijf verschaft, of aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk 
en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf verschaft en is er sprake van:
–  Een ruimtelijk begrensde voor mensen toegankelijke plaats; 
–  Een evenement in een bouwwerk geen gebouw zijnde zoals bijvoorbeeld een tent;
–  Een éénmalig evenement in een gebouw die hier niet voor  bestemd is.  

(bijvoorbeeld groot feest in landbouwschuur)

U hoeft verder geen stappen 
te ondernemen

Worden er bij het evenement alcohol houdende dranken verkocht?

U dient de vragen 1, 2, 5 en 14 af 
te handelen om een ontheffing 
drank- en horeca aan te vragen

U dient de vragen 1, 2, 3, 4, 9, 10, 
12, 13 en 14 af te handelen om  
een tijdelijke gebruiksvergunning  
aan te vragen.
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Bijlage 1 
Voorschriften evenementen

ALGEMEEN
1.	 Het	meldingsformulier	en	daarbij	behorende	bijlagen	maken	deel	uit	van	deze	melding.
2.	 De	melder	is	verplicht	de	bij	de	activiteit	betrokken	en	werkzame	personen	te	instrueren	

over	de	voor	hen	van	toepassing	zijnde	aanwijzingen.	
3.	 Tijdens	de	activiteit	moet	altijd	ten	minste	één	verantwoordelijk	persoon	aanwezig	zijn,	die	

ter	zake	kundig	is	en	bekend	is	met	de	bestaande	veiligheidsmaatregelen	en	aanwijzingen	
zoals	opgenomen	in	deze	bijlage,	om	in	geval	van	een	onveilige	situatie	direct	de	vereiste	
maatregelen	te	treffen.

4.	 Overtreding	van	deze	aanwijzingen	kunnen	leiden	tot	direct	en	verplichte	beëindiging	van	
de	activiteit.	Er	zal	dan	geen	schadeloosstelling	plaatsvinden.

5.	 Aanwijzingen,	gegeven	door	daartoe	aangewezen	ambtenaren	of	van	de	politie	en/
of	brandweer	dienen	te	allen	tijde	stipt	uitgevoerd	te	worden.	Waar	ondeugdelijke	
apparatuur	wordt	aangetroffen	die	een	direct	gevaar	vormen	voor	de	omgeving	zal	deze	
direct	buitenwerking	worden	gesteld	c.q.	verwijderd	moeten	worden.

6.	 De	activiteiten	dienen	zodanig	plaats	te	vinden	dat	de	directe	omgeving	van	de	activiteit	
geen		hinder,	veroorzaakt	door	komende	en	vertrekkende	bezoekers.	

7.	 De	activiteiten	dienen	zodanig	plaats	te	vinden	dat	schade	aan	beplanting,	bestrating,	
verlichting	en	andere	openbare	voorzieningen	zoveel	mogelijk	wordt	voorkomen.

8.	 Tenten,	kramen	en	andere	tijdelijke	bouwwerken	dienen	stevig	en	stabiel	te	worden	
opgesteld.	

9.	 Voor	die	activiteiten,	waarvoor	politieassistentie	benodigd	is,	dient	de	vergunninghouder	
(organisatie)	tijdig	overleg	te	plegen	met	of	namens	de	korpschef	van	de	regiopolitie	
(telefoon	0900-8844).

10.	 De	gemeente	Emmen	en	door	of	namens	de	gemeente	optredende	ambtenaren	zijn	
gevrijwaard	van	aansprakelijkheden	door	derden.

VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN TOESTELLEN EN INSTALLATIES
Elektrische	installaties,	verlichtingstoestellen,	verwarmingstoestellen	en	bak-,	kook-	en	
frituurinstallaties	dienen	zodanige	eigenschappen	te	hebben	en	dienen	zodanig	te	worden	
gebruikt	dat	geen	brand-	en/of	explosiegevaar	ontstaat.	Dit	houdt	in	dat:

Algemeen
1	 Toestellen	en	installaties	zodanig	geplaatst	worden	dat	ze	niet	in	aanraking	komen	met	

gemakkelijk	brandbare	stoffen	en	goederen
2	 Toestellen	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren	zodanig	zijn	geplaatst	ten	opzichte	van	

materialen	in	de	directe	nabijheid	van	het	toestel	dat	er	geen	brandgevaar	ontstaat
3	 Toestellen	en	installaties	uitgevoerd	zijn	conform	Europese	veiligheidsregels	en	voorzien	

zijn	van	het	CE-keurmerk	of	van	een	keuringsrapport	afgegeven	door	een	erkende	
installateur

4	 Installaties	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren	tenminste	jaarlijks	aan	onderhoud	
worden	onderworpen	en	tweejaarlijks	gekeurd	worden	door	een	erkende	installateur;	van	
deze	keuring	dient	een	rapport	aanwezig	te	zijn	binnen	de	verkoopinrichting

5	 De	energievoorziening	uitsluitend	mag	bestaan	uit	elektriciteit,	aardgas,	propaangas,	
butaangas	of	gasolie.	Het	gebruik	van	LPG	(autogas)	is	niet	toegestaan

6	 Bij	gebruik	van	een	installatie	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren,	een	geschikt	
blusapparaat	in	de	verkoopinrichting	aanwezig	is	met	een	inhoud	van	tenminste	6	liter,	
dat	goedgekeurd	is	door	een	erkend	keuringsbedrijf	en	voorzien	is	van	een	geldige	
keuringssticker

7	 Bij	gebruik	van	een	installatie	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren,	voor	iedere	pan	of	
frituurbak	een	goedpassend	metalen	deksel	aanwezig	is

