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Criteria meerjaren- en jaarvergunning evenementen  

 Bij besluit van 11 april 2017 heeft de burgemeester van de gemeente Gooise Meren besloten om de 

mogelijkheid voor het aanvragen van meerjaren- en jaarvergunningen voor evenementen te 

introduceren. Deze bevoegdheid is afgeleid van de artikelen 2:24, 2:25 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  

De mogelijkheid voor het verlenen van meerjaren- en jaarvergunningen geldt voor evenementen die 

vanaf 1 april 2017 worden aangevraagd. Evenementen komen hiervoor in aanmerking mits wordt 

voldaan aan de vastgestelde criteria. De criteria en procedurele informatie zijn vastgelegd in dit 

beleidsdocument dat kan worden aangehaald als “Criteria voor meerjaren- en jaarvergunning 

evenementen Gooise Meren”.  

Criteria meerjarenvergunning :  

1. Het evenement vindt al minstens drie jaar in de gemeente plaats; 

2. Er zijn geen negatieve ervaringen opgedaan (de evaluatie van het evenement in voorgaande 

jaren is positief); 

3. Er zijn uit voorgaande jaren geen gegrond verklaarde bezwaren tegen het evenement in de 

huidige opzet; 

4. Het betreft geen evenement dat in risicoanalyses van de hulpdiensten de status ‘risicovol 

evenement’ heeft, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving en er extra 

capaciteit van de hulpdiensten is vereist; 

5. Er is sprake van geringe risico’s ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, een en ander 

te beoordeling van politie en burgemeester; 

6. Het evenement wijzigt jaarlijks niet of nauwelijks qua aard en omvang en wordt elk jaar op 

dezelfde locatie gehouden; 

Een meerjarenvergunning wordt verleend voor maximaal vijf jaar en kan worden ingetrokken indien: 

1. Alsnog blijkt dat er sprake is van substantiële wijzigingen in de aard, omvang of locatie; 

2. De voorschriften in de vergunning niet worden nageleefd; 

3. Zich een calamiteit heeft voorgedaan; 

4. Er gegrond verklaarde klachten zijn binnengekomen; 

5. op grond van een verandering van de inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning;  

6. sprake is van een ruimtelijke ontwikkelingstraject waardoor gebruik van de locatie niet meer  

     mogelijk is; 

7. de locatie niet beschikbaar is;  

7. De burgemeester dit om andere redenen noodzakelijk acht. 

Criteria jaarvergunning:  

1. De aanvraag heeft betrekking op een reeks vooraf bekende kleine evenementen/activiteiten 

waarbij een korte afstemming met de lokale adviesdiensten voldoende is. Onder kleine 
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evenementen/ activiteiten wordt verstaan: evenementen/activiteiten met een laag risico, 

waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en een geringe capaciteit van de 

hulpdiensten vereist is; 

2. De evenementen/activiteiten zijn het initiatief van één organisator; 

3. De activiteiten vertonen een zekere samenhang; 

4. De activiteiten vinden achtereenvolgens binnen hetzelfde kalenderjaar plaats. 

Procedurele informatie  

Procedure meerjarenvergunning  

Voor de aanvraag voor een meerjarenvergunning wordt in het eerste jaar de gebruikelijke procedure 

doorlopen, waarbij geldt dat de aanvraag minimaal 13 weken voor aanvang van het evenement wordt 

ingediend. In de daaropvolgende jaren kan worden volstaan met een schriftelijke/ digitale melding die 

tenminste 6 weken voor het houden van het evenement moet worden ingediend. In deze melding 

worden eventuele wijzigingen ten opzichte van de originele aanvraag aangegeven, zodat getoetst kan 

worden in hoeverre de inhoud van de vergunning nog overeenstemt met de feitelijke activiteiten.  

Bij afwijkende activiteiten kan een aanvullende vergunning noodzakelijk zijn. Hiervoor worden conform 

het bepaalde in de legesverordening leges in rekening gebracht. 

Jaarlijks dient wel een geactualiseerd calamiteitenplan worden aangeleverd, indien dit van toepassing 

is.  

Per aanvraag wordt bekeken of de meerjarenvergunning ook geldt voor de aanverwante vergunningen 

en ontheffingen zoals bijvoorbeeld de ontheffing van de Drank- en Horecawet (zie art. 35 lid 5 DHW). 

Indien nodig wordt hiervoor een nieuwe aanvraag ingediend. 

Procedure jaarvergunning  

De vergunningaanvraag dient minimaal 13 weken vóór het eerste evenement te zijn ingediend. Als de 

activiteiten naar aard verschillen dient er bij de vergunningaanvraag een overzicht te worden 

aangeleverd waarin de activiteiten worden toegelicht. De activiteiten worden vervolgens allemaal 

afzonderlijk in de jaarvergunning genoemd.  

Elke activiteit wordt minimaal 2 weken voor de datum van plaatsvinden schriftelijk/per mail gemeld. 

In de vergunning wordt de bepaling opgenomen dat de burgemeester zich het recht voorbehoudt voor 

evenementen die bij nader inzien omvangrijker blijken te zijn dan in de aanvraag vermeld, als nog een 

afzonderlijke evenementenvergunning verplicht te stellen.  

 


