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Een evenementen-

vergunning aanvragen

In onze gemeente worden jaarlijks veel

activiteiten georganiseerd. Dat is leuk.

Maar soms kan een evenement ook voor

irritatie en overlast zorgen. In deze

folder staan de regels die de gemeente

Oss heeft vastgesteld om overlast en

verstoring van de openbare orde te

beheersen en liefst te voorkomen.

Deze regels bepalen of een evenement

al dan niet in aanmerking komt voor 

een vergunning.

Wat is een evenement?

Met een evenement bedoelen we hier:

Elke voor het publiek toegankelijke

verrichting van vermaak in de open

lucht; inclusief tenten. Het gaat

overigens niet over activiteiten in

horeca-inrichtingen en weekmarkten.

Wanneer is een evenement belastend?

Een belastend evenement, scoort 2 of

meer punten op de volgende criteria:

1. Geluidsproductie: een evenement

met een geluidsniveau van 70dB(A) of

meer. (1 punt)

2. Bezoekers: er worden meer dan 

1000 verwacht. (1 punt)

3. Duur: Het evenement duurt langer

dan 6 uur op één locatie of het

evenement duurt voort tot na 

20.00 uur. (1 punt)

4. Omvang: voor het evenement

moet meer dan één straat worden

afgezet, zodat er een omleiding 

nodig is. (1 punt) 

5. Risico: het evenement brengt een

risico voor de volksgezondheid met

zich mee. (2 punten)

6. Orde: er is kans op een verstoring van

de openbare orde. (2 punten)
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evenementengebieden mei t/m september overig

kernen:

Oss, centrum 20 10

Oss, exclusief centrum 25 10

Ravenstein 16 4

Berghem 15 8

Macharen 5 1

Haren 5 1

Megen 16 5

Neerloon 4 1

Herpen 38 12

Overlangel 4 1

Dennenburg / Deursen 4 1

Dieden en Demen 4 1

Huisseling 4 1

Koolwijk 4 1

Keent 4 1

Neerlangel 4 1

overig:

Evenementenlocaties buitengebied 8 4

Tabel maximaal aantal belastende evenementen per kern/ gebied in aantal dagen per jaar.

Toelichting bij de tabel:

Een evenement dat doorloopt in de

nacht (tot bijvoorbeeld 01.00 uur) wordt

gerekend als één evenementendag voor

de betreffende locatie. Bij meerdaagse

evenementen wordt elke 

evenementendag als één gerekend.

Meerdere evenementen per dag op één

locatie zijn mogelijk maar worden apart

als evenement meegerekend bij de

gebruiksfrequentie.

Belastende evenementen per kern

Om de overlast te beperken, is er

gekozen om een maximum te stellen

aan het aantal belastende

evenementen dat er per kern jaarlijks

gehouden mag worden. In de

onderstaande tabel vindt u een

overzicht.
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Rustperiode

Verder moet er per locatie een periode

van drie weken worden aangehouden

tussen twee belastende evenmenten.

Duur

Een evenement mag maximaal drie

dagen aaneengesloten duren.

Alleen voor de kermis, carnaval en

kindervakantieweken wordt een

uitzondering gemaakt.

Meerdaagse evenementen

Per locatie mag per jaar maar twee keer

een belastend evenement worden

gehouden dat langer duurt dan één

dag.

Uitzonderingen

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de

burgemeester beslissen om een

uitzondering te maken op de regels.

Hij kan bijvoorbeeld een andere eindtijd

of locatie toestaan. Dit kan alleen als de

toegevoegde waarde van een evene-

ment groter is dan de te verwachten

overlast. De gemeente Oss wil ook

ruimte houden voor onverwachte en

niet planbare festiviteiten. Denk

bijvoorbeeld aan een oranjehuwelijk,

een internationaal (sport)succes of een

tournee van een befaamde popgroep.