8	 In	het	geval	er	sprake	is	van	personeel:	dat	dit	voldoende	is	opgeleid	om	te	kunnen	
werken	met	de	installatie

Elektrische installaties
1	 De	elektrische	installatie	in	de	verkoopinrichting	voldoet	aan	NEN	1010	en	de	eisen	van	de	

energieleverancier
2	 Elektriciteitskabels	zodanig	worden	opgehangen	dan	wel	onder	matten	worden	

weggeborgen	dat	het	publiek	er	niet	mee	in	aanraking	kan	komen

Gasinstallaties
1	 Gasgestookte	verwarmingstoestellen	met	een	open	verbranding	zodanig	afgesteld	zijn	dat	

er	een	optimale	verbranding	plaatsvindt
2	 Bij	gebruik	van	gas	als	brandstof	en	een	slang	als	verbinding	uitsluitend	een	slang	wordt	

gebruikt	die	voldoet	aan	de	volgende	kenmerken:	
–	 een	goedgekeurde	slang,	die	conform	de	aanduiding	op	de	slang	(druk	en	soort	

gas)	wordt	gebruikt	
–	 een	maximale	lengte	van	10	meter
–	 de	slang	vertoond	geen	zichtbare	beschadigen,	is	niet	poreus	en	vertoond	geen	

haarscheuren
–	 de	slang	is	op	de	juiste	wijze	bevestigd	met	goed	passende,	deugdelijke	

slangklemmen
–	 de	slang	is	zodanig	aangebracht	dat	grote	trekbelasting	wordt	voorkomen,	dat	de	

slang	niet	knel	komt	te	zitten	of	beschadigd	en	dat	er	niet	op	kan	worden	gestaan
3	 Bij	gebruik	van	gas	als	brandstof	de	gasflessen:

–         voorzien	zijn	van	een	door	de	Dienst	Stoomwezen	erkend	keurmerk.	Gasflessen	
waarvan	de	goedkeuring,	zoals	blijkt	uit	de	aanwezige	datum,	meer	dan	10	jaar	
geleden	heeft	plaatsgevonden,	zijn	verboden

–        geen	visuele	beschadigingen	vertonen	en	de	gaskraan	is	beschermd	door	een	kraag
–       	zodanig	zijn	opgesteld	dat	het	publiek	er	niet	bij	kan,	er	sprake	is	van	goede	

ventilatie	aan	de	onderzijde	en	zij	beschermd	zijn	tegen	omvallen	(kantelen)	en	
aanrijden

–        niet	binnen	een	straal	van	3	meter	van	een	rioolput	en	op	een	koele	plaats	
(beschermd	tegen	overmatige	zonnestraling)	worden	geplaatst

4	 De	aanwezige	gasflessen	een	gezamenlijke	inhoud	hebben	van	ten	hoogste	125	liter	
waterinhoud,	waarbij	geen	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	volle	en	lege	gasflessen.

5	 De	installatie	(indien	nodig)	is	voorzien	van	een	adequate	rookgas-	en/of	
dampafvoervoorziening

6	 De	gasflessen	en	de	afsluiters	in	(vaste)	gasleidingen	goed	bereikbaar	zijn	
7	 Toestellen	en	installaties	schoon	en	vetvrij	worden	gehouden
8	 Gasinstallaties	zijn	voorzien	van	een	drukregelaar	(reduceer)	die:

–	 geschikt	is	voor	het	aangesloten	gastoestel	en	een	vaste	werkdruk	heeft
–	 beschermd	is	tegen	beschadigen	en	tegen	binnen	dringen	van	vocht	en	vuil

9	 Er	op	één	drukregelaar	(reduceer)	niet	meer	dan	3	gasflessen	worden	aangesloten	die	
middels	één	afsluiter	kunnen	worden	afgesloten.

BRANDPREVENTIE 
1.	 De	bij	het	terrein	behorende	ondergrondse	brandkranen	(herkenbaar	aan	gele	

putdekseltjes),	moeten	zodanig	worden	vrijgehouden	voor	blusvoertuigen	dat	hiervan	
onbelemmerd	gebruik	kan	worden	gemaakt.

2.	 Om	de	bereikbaarheid	ten	behoeve	van	de	hulpdiensten	te	waarborgen	dienen	
aanrijroutes	te	allen	tijde	over	een	breedte	van	minimaal	4.50	m.	te	worden	vrijgehouden.	
Obstakels	die	deze	route	blokkeren	moeten	snel	en	gemakkelijk	kunnen	worden	
verwijderd.

3.	 Een	tent	dient	minimaal	5m	vrij	te	staan	van	gebouwen.
4.	 In	een	tent	en	onder	een	luifel	van	een	tent	mogen	geen	barbecues,	toestellen	voor	het	

frituren	e.d.	worden	geplaatst.
5.	 De	verwarming	van	de	tent	mag	alleen	bestaan	uit	elektrische	hete	luchttoestellen.
6.	 In	de	tent	mag	geen	open	vuur	aanwezig	zijn.
7.	 Kabels	en	snoeren	moeten	in	geval	deze	over	de	vloer	moeten	lopen	worden	vastgezet	en	

wel	zodanig	dat	struikelen	en/of	vallen	wordt	voorkomen.
8.	 In	een	tent	mogen	geen	brandbare	versieringen	worden	aangebracht.

GELUID
1.	 Het	is	verboden	met	geluidsapparatuur	dan	wel	op	andere	wijze	handelingen	te	

verrichten,	waardoor	voor	een	omwonende	of	voor	de	omgeving	geluidshinder	wordt	
veroorzaakt.

