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• elke voor publiek toegankelijke verrichting 

van vermaak

– uitgezonderd: bioscoop, markten en betogingen

– wel: braderie, optocht, wedstrijd
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• activiteitenbesluit



Activiteitenbesluit 

(geluidhinder)

• Norm: 50 45 40 dB(A)

• Piek: 70 65 60 dB(A) 

• Niet mee telt:

– stemgeluid buiten

– religieus geluid

– onversterkte muziek (tenzij regels bij APV)



Activiteitenbesluit 

(festiviteiten)

• Normen niet van toepassing

– indien niet redelijk

– door verordening aangewezen collectieve 

festiviteiten

– door verordening aangewezen maximaal 

twaalf andere (individuele) festiviteiten

– bij verordening voorwaarden mogelijk



Artikel 4:2 APV

(collectieve feesten)

• aanwijzing collectieve feestdagen: B&W

• maximaal aantal collectieve feestdagen

• mogelijk: gebiedsdifferentiatie

• bepalen geluidsniveau

• eindtijdstip muziekgeluid

• onversterkt geluid telt mee



Artikel 4:3 APV

(individuele feesten)

• maximaal aantal individuele feestdagen 

per inrichting

• kennisgeving aan B&W

• bepalen geluidsniveau

• eindtijdstip muziekgeluid

• ramen en deuren dicht
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– echter meldingsplichtig: klein evenement

– onder klein evenement wordt verstaan 
een straatfeest of buurtbarbecue op een 
dag (art. 2:24, lid 3 APV)

– kleinschalige activiteiten die niet langer 
duren dan één dag en die zich in de 
openbare ruimte afspelen met als doel 
vermaak en ontspanning te bieden



Artikel 2:25 APV

Evenementen
1. Het is verboden zonder vergunning van de 

burgemeester een evenement te organiseren.

2. Het is verboden een klein evenement te 
organiseren, indien:

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 
07.00 uur of na 23.00 uur;

g. [meldingsplicht]

3. De burgemeester kan (…)  het organiseren van een 
evenement als bedoeld in het tweede lid te 
verbieden, indien daardoor (…) het milieu in gevaar 
komt.
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Weigeringsgronden
1. De vergunning of ontheffing kan door het daartoe 

bevoegde gezag worden geweigerd in het belang 

van:

- de openbare orde;

- de openbare veiligheid;

- de volksgezondheid;

- de bescherming van het milieu.

Strijd met bestemmingsplan geen toetsingcriterium



Artikel 1:4 APV

Voorschriften en beperkingen

1. Aan een vergunning of ontheffing 

kunnen voorschriften en beperkingen 

worden verbonden. Deze voorschriften 

en beperkingen strekken slechts tot 

bescherming van het belang of de 

belangen in verband waarmee de 

vergunning of ontheffing is vereist.



Beleidsregels

• Vage norm

• Geluid: 

– maximale geluidhinder

– tijdstippen

– Gedragsregels



Vragen?
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