Specifieke locaties

Er zijn binnen de gemeente locaties

waarvoor andere afspraken gelden.

Bijvoorbeeld omdat de dorpsraad heeft

geadviseerd ergens meer of minder toe

te staan. De uitzonderingen in een

schema:

Andere afspraken

Eindtijden

Naast een maximum aan het aantal

evementen per kern, zijn er nog andere 

regels. Zo zijn er vaste eindtijden per

dag ingesteld.

dag geluidscategorie 1 en 2

maandag t/m donderdag Uiterlijk 24.00 uur einde muziek

Uiterlijk 1.00 uur einde evenement

vrijdag en zaterdag Uiterlijk 1.00 uur  einde muziek

of indien erkende feestdag volgt Uiterlijk 2.00 uur einde evenement

zondag Uiterlijk 24.00 uur einde muziek

Uiterlijk 1.00 uur einde evenement



Gebied/ kern Locatie Uitzonderingen op de

algemene richtlijnen

Herpen Allard van Herpenplein Max. 12 dagen

Berghem Meester Gielenplein Max. 12 dagen

nabij Berchplaets/ Sportstraat

Ravenstein kern, hele gebied binnen grachten Max. 9 dagen

Oss Centrum Heuvel Min. 1 rustweekend per 4 weken;

l Einde muziek uiterlijk 24.00 uur

l Einde evenement uiterlijk 01.00 uur

Jan Cunen park Max. 3 dagen;

l Einde muziek uiterlijk 24.00 uur

l Einde evenement uiterlijk 01.00 uur

Eikenboomgaard Min. 1 rustweekend per 4 weken;

l Einde muziek uiterlijk 24.00 uur

l Einde evenement uiterlijk 01.00 uur

Oss Overig Witte Ruijsheuvel Max. 3 belastende evenementen per jaar

Industrieterrein Vorstengrafdonk 1 motorrace (2 dagen)

Buitengebied Aangewezen crossterrein 1 KPJ-tractorpulling,

De Geer 2 autocrosswedstrijden
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Circus

De gemeente Oss heeft een maximum

gesteld aan het aantal circussen per

jaar. Dit betekent:

l Voor Oss worden jaarlijks maximaal

twee vergunningen afgegeven;

l In Oss is het Sibeliuspark de

circuslocatie;

l In Berghem, Megen, Herpen en

Ravenstein wordt jaarlijks maximaal

één vergunning per kern afgegeven;

l De circussen worden in de

jaarkalender opgenomen.

Lawaaisporten

Voor lawaaisporten gelden de volgende

regels:

l Het aantal evenementen met

lawaaisporten in de gemeente Oss is

beperkt;

l Op de Witte Ruijsheuvel zijn drie

evenementen met lawaaisporten

toegestaan;

l Op de industrieterreinen zijn in

totaal maximaal twee wegraces voor

motoren toegestaan;

l Op een aan te wijzen terrein zijn

maximaal drie crossevenementen

toegestaan (één tractorbehendig-

heidsproef georganiseerd door de 

KPJ en twee autoraces).



Kermis

Voor de kermissen in Oss gelden

specifieke afspraken:

Oss: eerste zondag na 15 augustus en

daaraan voorafgaande woensdag,

donderdag, vrijdag en zaterdag en

daaropvolgende maandag en dinsdag

(totaal zeven dagen). Er gelden

specifieke afspraken over tijden,

locaties etc.

Berghem: tweede zondag in juli en de

daaraan voorafgaande zaterdag en

daaropvolgende maandag en dinsdag

(4 dagen).

Haren: eerste zondag in september en

de daaraan voorafgaande zaterdag en

de daaropvolgende maandag en

dinsdag (4 dagen).

Herpen: laatste zondag in juni en de

daaraan voorafgaande zaterdag en de

daaropvolgende maandag en dinsdag

(4 dagen).

Macharen: laatste zondag van

augustus en de daaraan voorafgaande

zaterdag en de daaropvolgende

maandag en dinsdag (4 dagen).