AFVALSTOFFEN
1.	 Het	bewaren	en	afvoeren	van	afvalstoffen	moet	op	ordelijke	en	nette	wijze									

geschieden,	zodanig	dat	afval	zich	niet	kan	verspreiden.	Van	afvalstoffen	afkomstige	geur	
mag	geen	overlast	veroorzaken.	

2.	 Afvalstoffen	mogen	niet	worden	verbrand,	gestort	of	begraven	en	mogen	geen	
afvalvloeistoffen	of	met	afvalstoffen	verontreinigd	water	op	of	in	de	bodem	worden	
gebracht.

3.	 Afval	en	overige	materialen	dienen	direct	na	afloop	van	de	activiteit	te	worden	verwijderd.	
Indien	de	activiteit	wordt	beëindigd	voor	19.00	uur	dient	het	opruimen	om	uiterlijk	22.00	
uur	te	zijn	voltooid.	Bij	activiteiten	in	de	avonduren	moet	opruimen	de	volgende	dag	om	
uiterlijk	10.00	uur	zijn	voltooid.

4.	 Bij	in	gebreke	blijven	zal	het	opruimen	van	het	afval	door	of	namens	de	gemeente	
plaatsvinden	op	kosten	van	de	melder.

5.	 Lozen	op	het	riool(straatkolk	of	anders)	is	niet	toegestaan	anders	dan	na	uitdrukkelijke	
toestemming	van	de	Dienst	Gebied

BODEMBESCHERMING
1.	 Stoffen	moeten	zodanig	worden	bewaard	en	worden	gebezigd	dat	geen	verontreiniging	

van	het	openbaargebied	en/of	de	onderliggende	de	bodem	optreedt.
2.	 Gemorste	oliën,	vetten	en	chemicaliën	moeten	direct	worden	opgeruimd.	Gebruikte	

absorptie-	of	neutralisatiemiddelen	moeten	worden	bewaard	en	afgevoerd	als	gevaarlijk	
afval.

VERKEER  
1.	 Afzetlint	mag	niet	worden	gebruikt	voor	een	wegafzetting.	
2.	 De	wegafzetting	moet	duidelijk	zichtbaar	en	voldoende	stevig	zijn,	en	vrij	van	reclame-

uitingen.
3.	 De	onderkant	van	de	verkeersborden	moet	minimaal	1,50	m.	boven	de	afzethekken	zijn	

geplaatst.	
4.	 Tussen	de	activiteiten	en	de	wegafzetting	moet	een	vrije	ruimte	van	15	meter	aanwezig	

zijn.
5.	 Bij	het	plaatsen	van	objecten	boven	de	weg	moet	de	vrije	ruimte,	gemeten	vanaf	het	

wegdek,	4,50	m	bedragen.	
6.	 Bij	het	plaatsen	van	objecten	naast	de	weg	moet	de	vrije	ruimte,	gemeten	vanaf	de	zijkant	

van	het	wegdek,	0,60	m.	bedragen.
7.	 U	dient	zorg	te	dragen	voor	voldoende	parkeergelegenheden	en	de	nodige	maatregelen	

te	nemen	om	parkeeroverlast	te	vermijden	mede	zorg	te	dragen	voor	een	goede	en	vlotte	
aan-	en	afvoer	van	bezoekers.

8.	 U	dient	zich	aan	de	daarvoor	geldende	parkeervoorschriften	te	houden.	
9.	 Vergunninghouder	is	verplicht	bij	de	activiteiten	waarbij	wegen	door	personen	

worden	afgezet	of	waarbij	verkeersaanwijzigingen	worden	gegeven	gecertificeerde	of	
gelegaliseerde	verkeersregelaars	in	te	zetten.

10.	 NB.	Indien	wegen	of	delen	van	wegen	afgezet	worden	waarbij	het	openbaar	
vervoer	hinder	kan	ondervinden,	dient	u	contact	op	te	nemen	met	de	dienst	I&B	
telefoon:0591-685237.	

NAZORG
1.	 Als	er	ondanks	de	getroffen	maatregelen	toch	schade	ontstaat,	is	deze	voor	rekening	

van	de	melder	en	dient	herstel	plaats	te	vinden	in	overleg	met	de	Dienst	gebied.	U	dient	
in	deze	situatie	zo	spoedig	mogelijk	contact	op	te	nemen	me	de	Dienst	Gebied.	Bij	in	
gebreke	blijven	zal	het	herstel	van	de	schade	door	of	namens	de	gemeente	plaatsvinden	
op	kosten	van	de	melder.

INRICHTING TERREIN
1.	 Tenten,	kramen	en	andere	tijdelijke	bouwwerken	dienen	stevig	en	stabiel	te	
									 worden	opgesteld.
2.	 De	bij	het	terrein	behorende	ondergrondse	brandkranen	(herkenbaar	aan
	 gele	putdekseltjes),	moeten	zodanig	worden	vrijgehouden	voor
	 blusvoertuigen	dat	hiervan	onbelemmerd	gebruik	kan	worden	gemaakt.
3.	 Om	de	bereikbaarheid	ten	behoeve	van	de	hulpdiensten	te	waarborgen	

Dienen	aanrijroutes	te	allen	tijde	over	een	breedte	van	minimaal	4.50	meter	te	worden	
vrijgehouden.	Opstakels	die	deze	route	blokkeren	moeten	snel	en	gemakkelijk	kunnen	
worden	verwijderd.

4.	 Hekwerken	dienente	allen	tijden	met	de	vluchtrichting	mee	te	openen	zijn.
5.	 De	afstand	van	de	tent	tot	de	erfscheiding	dient	minimaal	de	hoogte	van	de	tent	te	zijn.	

