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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Almere,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van PM;
overwegende dat het voor een goede uitvoering van het evenementenbeleid nodig is om
hoofdstuk 2, afdeling 6 en aanverwante bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Almere 2011 te wijzigen;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de zesde wijziging van
de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

ARTIKEL I

-

inhoudsopgave

De inhoudsopgave van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 wordt als
volgt gewijzigd:
A. onder Hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 6 Evenementen wordt de tekst Artikel 2:9
Begripsbepaling evenement vervangen door ‘Artikel 2:9 Begripsbepaling’
B. onder Hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 6 Evenementen wordt de tekst ‘Artikel 2:9a
Evenementenkalender’ toegevoegd;
C. onder Hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 6 Evenementen wordt de tekst Artikel 2:10
Evenementenvergunning en – melding’ vervangen door ‘Artikel 2:10
Evenementenvergunning’;

ARTIKEL II

-

evenementen

Hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling 6 Evenementen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement wordt vervangen door
‘Artikel 2:9

Begripsbepaling
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1. Onder een evenement wordt verstaan elk voor het publiek toegankelijke verrichtingen van
vermaak op het gebied van kunst, ontwikkeling, ontspanning, sport of daarmee gelijk te
stellen vermaak, alsmede herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, optochten,
kermissen, circussen, feesten, braderieën, filmopnamen, etc.., met uitzondering van:

a. bioscoopvoorstellingen;
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;
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 artikel 2:5 en 5:16 van deze verordening;

g. reguliere voorstellingen in theateraccommodaties;
h. reguliere sportactiviteiten in en op sportaccommodaties;
i.

betaald voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 2:12.

2. Onder organisator wordt verstaan een natuurlijk persoon of in geval van een
rechtspersoon, de bestuurder van deze rechtspersoon dan wel diens gevolmachtigde, die
een evenement als bedoeld in het eerste lid organiseert, of leidt.’

B. Na artikel 2:9 wordt een nieuw artikel 2:9a ingevoegd, dat luidt:
‘Artikel 2:9a

Evenementenkalender

Het college stelt jaarlijks een evenementenkalender vast, dit is een lijst van evenementen die in
een daarop volgend kalenderjaar in de gemeente kunnen plaatsvinden en die is opgesteld aan
de hand van door organisatoren vóór 1 september aangemelde evenementen.

C. Artikel 2:10 lid 2 wordt vervangen door:
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2. Geen vergunning is vereist voor ééndaagse evenementen, indien:

a. het een evenement in de open lucht betreft;
b. er sprake is van een organisator/organisatoren;
c. het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen;
d. het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zonof feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
e. het evenement plaatsvindt buiten door de burgemeester aangewezen stadscentra
dan wel locaties en evenemententerreinen;
f.

het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg of
anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten;

g. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan
25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen
de in artikel 1:8 genoemde belangen;
h. het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van
omringende woningen niet wordt overschreden;
i.

er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een
vergunning is verleend, wegopbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten;

j.

geen sprake is van een commercieel evenement;

k. wordt voldaan aan nadere regels als bedoeld in artikel 2:10 lid 7.

D. Artikel 2:10 lid 5 wordt vernummerd naar artikel 2:10 lid 7

E. Artikel 2:10 lid 5 komt te luiden:
De burgemeester classificeert aanvragen om een evenementenvergunning aan de hand van
een risicoscan volgens de Regionale Handreiking Evenementenveiligheid in:
a. een regulier evenement (klasse A) ;
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b. een aandacht evenement (klasse B);
c. een risicovol evenement (klasse C).

F.

Artikel 2:10 lid 6 wordt vernummerd naar artikel 2:10 lid 8

G. Artikel 2:10 lid 6 komt te luiden:
Onverminderd de artikelen 1:6 en 1:8 kan de burgemeester een evenementenvergunning
geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor onbepaalde tijd intrekken of wijzigen indien
naar zijn oordeel:
a. het evenement waarvoor de vergunning wordt aangevraagd niet is opgenomen op
de evenementenkalender;
b. op de evenementenkalender al een reservering is opgenomen voor een ander
evenement op de gevraagde tijd en locatie;
c. de aanvraag voor
-

een regulier evenement minder dan acht weken, óf

-

een aandacht- c.q. risicovol evenement minder dan twaalf weken

voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een
behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is;
d. het gelet op een gebeurtenis van nationale omvang, op de dag van het evenement
of daags voor het evenement met een dusdanig effect op het gemeenschapsleven,
niet wenselijk is dat de activiteiten worden verricht of voortgezet;
e. de ter handhaving van de openbare orde en veiligheid noodzakelijke politie- en
betreffende hulpverleningscapaciteit een onevenredig beroep op de beschikbare
bezetting doet.
H. Artikel 2:10 lid 7 wordt vernummerd naar artikel 2:10 lid 9

ARTIKEL III

-

citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘zesde wijzigingsverordening Algemene plaatselijke
verordening gemeente Almere 2011’.
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ARTIKEL IV -

inwerkingtreding

De bepalingen in deze wijzigingsverordening treden in werking de dag na bekendmaking in het
Gemeenteblad.

Almere, d.d.
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

J.D. Pruim

F.M. Weerwind
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