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1. Evenementenvergunning 
 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wanneer 

 
12 weken  Frequentie 

 
Wanneer 

 
8 weken  Frequentie 

 
Binnen de gemeente Tynaarlo vinden jaarlijks  een aantal evenementen en festiviteiten plaats. Onder 
een evenement wordt verstaan een elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. 
  
Evenementen leveren een welkome bijdrage aan het culturele, sociaal-maatschappelijke leven in de 
gemeente en zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch recreatieve product. Aantrekkelijke 
evenementen dragen bij aan een positief imago van de gemeente.  
 
Er zijn een aantal vaste evenementen, zoals de Zuidlaardermarkt, Bloemencorso, Vriezermarkt,  
Eelderjaarmarkt, de oranjefeesten, etc. Daarnaast worden er jaarlijks incidenteel vele losse 
evenementen georganiseerd.   
  
Evenementen kunnen echter ook overlast veroorzaken voor mensen die dicht bij de 
evenementenlocaties wonen en werken. De overlast heeft niet alleen met geluid te maken. Ook de 
bereikbaarheid van de woning of het bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, 
verkeersopstoppingen en vervuiling van de openbare ruimte zijn nadelen van evenementen.   
 
Klik hier om het  gehele werkproces te printen : Evenementenvergunning 
 
Klik hier voor het : Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo 
 
Voor een aantal kleine evenementen is geen vergunning nodig. Daarvoor gelden algemene regels en 
een meldingsplicht. 
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Figuur 1 Processchema 
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1.1. Ontvangst aanvraag 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wanneer 

 
12 weken  Frequentie 

 
Wanneer 

 
8 weken  Frequentie 

 
Een evenementenvergunning is vereist voor alle activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn (bijv. 
zuidlaardermarkt, muziekfeest. e.d.). In de vergunning zijn regels opgenomen waaraan de aanvrager 
moet voldoen. Het maakt niet uit of het evenement in de open lucht of in een gebouw plaatsvindt. Ook 
is het niet relevant of het evenement op eigen terrein georganiseerd wordt of op gemeentegrond. In 
alle gevallen is er een vergunning nodig. Er is geen vergunning nodig bij besloten evenementen, wel 
kunnen hier andere vegunningen of ontheffingen van toepassing zijn (bv. tijdelijke gebruiksvergunning 
of art. 35 ontheffing). 
 
Voor het aanvragen van een evenement is een aanvraagformulier beschikbaar op de website van de 
gemeente Tynaarlo, ook is het mogelijk een aanvraagformulier op te vragen bij de medewerker 
juridische zaken (evenementencoördinator) binnen het team veiligheid. 
 
Klik hier voor het : Aanvraagformulier evenementen en activiteiten 
 

1.2. Versturen ontvangst-bevestiging 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wanneer 

 
12 weken  Frequentie 

 
Wanneer 

 
8 weken  Frequentie 

 
Bewijs van onvangst 
 
De medewerker juridische zaken stuurt op de dag van ontvangst een ontvangstbevestiging naar de 
aanvrager. De datum van binnenkomst is erg belangrijk omdat deze datum het startpunt is voor de 
wettelijke termijnen.  
 
Aanvragen om een vergunning voor niet-belastende evenementen dienen ten minste 8 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend. Voor belastende en risico-evenementen geldt een 
minimale indieningstermijn van 12 weken. 
 

1.3. Aanvraag ontvankelijk? 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
 
De medewerker juridische zaken controleert of de aanvraag compleet is. Kortom, is het 
aanvraagformulier volledig ingevuld door de aanvrager en zijn alle bijlagen en tekeningen bijgevoegd. 
 
Is de aanvraag volledig, dan brengt de medewerker juridische zaken de vergunningaanvraag verder in 
procedure. Is de aanvraag onvolledig dan wordt de aanvrager, overeenkomstig het bepaalde in de 
Algemene Wet Bestuursrecht in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens alsnog in te 
dienen.    
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1.4. Opvragen gegevens 
 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Waarmee 

 
2 weken  Frequentie 

 
Als de aanvraag onvolledig is, dan wordt o.g.v. art. 4:5 lid 1 Awb de aanvrager de mogelijkheid 
geboden binnen twee weken de aanvraag aan te vullen. 
 
Als het mogelijk is wordt er door de medewerker juridische zaken mondeling of telefonisch overleg 
gevoerd over de ontbrekende of niet compleet ingevulde stukken.  
 

1.5. Gegevens compleet? 
 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
De termijn die wordt gegeven voor het aanvullen van de aanvraag schort de wettelijke termijn voor 
behandeling van de aanvraag op. 
 
Indien er geen aanvullingen (of te weinig) worden ontvangen, dan dient op grond van art. 4:5 lid 1 
onder c van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag buiten behandeling gelaten te worden.  
 