Tevens	dient	de	tent		vrij	te	staan	van	gebouwen	met	een	minimale	doorgangsbreedte	van	
5.00	meter.

6.	 Aggregaten,	externe	verwarmingstoestellen,	kooktoestellen	en	andere	warmtebronnen	
dienen	een	minimale	vrije	afstand	van	5.00	meter	ten	opzichte	van	de	tent	en	andere	
bouwwerken	te	hebben.

7.	 Toiletvoorziening	en/of	sanitairunit	stevig	en	stabiel	opstellen.
8.	 Lozen	op	het	riool(straatkolk	of	anders)	is	niet	toegestaan	anders	dan	na	uitdrukkelijke	

toestemming	van	de	Dienst	Gebied._
						



Evenementen
Aanvraag vergunningen in het kader van een evenement

1. Organisator

Naam organisatie/vereniging/Stichting 

Kvk nr. verenging/stichting

Naam en voorletter secretaris man vrouw

Adres (geen postbus nummer)

Postcode en woonplaats

Naam en voorletter organisator man vrouw

Naam en voorletters contactpersoon man vrouw

Adres (geen postbus nummer)

Postcode en woonplaats

Telefoon (tijdens kantooruren) Faxnummer

E-mail adres

2. Evenement

Naam evenement 

Waar wordt het evenement gehouden
(Adres locatie)

Betreft het een privé terrein Nee Ja

Type activiteit Circus  Muziekfestival Straatfeest 

  Kermis  Optocht Straattheater
   (route bijvoegen)
 Sportevenement Tentoonstelling/beurs Jaarmarkt
  
 __________________ __________________ _________________

Korte omschrijving van het evenement 

Organiseerde u dit evenement al eens? Nee Ja wanneer?

   waar?

Te verwachten aantal  
deelnemers/bezoekers



3. Periode

Het evenement wordt gehouden op data  > van  tot  
of in de periode 
 tijden > van  tot          uur
      
Opbouwperiode data  > van  tot  
of in de periode 
 tijden > van  tot          uur
  
Afbouwperiode data  > van  tot  
of in de periode 
 tijden > van  tot          uur
 

4. Te plaatsen objecten bij evenement

U dient bij deze vraag een situatietekening bij te voegen
Plaatst u één of meerdere tenten?**  Nee Ja

   maximaal aantal
 tent nummer afmeting tent personen per tent

Zijn er transportwagens aanwezig?  Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Zijn er caravans voor verblijf aanwezig?   Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u één of meerdere podia?**  Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u een overkapping?**   Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u een klimwand?  Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u tribune(s)?**   Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u een luchtkussen?   Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u kramen voor informatie?  Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u kramen voor de verkoop?   Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Plaatst u verkoopwagens?    Nee Ja   ->   aantal afmetingen

Hoe voorziet u in de stroomvoorziening?

** Voor deze objecten dient u tekeningen en berekeningen te overleggen waaruit blijkt dat de constructies voldoen aan NEN 6702.



5. Dranken en etenswaren

5.1. Leidinggevende(n) I

Worden er dranken en/of   Nee Ja
etenswaren verkocht?

Wilt u zwak-alcoholische Nee Ja  U dient onderstaande vragen  in te vullen en een kopie
dranken verstrekken?    van svh diploma van de  leidingevende(n) en een kopie 

van een identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.

Naam en voornamen 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum en plaats

Telefoonnummer

Leidinggevende(n) II

Naam en voornamen 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum en plaats

Telefoonnummer

Leidinggevende(n) III

Naam en voornamen 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum en plaats

Telefoonnummer

5.2  Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt ontheffing gevraagd (Ten hoogste 12 aaneengesloten dagen)

Datum

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur



Vervolg 5.2 

Datum

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

 Van tot uur en  van tot uur

5.3 Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiene

a. verklaring Svh Onderwijscentrum ten aanzien van Datum

Leidinggevende I
       
Leidinggevende II
       
Leidinggevende III       
 

6. Verkeer en parkeren

Zet u personeel in voor    Nee Ja  -> waar?
parkeerbegeleiding?

Moeten er straten en of parkeer-
terreinen worden afgesloten?     Nee Ja  -> welke straten en/of parkeerterreinen ?

7. Milieu en afval

Wordt het terrein door uzelf gereinigd? Nee Ja 

Moet het afval worden opgehaald? Nee Ja* 

Hoe wordt het afval aangeboden? verpakt los  gescheiden

Plaatst u toiletwagens? Nee Ja  -> aantal

 *De kosten hiervan worden bij de aanvrager in rekening gebracht



8. Muziek en geluid

Maakt u gebruik van een   Nee Ja  -> het betreft een installatie met zonder muziek
geluidsinstallatie?

Organiseert u optredens van één   Nee Ja  -> het betreft optredens met zonder geluids- 
of meerdere muziekgroepen?    versterker

Soort muziek (bv house/smartlap etc)

Naam artiest (en)

9. Veiligheid

11. Aansprakelijkheid 

Heeft u bewaking van het terrein    Nee Ja 
geregeld? 

Heeft u hiervoor een bedrijf ingehuurd?   Nee Ja  ->  naam bedrijf (kopie contract  bijvoegen)

    Het bedrijf moet voldoen aan de Wet op de 
parti culiere Recherchebureaus. (NTA 8020-30 Evene-
men tenbeveiliging en Publieksbeveiligingsdiensten.