Megen: laatste zondag in juli en de

daaraan voorafgaande zaterdag en de

daaropvolgende maandag en dinsdag

(4 dagen).

Ravenstein: Hemelvaart en de daarop

volgende vrijdag, zaterdag en zondag (4

dagen).

Carnaval

Tijdens de vier dagen van carnaval

(zaterdag t/m dinsdag) geldt een

ontheffing van de geluidsvoorschriften

voor de meeste horecagelegenheden.

Toetsingscriteria

Een evenement moet ook voldoen aan

de toetsingscriteria die hiervoor zijn

vastgesteld in de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV).
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Artikel 2.2.2 APV Oss

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een 

evenement te organiseren.

2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

a)  de openbare orde;

b)  het voorkomen of beperken van overlast;

c)  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

d)  de zedelijkheid of gezondheid.

Meer informatie over deze onderdelen van de APV komt u tegen op het

aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.



Procedure voor het aanvragen 

van een vergunning

Voor een aanvraag van een vergunning

moet u zijn bij de afdeling Bouwen,

Wonen en Leefomgeving van de

gemeente Oss.Voor evenementenver-

gunningen zijn er twee verschillende

aanvragen mogelijk,namelijk:

l De aanvraag van een niet-belastend 

evenement

l De aanvraag van een belastend 

evenement

Aanvraag van een vergunning voor 

een niet-belastend evenement

Niet-belastende evenementen zijn

evenementen die minder dan twee

punten scoren in het lijstje op p.* onder

‘Wanneer is een evenement belastend?’.

Aanvragen voor deze evenementen

moeten zes weken vóór aanvang van het

evenement ingediend worden.

U kunt een formulier ophalen bij de balie

Bouwen,Wonen en Milieu of

downloaden vanaf www.oss.nl

U  krijgt een ontvangstbevestiging met

daarin vermeld of er sprake is van een

ontvankelijke dan wel niet-ontvankelijke

aanvraag of dat de aanvraag zelfs buiten

behandeling wordt gelaten.Goed voor-

overleg is meestal nodig.Een evenemen-

tenvergunning is nog geen vrijbrief om

het evenement te organiseren.

In het vooroverleg is het raadzaam om

het over de eventuele andere benodigde

vergunningen of vrijstellingen te

hebben.

Aanvraag van een vergunning 

van een belastend evenement

Voor het aanvragen van een vergunning

van een belastend evenement gelden

aanvullende regels.Zo moet de vergun-

ning-aanvraag hiervoor vóór 1 oktober,

voorafgaand aan het jaar waarin het

evenement plaats vindt gemeld worden.

Van al deze evenementen wordt een

kalender gemaakt.Er is een tussentijdse

aanvulling van de kalender mogelijk:

uiterlijk in mei van het evenementen-

jaar.Niet tijdig melden betekent geen

vergunning! De aanvraag voor een be-

lastend evenement moet u minimaal

twaalf weken voor aanvang van het

evenement indienen.Van alle belasten-

de evenementen maakt de gemeente

een jaarkalender die door B&W wordt

vastgesteld.Deze kalender geeft ieder-

een,zowel organisatoren,omwonenden

en andere belanghebbenden in een

vroeg stadium duidelijkheid.

Ook maakt de jaarplanning het mogelijk

om evenementen te spreiden zowel in

tijd als in locatie.De jaarkalender wordt

in november (en bijstelling juni)

gepubliceerd.
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Meer weten?

Bij de aanvraag van een

evenementenvergunning komt heel

wat kijken. De basisregels en 

-procedures vindt u in deze brochure.

Voor veel (vooral grote) evenementen 

is een advies op maat nodig.

U kunt daarvoor terecht bij de 

afdeling Bouwen,Wonen en 

Milieu van de gemeente Oss,

telefoonnummer [0412] 629030.