1.6. Melding of evenement? 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Voor een aantal kleinere activiteiten is het in de gemeente Tynaarlo niet nodig om een 
evenementenvergunning aan te vragen. Een melding is voldoende.  
 
De meldingsprocedure is minder belastend dan het aanvragen van een evenementenvergunning.  
 

1.7. Melding, art. 2:25 lid 2 APV 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wanneer 

 
2 weken  Frequentie 

 
Er is sprake van een meldingsplicht als sprake is van een evenement waarbij: 
 

• er niet meer dan 250 personen aanwezig zijn tijdens het evenement;  
• het evenement plaatsvindt tussen en 07.00 uur en 23:00 (van de daaropvolgende dag);  
• er geen muziek ten gehore wordt gebracht vóór 07:00 uur of ná 23.00 uur; 
• het evenement niet plaatsvindt op een busroute of een belemmering vormt voor het verkeer 

en de hulpdiensten;  
• er alleen kleine objecten worden geplaatst (oppervlakte van minder dan 10 m2);  
• er een organisator is; 
• de organisator binnen 10 werkdagen vóór het evenement daarvan melding heeft gedaan bij 

de burgemeester. 
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Veiligheid 
 
Het is verboden om zonder melding een evenement te houden! Ook kan de burgemeester besluiten 
om het evenement te verbieden. Hij doet dat als de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid 
of het milieu in gevaar komt. De organisatie hoort binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding of 
de burgemeester het evenement verbiedt.  
 
meldingen: minstens 10 werkdagen vóór aanvang van het evenement. 

1.8. Type evenement 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Als wordt gekeken naar de belasting die evenementen voor de omgeving vormen, is er sprake van 
drie soorten evenementen: niet-belastende, belastende en risico-evenementen.  
  
De  niet-belastende evenementen vragen niet om een bijzonder kader omdat deze evenementen 
veelal gering van omvang zijn, in de regel overdag plaatsvinden en een beperkte geluidsproductie 
veroorzaken. Het betreft bijvoorbeeld buurtfeesten, straatbarbecues, schoolfeesten of kleinere 
evenementen zonder versterkte muziek of omroep.   
 
De  belastende evenementen vragen echter wel om een bijzonder kader daar deze evenementen qua 
omvang, geluidsproductie of  eindtijd voor ergernis dan wel overlast kunnen zorgen voor de directe 
omgeving. Het is daarom van belang deze aanvragen zorgvuldig te behandelen waarbij rekening 
wordt gehouden met de belangen van de direct omwonenden. Het betreft bijvoorbeeld grasbaanraces, 
(tent)feesten en kermissen.   
  
Risico-evenementen vragen, net zoals belastende evenementen, om een bijzonder kader. In principe 
is een risico-evenement gelijk aan een belastend evenement met als verschil dat er een extra inzet 
van de hulpverleningsdiensten noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Het 
betreft hier voornamelijk grote dancefeesten, de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso.   

1.9. Risico-evenement 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Waarmee 

 
Handreiking met 
risicopuntenmodel 

 Afdeling BMV 

 
Wanneer 

 
12 weken  Frequentie 

 
Onder een risico-evenement wordt verstaan, een evenement:   
 
•  die meer dan 9 risicopunten heeft (klik hier : Handreiking met risicopuntenmodel) ;  
•  een meer dan normale inzet vraagt van de hulpverleningsdiensten.  
  
Risico-evenementen zijn wat betreft het kader gelijk aan belastende evenementen. Het grote verschil 
zit met name in de extra inzet van hulpverleningsdiensten tijdens en na het evenement. Het indienen 
van een aanvraag en het publiceren hiervan verloopt op dezelfde manier als bij een belastend 
evenement.   
 
In de gemeente Tynaarlo kunnen er maximaal vijf risico-evenementen plaatsvinden. Dit heeft met 
name te maken met de extra inzet die er van de hulpverleningsdiensten wordt gevraagd bij een 
dergelijk evenement. Om de openbare orde en veiligheid bij een risico-evenement te waarborgen is 
het niet mogelijk om, gezien de capaciteit van de hulpverleningsdiensten onbeperkt dergelijke 
evenementen te laten plaatsvinden. Twee risico-evenementen zijn evenementen met een reputatie. 
Het betreft hier de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso. Daarnaast is het mogelijk om per jaar nog 
drie risico-evenementen in de gemeente te organiseren.    
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1.10. Belastend evenement 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Waarmee 

 
Handreiking met 
risicopuntenmodel 

 Afdeling BMV 

 
Wanneer 

 
12 weken  Frequentie 

 
Belastende evenementen   
  
Onder belastende evenementen worden verstaan evenementen die tussen de 6 - 9 risicopunten 
hebben (klik hier : Handreiking met risicopuntenmodel). 
 