Heeft u geneeskundige     Nee Ja  ->  namelijk: EHBO  ambulance
voorzieningen getroffen?    Bij aanwezigheid van EHBO-posten deze op de 

plattegrond aangeven

Via welke instelling of vereniging 
heeft u dit geregeld?
(kopie overeenkomst bijvoegen)

Hebt u een W.A. verzekering  Nee Ja -> kopie bijvoegen
afgesloten?

10. Brandveilig  gebruik

Welke specifieke brandveiligheids Noodverlichting Noodstroomvoorziening
voorzieningen zijn aanwezig.
 Vluchtwegaanduiding /  Draagbare blustoestellen
 transparantverlichting

Welke van de onderstaande interne  Ontruimingsplan Circusboek
zaken m.b.t. veiligheid zijn aanwezig.
(kopie bijvoegen) Brandveiligheidsinstructie
 

Worden er in de inrichting (brand)   Nee Ja
gevaarlijke stoffen opgeslagen?

Worden er verwarmingstoestellen   Nee Ja
toegepast?



12. Tekeningen t.b.v. aanvraag                                                                                                                                                   

Bij deze aanvraag dient u de volgende tekeningen bij te voegen.

 Een situatietekening, op een schaal 1:1000 of 1:500, waarop vermeld:
 – De kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van de inrichting;
 – Eventueel te plaatsen hekwerken met de daarin aanwezige (nood)uitgangen;
 – De opstelling van de onder vraag 4 genoemde objecten;

 Een plattegrondtekening van de inrichting(en), op een schaal van 1: 100 of 1:50 waarop vermeld:
 – De indeling van de inrichting en de bestemming c.q. functie(s) van de verschillende ruimten;
 – De brandveiligheidsvoorzieningen, zoals vermeld in vraag 10;
 – De aanwezige (nood)uitgangen;
 –  Indien van toepassing, de opstelruimte(n) waarbinnen tafels, stoelen, stands en/of podia worden geplaatst en het 

materiaal waarvan deze onderdelen worden vervaardigd;
 – De vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek vrije vloeroppervlakte;
 – De aanwezige verkooppunten en tappunten;
 – De plaats van eventuele verwarmingstoestellen. 

14. Ondertekening                                                                                                                                                  

13. Checklist bijlagen                                                                                                                                                                                                    

Aankruisen welke bijlagen van toepassing zijn en worden meegestuurd

Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd

 Operationeel draaiboek (verplicht)
 
 Een op schaal gemaakte situatietekening   
 (verplicht, zie vraag 12) 

 Kopie ontruimingsplan, brandveiligheids- 
 instructie (zie vraag 10)
  
 Kopie SVH-verklaring (zie vraag 5) 
 
 Kopie contract bewakingsbedrijf (zie vraag 9)  

 Kopie verzekeringspolis (zie vraag 1) 
 
 ______________________________________________

Een op schaal gemaakte plattegrondtekening 
(verplicht, zie vraag 12)

Veiligheidsplan (verplicht)
  
Gegevens over handel dranken en etenswaren
(zie vraag 5)

Tekeningen en berekeningen of certificaat  
t.b.v. NEN 6702 (zie vraag 4)

Kopie contract geneeskundige voorzieningen 
(zie vraag 9)

Routebeschrijving bij een optocht (zie vraag 2)

______________________________________________

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Naam organisator Datum

Handtekening

15. Insturen van de aanvraag                                                                                                                                                 

Controleer of u alle bijlagen heeft toegevoegd, zie hiervoor de checklist bij vraag 13. Stuur de aanvraag naar:

 Gemeente Emmen
 Dienst Publiek / afdeling vergunningen
 Antwoordnummer 150
 7800 VB  Emmen



Stroomschema aanvraag evenementvergunning

Betreft het een voor publiek  
toegankelijk evenement ?

Voldoet het evenement aan één van de volgende criteria?:
–  Is er sprake van versterkte muziek, live muziek of omroep-

aktiviteiten;
–  Zijn er meer dan 50 personen bij het evenement aanwezig;
–  Worden er alcohol houdende dranken verkocht;
–  Wordt er veel extra verkeersdrukte verwacht door het evenement;
–  Is de eindtijd van het evenement na 24.00 uur.Betreft het een privé terrein ?

U dient het gehele formulier in  
te vullen en te ondertekenen.  
U organiseert een vergunning-
plichtig evenement.

U dient de vragen 1 t/m 4 en 
12 t/m 15 in te vullen en het 
formulier te ondertekenen.  
U organiseert een meldings-
plichtig evenement.
U dient zich te houden aan de in 
de bijlage gestelde voorschriften.

Zullen er bij het evenement meer dan 50 personen aanwezig  zijn,  of wordt er aan meer dan 10 personen 
bedrijfsmatig nachtverblijf verschaft, of aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk 
en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf verschaft en is er sprake van:
–  Een ruimtelijk begrensde voor mensen toegankelijke plaats; 
–  Een evenement in een bouwwerk geen gebouw zijnde zoals bijvoorbeeld een tent;
–  Een éénmalig evenement in een gebouw die hier niet voor  bestemd is.  

(bijvoorbeeld groot feest in landbouwschuur)

U hoeft verder geen stappen 
te ondernemen

Worden er bij het evenement alcohol houdende dranken verkocht?

