
 
 

 

 

 
 

 

Beleidsregels 
Evenementenveiligheid 

 
 

Wetstechnische informatie 
 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 
2. Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:25 

 
 

Tekst van de regeling 

De burgemeester van de gemeente Dinkelland: 
 

overwegende: 

 dat het in verband met veilige evenementen gewenst is over te gaan tot vaststelling van 
beleidsregels; 

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:3, 2:24 en 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening; 

 
 

B E S L U I T: 
 

vast te stellen de navolgende 

 
Beleidsregels evenementenveiligheid 

 

Artikel 1 Algemene begripsbepaling 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 
a. APV: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Dinkelland. 
b. evenement: een verrichting van vermaak zoals bepaald in artikel 2:24 van de APV. 
c. eindtijd: de tijd waarop het evenement beëindigd moet zijn; er geen activiteiten meer plaatsvinden 

en bezoekers vertrokken moeten zijn. 
 

 
Artikel 2 Indieningsvereisten 
1. Voor het aanvragen van een vergunning om een evenement wordt gebruikt gemaakt van het 

aanvraagformulier van de Veiligheidsregio Twente. De indieningsvereisten staan op het formulier. 
2. Voor het aanvragen een melding klein evenement wordt het ter beschikking gestelde aanvraagformulier van 

Gemeente Dinkelland gebruikt. De indieningsvereisten staan op het formulier. 
 

 
Artikel 3 Inhoud vergunning 
In de vergunning wordt in ieder geval vermeld: 
a. de naam/benaming van het evenement; 
b. de aard van het evenement; 
c. de locatie van het evenement; 
d. de ruimte waarop of waarin een evenement plaats heeft; 
e. de datum/data waarop het evenement plaatsvindt en de begin- en eindtijd(en). 

 

 
  



 
 

 

Artikel 4 Voorschriften aan vergunning 

Bij een vergunning voor een evenement worden, voor zover zo nodig, in 
elk geval voorschriften opgenomen worden, onder meer met betrekking 
tot: 
a. brandveiligheid; 
b. beveiliging; 
c. geneeskundige hulpverlening; 
d. toiletvoorzieningen; 
e. bereikbaarheid door hulpdiensten; 
f. het gebruik van glaswerk voor het schenken van dranken; 
g. op- en afbouwtijden ten dienste van het evenement; 
h. EHBO’ers; 
i. Verkeer en de inzet van verkeersregelaars. 

 
 

Artikel 5 Veiligheidsplan  
Bij alle categorieën (A, B en C) evenementen moet een veiligheidsplan worden overlegd. Het bevoegd gezag 
kan beslissen dat een veiligheidsplan voor een melding klein evenement noodzakelijk is.  

 
 

Artikel 6 Constructie berekening en tekeningen  
Een tent, podia of een andere constructie van enige omvang die wordt gebruikt tijdens een evenement is 
voorzien van een tentboek of goedgekeurde berekening en -tekening.  

 
  

  Artikel 7 Gebruik hoogwerkers, verreikers en heftrucks tijdens evenementen 
Er worden tijdens evenementen geen hoogwerkers, verreikers en heftrucks voor andere doeleinden dat zij 
bedoeld zijn ingezet.  
 

 
Artikel 8 Inzet beveiligers 

1. Bij evenementen waar meer dan 250 personen aanwezig zullen zijn moeten professionele 
gecertificeerde beveiligers aanwezig zijn; bij andere evenementen wordt van geval tot geval 
bezien of de inzet van professionele gecertificeerde beveiligers noodzakelijk is. Vuistregel is één 
beveiliger per 250 aanwezige bezoekers. 

2. Het aantal in te zetten gecertificeerde beveiligers is tevens afhankelijk van welke taken de 
beveiligers, volgens het ingediende veiligheidsplan, hebben. Indien er aanleiding toe is kan er 
besloten worden af te wijken van de vuistregel van één beveiliger per 250 aanwezige bezoekers. 

 
 

Artikel 9 Geluidsnormering 

De nota Geluid en evenementen is van toepassing. 
 
 
Artikel 10 Kermissen 

1. De organisatie van het evenement waar attractie(s) komen, moet zorg dragen dat alle attractietoestellen 
beschikken over een Certificaat van Goedkeuring. 

2. Attractietoestellen moeten binnen de vooraf vastgelegde kaders passen. Het aantal kaders is afhankelijk van 
de ruimte en onderlinge afstanden die gewaarborgd moet worden. 

 
 

Artikel 11 Meerjaren vergunning  

Een vergunning geldt voor de duur van het evenement. De burgemeester kan besluiten om een 
vergunning voor meerdere jaren te verlenen. Deze begint bij 2 jaar en kan oplopen tot een vergunning 
voor 5 jaar. 

 

 
  



 
 

 

Artikel 12 Eindtijden 

1. Voor een vergunningsplichtig evenement gelden de volgende 
eindtijden: 
a. eindtijd van het evenement: 

 van zondag tot en met donderdag: 24.00 uur. 

 van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 02.00 uur. 
b. eindtijd van muziek en drankverstrekking: 

 van zondag tot en met donderdag: 23.30 uur. 

 van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01.30 uur. 

2. Tweede Paasdag en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag en 
Nieuwjaarsdag worden met de zondag gelijkgesteld. 

3. Voor evenementen die periodiek plaatsvinden, die plegen aan te vangen een zondag tot 
en met een donderdag en waarvoor in 2013, 2014 en 2015 vergunning is verleend met 
een eindtijd na 24.00 uur, geldt een dat de eindtijd kan worden vastgesteld op het in 
2015 vastgestelde tijdstip, mits niet later dan 02.00 uur van de daarop volgende dag, 
waarbij de muziek en drankverstrekking beëindigd moet worden om 01.30 uur. 

4. Om overlast zoveel mogelijk te beperken zijn er eindtijden vastgesteld waarop een 
evenement afgelopen moet zijn. De eindtijd van muziek en drankverstrekking ligt een 
half uur voor de vastgestelde eindtijd. 

 
 

Artikel 13 Maximum aantal evenementen 

1. Er mogen per kalenderjaar maximaal zes evenementen waarbij in de open lucht versterkte muziek 
ten gehore gebracht wordt ná 23.00 uur plaatsvinden in de kernen van Dinkelland, Weerselo en 
Ootmarsum. 

2. Voor de kernen van Rossum, Deurningen, Saasveld, Noord Deurningen, Lattrop-
Brecklenkamp, Tilligte en Agelo is dit aantal vastgesteld op drie. 

3. De kernen zijn vastgelegd op kaarten in de toelichting. 
4. Evenementen die de laatste drie jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning wordt 

aangevraagd, zijn vergund en hebben plaatsgevonden, kunnen steeds worden vergund. 
 

 

Artikel 14 Hardheidsclausule 
De burgemeester handelt overeenkomstig de beleidsregels. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de 
burgemeester. 

 
 

Artikel 15 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 
 
 
Artikel 16 Vervallen beleidsregels 

Met het inwerking treden van deze beleidsregel, komt de beleidsregels evenementen uit 2015 te vervallen. 

 
 

Artikel 17 Citeertitel 
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels evenementenveiligheid”  
 
Aldus vastgesteld door de burgemeester van Dinkelland d.d. 29 oktober 2018 de 

burgemeester, 

 
 
 

 
J. Joosten 
 
 
 

De toelichting op deze beleidsregels staan in het document Evenementenveiligheid Gemeente Dinkelland en 
Gemeente Tubbergen, versie 10 september 2018 