De belastende evenementen hebben, naast het gestelde in de APV en andere regelgeving, een 
bijzonder kader nodig omdat deze een belasting kunnen vormen voor de leefomgeving rondom de 
locatie waar deze evenementen worden gehouden. Dit kader betreft de volgende onderdelen:  
 
-  Het evenemententerrein zal nauwkeurig worden afgebakend waarbij exact zal worden aangegeven 
hoe de locatie mag worden ingericht;  
-  Er zullen veiligheids- en medische voorschriften worden aangegeven.    
-  Er zullen algemeen geldende geluidsnormen voor evenementen worden aangegeven.   
-  Er zal een eindtijd voor de versterkte muziek worden aangegeven.   
  
Daarnaast zal, indien de gemeente voornemens is de vergunning te verlenen, de aanvraag voor een 
evenementenvergunning voor een  belastend evenement worden gepubliceerd zodat omwonenden en 
belangengroeperingen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Indien de 
ingebrachte zienswijzen geen aanleiding geven de gevraagde vergunning te weigeren kan deze 
worden verleend. Ook kunnen er, als de ingebrachte zienswijzen daartoe aanleiding geven, nadere 
voorschriften worden verbonden aan de uiteindelijke vergunning.   
  
Een aanvraag voor een vergunning voor een belastend  evenement dient uiterlijk twaalf weken voor 
aanvang van het evenement bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.   

1.11. Advies en toestemming 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wanneer 

 
1 week  Frequentie 

 
De behandeling van vergunningaanvragen is een samenspel tussen de medewerker juridische zaken 
(evenementencoördinator) en de betrokken afdelingen en/of externe diensten. Alle partijen werken 
hierbij vanuit hun eigen specifieke rol.   
 
Uiterlijk binnen een week na ontvangst van de aanvraag stuurt de betrokken afdeling het advies retour 
aan de evenementencoördinator. 
 
De medewerker juridische zaken draagt er zorg voor dat alle betrokken afdelingen en/of externe 
organisaties geïnformeerd worden over de aanvraag. Iedere betrokken afdeling en/of externe  
organisatie zorgt (binnen een week) voor tijdige aanlevering van de relevante informatie c.q. het 
advies.  
 
In het geval van een belastend evenement, belegt de medewerker juridische zaken 
(evenementencoördinator) een overleg met in ieder geval de aanvrager en andere van belangzijnde 
afdelingen en/of externe organisaties (denk aan de Politie, Brandweer, GOR, GGD, Horeca, e.d.). Ook 
worden belanghebbenden, middels een publicatie, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het 
evenement kenbaar te maken. Alle ingewonnen informatie moet uiteindelijk leiden tot inzicht in de 
vergunningverlening.  
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1.12. Publiceren (concept) vergunning 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag maakt de evenementencoördinator een  
conceptvergunning op. 
 
Op de gemeentepagina plaatst de gemeente Tynaarlo actueel nieuws en zaken die voor de burgers, 
organisaties, verenigingen en bedrijven van belang kunnen zijn.  
 
Daarnaast worden op deze pagina de wettelijk verplichte bekendmakingen geplaatst in het kader van 
o.a. bouwen, milieuzaken, ruimtelijke ordening en het openbaar bestuur. Ook gemeentelijke 
informatiebijeenkomsten, (evenementen) vergunningen, vastgestelde verordeningen en de 
aankondiging en agenda van de raadsvergadering behoort bij deze categorie. 
 
De gemeentelijke informatiepagina is ook te raadplegen via de website van de gemeente Tynaarlo. 
 
De drukkerij en uitgeverij publiceert, nadat zij het testbestand van de communicatieadviseur heeft 
terugontvangen, de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Oostermoer-Noordenveld.  
 
Klik hier om het volledige werkproces te printen : Gemeentepagina 
 

1.13. Indienen zienswijze 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Wie 

 
college van B&W   Overige functies 

 
Indien er zienswijzen worden ingediend, dan zal veelal een zienswijzenzitting  worden georganiseerd 
en daarbij worden de betrokken partijen uitgenodigd. Vervolgens zal een zienswijzennotitie gemaakt 
worden door de medewerker juridische zaken. 
 
Het advies, samen met de aanvraag van de vergunning, zal aan het college van B&W worden 
voorgesteld. Het college zal vervolgens een besluit nemen. In de meeste gevallen zijn de 
bevoegdheden reeds gemandateerd naar de teamcoördinator. 
 

1.14. Niet belastend evenement 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Waarmee 

 
Handreiking met 
risicopuntenmodel 

 Afdeling BMV 

 
Wanneer 

 
8 weken  Frequentie 

 
Onder niet- (of nauwelijks) belastende evenementen worden verstaan evenementen die totaal minder 
dan 6 risicopunten hebben (klik hier : Handreiking met risicopuntenmodel). 
 