U dient de vragen 1, 2, 5 en 14 af 
te handelen om een ontheffing 
drank- en horeca aan te vragen

U dient de vragen 1, 2, 3, 4, 9, 10, 
12, 13 en 14 af te handelen om  
een tijdelijke gebruiksvergunning  
aan te vragen.

ja

nee

nee

ja

ja nee

ja nee

nee ja

Bijlage 1 
Voorschriften evenementen

ALGEMEEN
1.	 Het	meldingsformulier	en	daarbij	behorende	bijlagen	maken	deel	uit	van	deze	melding.
2.	 De	melder	is	verplicht	de	bij	de	activiteit	betrokken	en	werkzame	personen	te	instrueren	

over	de	voor	hen	van	toepassing	zijnde	aanwijzingen.	
3.	 Tijdens	de	activiteit	moet	altijd	ten	minste	één	verantwoordelijk	persoon	aanwezig	zijn,	die	

ter	zake	kundig	is	en	bekend	is	met	de	bestaande	veiligheidsmaatregelen	en	aanwijzingen	
zoals	opgenomen	in	deze	bijlage,	om	in	geval	van	een	onveilige	situatie	direct	de	vereiste	
maatregelen	te	treffen.

4.	 Overtreding	van	deze	aanwijzingen	kunnen	leiden	tot	direct	en	verplichte	beëindiging	van	
de	activiteit.	Er	zal	dan	geen	schadeloosstelling	plaatsvinden.

5.	 Aanwijzingen,	gegeven	door	daartoe	aangewezen	ambtenaren	of	van	de	politie	en/
of	brandweer	dienen	te	allen	tijde	stipt	uitgevoerd	te	worden.	Waar	ondeugdelijke	
apparatuur	wordt	aangetroffen	die	een	direct	gevaar	vormen	voor	de	omgeving	zal	deze	
direct	buitenwerking	worden	gesteld	c.q.	verwijderd	moeten	worden.

6.	 De	activiteiten	dienen	zodanig	plaats	te	vinden	dat	de	directe	omgeving	van	de	activiteit	
geen		hinder,	veroorzaakt	door	komende	en	vertrekkende	bezoekers.	

7.	 De	activiteiten	dienen	zodanig	plaats	te	vinden	dat	schade	aan	beplanting,	bestrating,	
verlichting	en	andere	openbare	voorzieningen	zoveel	mogelijk	wordt	voorkomen.

8.	 Tenten,	kramen	en	andere	tijdelijke	bouwwerken	dienen	stevig	en	stabiel	te	worden	
opgesteld.	

9.	 Voor	die	activiteiten,	waarvoor	politieassistentie	benodigd	is,	dient	de	vergunninghouder	
(organisatie)	tijdig	overleg	te	plegen	met	of	namens	de	korpschef	van	de	regiopolitie	
(telefoon	0900-8844).

10.	 De	gemeente	Emmen	en	door	of	namens	de	gemeente	optredende	ambtenaren	zijn	
gevrijwaard	van	aansprakelijkheden	door	derden.

VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN TOESTELLEN EN INSTALLATIES
Elektrische	installaties,	verlichtingstoestellen,	verwarmingstoestellen	en	bak-,	kook-	en	
frituurinstallaties	dienen	zodanige	eigenschappen	te	hebben	en	dienen	zodanig	te	worden	
gebruikt	dat	geen	brand-	en/of	explosiegevaar	ontstaat.	Dit	houdt	in	dat:

Algemeen
1	 Toestellen	en	installaties	zodanig	geplaatst	worden	dat	ze	niet	in	aanraking	komen	met	

gemakkelijk	brandbare	stoffen	en	goederen
2	 Toestellen	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren	zodanig	zijn	geplaatst	ten	opzichte	van	

materialen	in	de	directe	nabijheid	van	het	toestel	dat	er	geen	brandgevaar	ontstaat
3	 Toestellen	en	installaties	uitgevoerd	zijn	conform	Europese	veiligheidsregels	en	voorzien	

zijn	van	het	CE-keurmerk	of	van	een	keuringsrapport	afgegeven	door	een	erkende	
installateur

4	 Installaties	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren	tenminste	jaarlijks	aan	onderhoud	
worden	onderworpen	en	tweejaarlijks	gekeurd	worden	door	een	erkende	installateur;	van	
deze	keuring	dient	een	rapport	aanwezig	te	zijn	binnen	de	verkoopinrichting

5	 De	energievoorziening	uitsluitend	mag	bestaan	uit	elektriciteit,	aardgas,	propaangas,	
butaangas	of	gasolie.	Het	gebruik	van	LPG	(autogas)	is	niet	toegestaan

6	 Bij	gebruik	van	een	installatie	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren,	een	geschikt	
blusapparaat	in	de	verkoopinrichting	aanwezig	is	met	een	inhoud	van	tenminste	6	liter,	
dat	goedgekeurd	is	door	een	erkend	keuringsbedrijf	en	voorzien	is	van	een	geldige	
keuringssticker

7	 Bij	gebruik	van	een	installatie	voor	koken,	bakken,	braden	en	frituren,	voor	iedere	pan	of	
frituurbak	een	goedpassend	metalen	deksel	aanwezig	is

