
Toelichting 0-evenementen 

 

Wanneer is een evenement een 0-evenement? 

 

Een evenement is een 0-evenement als het voldoet aan de volgende criteria: 

 

 U dient een melding minimaal 3 weken voorafgaand aan uw activiteit in 

 Het evenement vindt plaats op:  

- maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 24.00 uur  

- vrijdag en zaterdag, of dagen waarop een officiële feestdag volgt tussen 09.00 

en 01.00 uur 

- zondag tussen 13.00 en 24.00 uur 

 Er is geen sprake van versterkt geluid, of slechts in beperkte mate (niet meer dan 

70 dBA op de gevel) 

 Bij een feest, of straatbarbecue zijn maximaal 100 personen aanwezig en er 

worden slechts kleine objecten geplaatst (minder dan 50m2) waarin minder dan 

50 personen gelijktijdig in kunnen verblijven 

 Het evenement vindt niet plaats in de nabijheid van een kerkgebouw of 

begraafplaats 

 Het evenement vindt niet plaats op een industrieterrein  

 Het evenement is niet gerelateerd aan, of vormt een onderdeel van, een groter 

evenement 

 Er is geen sprake van vechtsportwedstrijden, zoals kickboksgala’s, kooivechten, 

freefighten etc. 

Aan de hand van de vragenboom op de website kunt u eenvoudig toetsen of u voldoet 

aan de criteria voor een melding. 

 

Alcohol 

Als tijdens een evenement alcohol wordt geschonken, moet u rekening houden met het 

volgende: 

-  er moet een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn. Die 

ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke 

aard zwak alcoholische dranken te schenken voor maximaal 12 aaneengesloten 

dagen; 

-  tijdens evenementen is alleen het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken 

toegestaan (max. 15% vol.); 

-  de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden moet duidelijk herkenbaar 

zijn afgescheiden van de openbare weg; 

-  alcohol mag niet worden meegenomen naar de openbare weg buiten het 

evenemententerrein. 

 

Schoonmaak 

Na afloop van een evenement moet het evenemententerrein schoon worden gemaakt. U 

bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

 

 

 

 

 



 

Bewonersbrief 

Om bewoners en ondernemers vooraf te informeren over uw evenement, stuurt u ze een 

brief. U geeft daarin aan: 

-  datum en tijd(en); 

-  datum en tijd(en) opbouw en afbouw; 

-  parkeerbeperkingen (locaties en tijden); 

-  telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook op de 

dag zelf); 

-  mogelijke overlast veroorzakende activiteiten; 

 

 

Voorbeelden 0-evenementen 

Buurtbarbecue 

Voor een buurtbarbecue tot 100 personen heeft u geen vergunning nodig. Een melding is 

genoeg. 

Om schade en overlast te voorkomen gelden er regels. Zo mogen wegwerpbarbecues 

niet direct op het gras. Zorg voor voldoende afstand tussen barbecue en gras, struiken 

en bomen. Uiteraard moet u afval weggooien in de afvalbakken. Bij het indienen van een 

melding ontvangt u enkele aandachtspunten / brandveiligheid. 