Indien blijkt dat een niet-belastend evenement (bij herhaling) toch overlast veroorzaakt kan deze, na 
eerst betrokkene te hebben gehoord, in de toekomst worden verboden (middels het weigeren van die 
vergunning) of als een belastend evenement worden aangemerkt.   
  
Een aanvraag voor een vergunning voor een niet-belastend evenement dient uiterlijk 8 weken voor 
aanvang van het evenement bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.  
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1.15. Advies en toestemming 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
De behandeling van vergunningaanvragen is een samenspel tussen de medewerker juridische zaken 
(evenementencoördinator) en de betrokken afdelingen en/of externe diensten. Alle partijen werken 
hierbij vanuit hun eigen specifieke rol.   
 
Uiterlijk binnen een week na ontvangst van de aanvraag stuurt de betrokken afdeling het advies retour 
aan de evenementencoördinator. 
 
De medewerker juridische zaken draagt er zorg voor dat alle betrokken afdelingen en/of externe  
organisaties geïnformeerd worden over de aanvraag. Iedere betrokken afdeling en/of externe  
organisatie zorgt (binnen een week) voor tijdige aanlevering van de relevante informatie c.q. het 
advies.  
 
In het geval van een belastend evenement, belegt de medewerker juridische zaken 
(evenementencoördinator) een overleg met in ieder geval de aanvrager en andere van belangzijnde 
afdelingen en/of externe organisaties (denk aan de Politie, Brandweer, GOR, GGD, Horeca, e.d.). Ook 
worden belanghebbenden, middels een publicatie, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het 
evenement kenbaar te maken. Alle ingewonnen informatie moet uiteindelijk leiden tot inzicht in de 
vergunningverlening.  
 
 

1.16. Weigering aanvraag 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Weigering vergunning 
 
Een vergunning voor het organiseren van een evenement kan worden geweigerd:  
 
1. op grond van de weigeringsgronden opgenomen in de APV;  
2. als de vergunningaanvraag voor het organiseren van het evenement niet tijdig is ingediend;  
3. als het aangegeven maximum van evenementen reeds zijn gehaald;  
4. indien door het bevoegd gezag is geconstateerd dat de organisator van het evenement de 
vergunningvoorschriften van hetzelfde evenement in het jaar voorafgaand c.q. de jaren voorafgaand 
meerdere keren heeft overtreden;  
5. als de burgemeester van mening is dat de woon- en leefsituatie in de directe omgeving van de 
locatie waar het evenement wordt georganiseerd en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze 
worden beïnvloed.  
 
 

1.17. Verlenen vergunning 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Na inwinning van de adviezen en na afweging van alle betrokken belangen, wordt door de 
medewerker juridische zaken (evenementencoördinator) uiteindelijk de definitieve vergunning 
opgemaakt. Het betreft hier een zgn. “paraplu”-vergunning: één vergunning, waarin alle aspecten 
betrokken bij het evenement zijn opgenomen.  
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Deze vergunning kent veelal een standaardpakket aan voorschriften per onderdeel.  Aanvullende 
voorschriften, mede toegeschreven naar de situatie, worden eveneens door de medewerker juridische 
zaken na advies van de betrokken afdeling, in de vergunning opgenomen. In die gevallen waarin 
nodig, zal er eerst een conceptvergunning aan de betrokken afdelingen c.q. organisaties doen 
toekomen.  
 
De toekenning van een 'niet belastende' vergunning hoeft niet gepubliceerd te worden, de andere 
vormen (belastende en/of risicovolle) wel. 
 
Er zijn leges verbonden aan een evenementenvergunning : zie Legesverordening 
 
Deze kosten worden in rekening gebracht ongeacht de vergunning wordt verleend of afgewezen.  
 
 

1.18. Mogelijkheid bezwaar 
 Relatiecategorie  Naam Kenmerk Van 

 
Wie 

 
Medewerker 
juridische zaken 

 Team Veiligheid  

 
Binnen 6 weken na de dag van verzending kan tegen de beslissing schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tynaarlo (t.a.v. de 
afdeling Juridische Zaken, Postbus 5, 9480 AA  Vries. 
 
Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende elementen bevatten: 
 
- naam en adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
- de reden/motivering van het bezwaar; 
- ondertekening van het bezwaar. 
 
Zie ook het proces : Afhandelen bezwaarschriften 
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2. Colofon 
 
Afdruk gemaakt door Mavim Gebruiker : MFG 
Systeem Gebruikernaam : a2113 
Gegevens uit database : L:\mavim beschrijvingen\processen officieel.mvd 
 
 