8	 In	het	geval	er	sprake	is	van	personeel:	dat	dit	voldoende	is	opgeleid	om	te	kunnen	
werken	met	de	installatie

Elektrische installaties
1	 De	elektrische	installatie	in	de	verkoopinrichting	voldoet	aan	NEN	1010	en	de	eisen	van	de	

energieleverancier
2	 Elektriciteitskabels	zodanig	worden	opgehangen	dan	wel	onder	matten	worden	

weggeborgen	dat	het	publiek	er	niet	mee	in	aanraking	kan	komen

Gasinstallaties
1	 Gasgestookte	verwarmingstoestellen	met	een	open	verbranding	zodanig	afgesteld	zijn	dat	

er	een	optimale	verbranding	plaatsvindt
2	 Bij	gebruik	van	gas	als	brandstof	en	een	slang	als	verbinding	uitsluitend	een	slang	wordt	

gebruikt	die	voldoet	aan	de	volgende	kenmerken:	
–	 een	goedgekeurde	slang,	die	conform	de	aanduiding	op	de	slang	(druk	en	soort	

gas)	wordt	gebruikt	
–	 een	maximale	lengte	van	10	meter
–	 de	slang	vertoond	geen	zichtbare	beschadigen,	is	niet	poreus	en	vertoond	geen	

haarscheuren
–	 de	slang	is	op	de	juiste	wijze	bevestigd	met	goed	passende,	deugdelijke	

slangklemmen
–	 de	slang	is	zodanig	aangebracht	dat	grote	trekbelasting	wordt	voorkomen,	dat	de	

slang	niet	knel	komt	te	zitten	of	beschadigd	en	dat	er	niet	op	kan	worden	gestaan
3	 Bij	gebruik	van	gas	als	brandstof	de	gasflessen:

–         voorzien	zijn	van	een	door	de	Dienst	Stoomwezen	erkend	keurmerk.	Gasflessen	
waarvan	de	goedkeuring,	zoals	blijkt	uit	de	aanwezige	datum,	meer	dan	10	jaar	
geleden	heeft	plaatsgevonden,	zijn	verboden

–        geen	visuele	beschadigingen	vertonen	en	de	gaskraan	is	beschermd	door	een	kraag
–       	zodanig	zijn	opgesteld	dat	het	publiek	er	niet	bij	kan,	er	sprake	is	van	goede	

ventilatie	aan	de	onderzijde	en	zij	beschermd	zijn	tegen	omvallen	(kantelen)	en	
aanrijden

–        niet	binnen	een	straal	van	3	meter	van	een	rioolput	en	op	een	koele	plaats	
(beschermd	tegen	overmatige	zonnestraling)	worden	geplaatst

4	 De	aanwezige	gasflessen	een	gezamenlijke	inhoud	hebben	van	ten	hoogste	125	liter	
waterinhoud,	waarbij	geen	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	volle	en	lege	gasflessen.

5	 De	installatie	(indien	nodig)	is	voorzien	van	een	adequate	rookgas-	en/of	
dampafvoervoorziening

6	 De	gasflessen	en	de	afsluiters	in	(vaste)	gasleidingen	goed	bereikbaar	zijn	
7	 Toestellen	en	installaties	schoon	en	vetvrij	worden	gehouden
8	 Gasinstallaties	zijn	voorzien	van	een	drukregelaar	(reduceer)	die:

–	 geschikt	is	voor	het	aangesloten	gastoestel	en	een	vaste	werkdruk	heeft
–	 beschermd	is	tegen	beschadigen	en	tegen	binnen	dringen	van	vocht	en	vuil

9	 Er	op	één	drukregelaar	(reduceer)	niet	meer	dan	3	gasflessen	worden	aangesloten	die	
middels	één	afsluiter	kunnen	worden	afgesloten.

BRANDPREVENTIE 
1.	 De	bij	het	terrein	behorende	ondergrondse	brandkranen	(herkenbaar	aan	gele	

putdekseltjes),	moeten	zodanig	worden	vrijgehouden	voor	blusvoertuigen	dat	hiervan	
onbelemmerd	gebruik	kan	worden	gemaakt.

2.	 Om	de	bereikbaarheid	ten	behoeve	van	de	hulpdiensten	te	waarborgen	dienen	
aanrijroutes	te	allen	tijde	over	een	breedte	van	minimaal	4.50	m.	te	worden	vrijgehouden.	
Obstakels	die	deze	route	blokkeren	moeten	snel	en	gemakkelijk	kunnen	worden	
verwijderd.

3.	 Een	tent	dient	minimaal	5m	vrij	te	staan	van	gebouwen.
4.	 In	een	tent	en	onder	een	luifel	van	een	tent	mogen	geen	barbecues,	toestellen	voor	het	

frituren	e.d.	worden	geplaatst.
5.	 De	verwarming	van	de	tent	mag	alleen	bestaan	uit	elektrische	hete	luchttoestellen.
6.	 In	de	tent	mag	geen	open	vuur	aanwezig	zijn.
7.	 Kabels	en	snoeren	moeten	in	geval	deze	over	de	vloer	moeten	lopen	worden	vastgezet	en	

wel	zodanig	dat	struikelen	en/of	vallen	wordt	voorkomen.
8.	 In	een	tent	mogen	geen	brandbare	versieringen	worden	aangebracht.

GELUID
1.	 Het	is	verboden	met	geluidsapparatuur	dan	wel	op	andere	wijze	handelingen	te	

verrichten,	waardoor	voor	een	omwonende	of	voor	de	omgeving	geluidshinder	wordt	
veroorzaakt.

AFVALSTOFFEN
1.	 Het	bewaren	en	afvoeren	van	afvalstoffen	moet	op	ordelijke	en	nette	wijze									

geschieden,	zodanig	dat	afval	zich	niet	kan	verspreiden.	Van	afvalstoffen	afkomstige	geur	
mag	geen	overlast	veroorzaken.	

2.	 Afvalstoffen	mogen	niet	worden	verbrand,	gestort	of	begraven	en	mogen	geen	
afvalvloeistoffen	of	met	afvalstoffen	verontreinigd	water	op	of	in	de	bodem	worden	
gebracht.

