Activiteiten / Evenementen

Organiseert u een
activiteit in een
bouwwerk, klik hier

Organiseert u een
activiteit in of op
een bouwsel, klik
hier

Organiseert u een
buitenactiviteit op
een plaats, klik hier

Bouwsel
Een bouwsel is iets wat door menselijk toedoen is geconstrueerd (gespijkerd, geschroefd,
gelijmd, anderszins onderling verbonden, opgepompt), dat met het oog op in
georganiseerd verband gebruiken van een plaats naar die plaats wordt gebracht of ter
plaatse wordt geconstrueerd om daar kortstondig dienst te doen, waarna het weer (al dan
niet gedemonteerd) van die plaats wordt afgevoerd. Het bouwsel is dus uitdrukkelijk geen
bouwwerk in de zin van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, omdat een bouwwerk een
constructie is die bestemd is om duurzaam op een plaats te functioneren. Terug

Plaats
Een plaats kent een ruimtelijke begrenzing. Bij een bouwsel valt de ruimtelijke begrenzing
samen met de buitenkant van het bouwsel. Bij een gebied kan de begrenzing bestaan uit
een hekwerk, maar ook bomen, struiken, heggen of sloten kunnen de ruimtelijke
begrenzingen vormen. Het kan, bijvoorbeeld in een stedelijke omgeving, ook zijn dat de
ruimtelijke begrenzing gelegen is in de afgesproken begrenzing van het aan een
organisator vergunde terrein, zoals een gedeelte van een straat of plein waar een markt is.
In algemene zin kan worden gesteld dat de begrenzing voldoende vorm heeft als het is
voor eenieder zichtbaar is waar de plaats begint en eindigt. Terug

Als u een activiteit
Bijeenkomst
in eenin
een bouwwerk
bouwwerk
door meer
organiseert
voor
dan
50 personen
meer dan 50
personen, klik hier

Overnachting
Als
er in een in een
bouwwerk door
bouwwerk
een meer
dan 10 personen
slaapplaats
wordt
geboden aan meer
dan 10 personen, klik
hier

Zijn er minder dan 50 personen aanwezig en is er
geen overnachting door meer dan 10 personen,
dan hoeft u geen melding te doen of vergunning
aan te vragen. U moet zich wel houden aan de
brandveiligheidsvoorschriften vanuit het
Bouwbesluit, klik hier

4 weken voor de
ingebruikname een
melding brandveilig
gebruik doen via het
omgevingsloket, klik
hier om naar het
omgevingsloket te
gaan.

16 weken voor de
ingebruikname een
aanvraag voor een
omgevingvergunning
brandveilig gebruik
indienen via het
omgevingsloket. klik hier
om naar het
omgevingsloket te gaan.

Als u wilt weten aan
wat voor voorschriften
u zich moet houden
klik hier voor de
voorschriften van
het Bouwbesluit

Als u wilt weten aan
welke voorschriften
van het Bouwbesluit
u zich moet houden,
klik hier om naar de
gebruiksvoorschriften
van het Bouwbesluit
te gaan.

Als u een activiteit in
of op een bouwsel,
zoals bijvoorbeeld een
tent of tribune, voor
meer dan 150
personen organiseert,
klik hier

Als u een activiteit
organiseert waarbij in
een bouwsel, zoals
bijvoorbeeld een tent,
door meer dan 10
personen wordt
geslapen,
klik hier

Zijn er in een bouwsel minder dan 150
personen aanwezig en wordt door minder dan
10 personen geslapen. Dan hoeft u geen
melding te doen. Maar u moet zich wel houden
aan de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening
overige plaatsen (BGBOP), klik hier

Naast deze voorschriften worden er vanuit de
APV voorschriften gesteld, klik hier om deze
voorschriften te bekijken.
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Evenementen
vergunning

u moet 4 weken voor de
aanvang van de activiteit een
vergunningaanvraag doen
d.m.v. het webformulier
aanvraag evenementen
Klik hier

Als u wilt weten aan wat voor
voorschriften u zich moet houden
klik hier voor de brandveiligheids
voorschriften van het Besluit
Brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige
plaatsen.

Naast deze voorschriften worden er
vanuit de APV voorschriften
gesteld, klik hier om deze
voorschriften te bekijken.

U moet 4 weken voor de
aanvang van de activiteit een
melding brandveilig gebruik
en basishulpverlening overige
plaatsen doen d.m.v.
meldingsformulier.
Klik hier

Als u wilt weten aan wat voor
voorschriften u zich moet houden
klik hier voor de brandveiligheid
voorschriften van het Besluit
Brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige
plaatsen.

Als u een buitenactiviteit
organiseert waarbij meer dan 150
personen aanwezig zullen zijn,
bijvoorbeeld een kermis, een
(rommel)markt, een voorstelling of
een concert, klik hier.

Evenementen
vergunning

U moet 4 weken voor de
aanvang van de activiteit een
vergunningaanvraag indienen
d.m.v. het webformulier
aanvraag evenementen,
klik hier

Als u wilt weten aan wat voor
voorschriften u zich moet houden
klik hier voor de brandveiligheid
voorschriften van het Besluit
Brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige
plaatsen.

Naast deze voorschriften worden er
vanuit de APV voorschriften
gesteld, klik hier om deze
voorschriften te bekijken.