3.	 Afval	en	overige	materialen	dienen	direct	na	afloop	van	de	activiteit	te	worden	verwijderd.	
Indien	de	activiteit	wordt	beëindigd	voor	19.00	uur	dient	het	opruimen	om	uiterlijk	22.00	
uur	te	zijn	voltooid.	Bij	activiteiten	in	de	avonduren	moet	opruimen	de	volgende	dag	om	
uiterlijk	10.00	uur	zijn	voltooid.

4.	 Bij	in	gebreke	blijven	zal	het	opruimen	van	het	afval	door	of	namens	de	gemeente	
plaatsvinden	op	kosten	van	de	melder.

5.	 Lozen	op	het	riool(straatkolk	of	anders)	is	niet	toegestaan	anders	dan	na	uitdrukkelijke	
toestemming	van	de	Dienst	Gebied

BODEMBESCHERMING
1.	 Stoffen	moeten	zodanig	worden	bewaard	en	worden	gebezigd	dat	geen	verontreiniging	

van	het	openbaargebied	en/of	de	onderliggende	de	bodem	optreedt.
2.	 Gemorste	oliën,	vetten	en	chemicaliën	moeten	direct	worden	opgeruimd.	Gebruikte	

absorptie-	of	neutralisatiemiddelen	moeten	worden	bewaard	en	afgevoerd	als	gevaarlijk	
afval.

VERKEER  
1.	 Afzetlint	mag	niet	worden	gebruikt	voor	een	wegafzetting.	
2.	 De	wegafzetting	moet	duidelijk	zichtbaar	en	voldoende	stevig	zijn,	en	vrij	van	reclame-

uitingen.
3.	 De	onderkant	van	de	verkeersborden	moet	minimaal	1,50	m.	boven	de	afzethekken	zijn	

geplaatst.	
4.	 Tussen	de	activiteiten	en	de	wegafzetting	moet	een	vrije	ruimte	van	15	meter	aanwezig	

zijn.
5.	 Bij	het	plaatsen	van	objecten	boven	de	weg	moet	de	vrije	ruimte,	gemeten	vanaf	het	

wegdek,	4,50	m	bedragen.	
6.	 Bij	het	plaatsen	van	objecten	naast	de	weg	moet	de	vrije	ruimte,	gemeten	vanaf	de	zijkant	

van	het	wegdek,	0,60	m.	bedragen.
7.	 U	dient	zorg	te	dragen	voor	voldoende	parkeergelegenheden	en	de	nodige	maatregelen	

te	nemen	om	parkeeroverlast	te	vermijden	mede	zorg	te	dragen	voor	een	goede	en	vlotte	
aan-	en	afvoer	van	bezoekers.

8.	 U	dient	zich	aan	de	daarvoor	geldende	parkeervoorschriften	te	houden.	
9.	 Vergunninghouder	is	verplicht	bij	de	activiteiten	waarbij	wegen	door	personen	

worden	afgezet	of	waarbij	verkeersaanwijzigingen	worden	gegeven	gecertificeerde	of	
gelegaliseerde	verkeersregelaars	in	te	zetten.

10.	 NB.	Indien	wegen	of	delen	van	wegen	afgezet	worden	waarbij	het	openbaar	
vervoer	hinder	kan	ondervinden,	dient	u	contact	op	te	nemen	met	de	dienst	I&B	
telefoon:0591-685237.	

NAZORG
1.	 Als	er	ondanks	de	getroffen	maatregelen	toch	schade	ontstaat,	is	deze	voor	rekening	

van	de	melder	en	dient	herstel	plaats	te	vinden	in	overleg	met	de	Dienst	gebied.	U	dient	
in	deze	situatie	zo	spoedig	mogelijk	contact	op	te	nemen	me	de	Dienst	Gebied.	Bij	in	
gebreke	blijven	zal	het	herstel	van	de	schade	door	of	namens	de	gemeente	plaatsvinden	
op	kosten	van	de	melder.

INRICHTING TERREIN
1.	 Tenten,	kramen	en	andere	tijdelijke	bouwwerken	dienen	stevig	en	stabiel	te	
									 worden	opgesteld.
2.	 De	bij	het	terrein	behorende	ondergrondse	brandkranen	(herkenbaar	aan
	 gele	putdekseltjes),	moeten	zodanig	worden	vrijgehouden	voor
	 blusvoertuigen	dat	hiervan	onbelemmerd	gebruik	kan	worden	gemaakt.
3.	 Om	de	bereikbaarheid	ten	behoeve	van	de	hulpdiensten	te	waarborgen	

Dienen	aanrijroutes	te	allen	tijde	over	een	breedte	van	minimaal	4.50	meter	te	worden	
vrijgehouden.	Opstakels	die	deze	route	blokkeren	moeten	snel	en	gemakkelijk	kunnen	
worden	verwijderd.

4.	 Hekwerken	dienente	allen	tijden	met	de	vluchtrichting	mee	te	openen	zijn.
5.	 De	afstand	van	de	tent	tot	de	erfscheiding	dient	minimaal	de	hoogte	van	de	tent	te	zijn.	

Tevens	dient	de	tent		vrij	te	staan	van	gebouwen	met	een	minimale	doorgangsbreedte	van	
5.00	meter.

6.	 Aggregaten,	externe	verwarmingstoestellen,	kooktoestellen	en	andere	warmtebronnen	
dienen	een	minimale	vrije	afstand	van	5.00	meter	ten	opzichte	van	de	tent	en	andere	
bouwwerken	te	hebben.

7.	 Toiletvoorziening	en/of	sanitairunit	stevig	en	stabiel	opstellen.
8.	 Lozen	op	het	riool(straatkolk	of	anders)	is	niet	toegestaan	anders	dan	na	uitdrukkelijke	

toestemming	van	de	Dienst	Gebied._
						




