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Geharmoniseerde regelingen
 z Vastgesteld door het Land van Cuijk-

raad (alle afzonderlijke raden van de 
5 gemeenten): Algemene Plaatselijke 
Verordening; Legesverordening.

 z In proces voor het nieuwe bestuur 
gemeente Land van Cuijk: Beleidsregel 
artikel 35 van de Alcoholwet; Nadere 
regels meldingsplichtig evenement; 
Aanwijzingsbesluit collectieve festivi-
teiten.

 z Regelingen die in 2022 worden ge-
harmoniseerd: Evenementenbeleid en 
Aanwijzingsbesluit aantal evenemen-
ten (kwartaal 1).

 z Zolang regels nog niet zijn geharmoni-
seerd of nieuwe regels niet zijn vast-
gesteld en oude regels niet zijn inge-
trokken, kunnen de oude regels per 
gebied vanaf 1 januari 2022 nog 2 jaar 
blijven gelden.

Wat is een evenement?
Een evenement is een ‘voor publiek toe-
gankelijke verrichting van vermaak’. Be-
langrijk is of de activiteit open toegan-
kelijk of besloten is. ‘Besloten’ betekent 
dat het evenement niet plaatsvindt in 
de openbare ruimte en alleen voor geno-

digden is. In dat geval is geen melding of 
vergunningsaanvraag nodig. Wel kan het 
zijn dat er andere toestemmingen nodig 
zijn, bijvoorbeeld wanneer er alcohol-
houdende drank verkocht wordt, er een 
weg wordt afgesloten of wanneer (harde) 
muziek een rol speelt. Neem in dat geval 
contact op met één van onze vergun-
ningverleners.

Let op: een oproep via social media wordt 
niet gezien als een uitnodiging en het 
feit dat je kaartjes moet kopen of entree 
moet betalen, maakt iets niet besloten. 

Melding / vergunningsaanvraag
Wanneer jouw evenement in de openba-
re ruimte plaatsvindt en/of voor publiek 
toegankelijk is, moet altijd een melding of 
vergunningsaanvraag worden ingediend. 
Afhankelijk van onder meer het soort eve-
nement, de grootte ervan en het effect op 
de omgeving, kan een melding voldoende 
zijn of is wellicht een evenementenver-
gunning nodig. Door het invullen van de 
evenementenchecker op de toekomstige 
gemeentelijke website, kom je dit te we-
ten en vervolgens kun je meteen de mel-
ding of vergunningsaanvraag indienen. 

Per 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk een feit. Voor deze nieuwe gemeen-
te is dan een  geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld 
en is divers beleid geharmoniseerd. Afhankelijk van de oorspronkelijke gemeente 
waarin jouw evenement werd georganiseerd, kan dit natuurlijk veranderingen met 
zich meebrengen. Met dit informatieblad word je geïnformeerd over de belangrijkste 
zaken voor evenementen in het Land van Cuijk.



Houd er rekening mee dat je ook aan-
vullende informatie aan moet leveren. 
Naarmate een evenement groter is en/of 
meer risico’s met zich meebrengt, zullen 
meer bijlagen nodig zijn. Dit varieert van 
plattegrondtekeningen bij meldingen tot 
bijvoorbeeld een verkeersplan, construc-
tieve gegevens en een uitgebreid veilig-
heidsplan bij meer risicovolle evenemen-
ten.

Voor het indienen van een melding of 
vergunningsaanvraag gelden de volgende 
termijnen:

Melding Minimaal 8 weken 
voor evenement

Vergunning A- en 
B-evenementen

Minimaal 12 weken 
voor evenement

Vergunning C-evenement 
(hoog risico)

Minimaal 16 weken 
voor evenement

Als een melding of vergunningsaanvraag 
niet op tijd binnen is, loop je het risico 
dat deze niet meer in behandeling kan 
worden genomen en het evenement niet 
door kan gaan, zeker wanneer deze eer-
der ook niet is aangemeld voor de evene-
mentenkalender.
 
Evenementenkalender
Voordat je daadwerkelijk een melding 
indient of een vergunning aanvraagt, 
maak je jouw evenement in het jaar voor-
afgaand aan het evenementenseizoen 
alvast bij ons kenbaar door deze aan te 
melden voor de evenementenkalender. 

Dit kun je eenvoudig doen door op onze 
toekomstige website een kort formulier in 
te vullen. Evenementen die voor het jaar 
2022 reeds in de voormalige gemeente 
zijn gemeld, worden uiteraard meegeno-
men in de evenementenkalender van de 
gemeente Land van Cuijk. Plaatsing op 
de evenementenkalender geeft nog geen 
garantie dat het evenement ook daad-
werkelijk doorgang kan vinden. Hiervoor 
wordt het reguliere vergunningenproces 
doorlopen. 

Tip: kijk eerst eens even op onze evene-
mentenkalender om te zien of op de door 
jou gewenste dag niet al een evenement 
(in de buurt) plaatsvindt.

Kosten
Voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag van een evenementenvergun-
ning en eventuele bijkomende toestem-
mingen moeten de volgende legesbe-
dragen worden betaald* (zie volgende 
pagina).



Soort Legeskosten

Melding evenement Geen

Evenementvergunningen A-evenement (laag risico) € 250,00

Evenementenvergunning B-evenement (verhoogde aandacht) € 750,00

Evenementenvergunning C-evenement (hoog risico) € 1.250,00

Ontheffing voor schenken van alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) € 50,00

Geluidsontheffing € 30,00

Ontheffing overnachten € 30,00

Ontheffing Zondagswet € 30,00

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik 
(wanneer het terrein niet bestemd is voor evenementen)

€ 304,65

*  Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren van maatschappelijke,  
sociale of culturele aard en hoofdzakelijk met vrijwilligers werken, kunnen kosteloos 
een evenementenvergunning aanvragen. In dat geval zullen ook voor andere toe-
stemmingen die voor het evenement nodig zijn, geen leges worden gerekend.

Eindtijden
Om een geleidelijk vertrek van bezoekers mogelijk te maken, wordt een onderscheid 
gemaakt in de eindtijd van het geluid c.q. de muziek, de eindtijd voor het verstrekken 
van dranken en etenswaren, evenals de eindtijd van het evenement. De uiterlijke eind-
tijden voor een evenement zijn als volgt:

Dagen Uiterlijke eindtijden

Muziek en geluid Drank en eten Evenement

Zondag t/m donderdag

Melding 23.00 uur 23.30 uur 24.00 uur

Vergunning 23.00 uur 23.30 uur 24.00 uur

Vrijdag, zaterdag, officiële feestdag en collectieve festiviteitsdag:

Melding 00.00 uur 00.30 uur 01.00 uur

Vergunning 01.00 uur 01.30 uur 02.00 uur

Tot slot
De vastgestelde regelingen worden allen in 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. 
Heb je nog vragen, dan kan je per 1 januari 2022 terecht bij de gemeente Land van 
Cuijk. De contactgegevens van de gemeente Land van Cuijk zijn: Postbus 7, 5360 AA 
Grave, telefoonnummer 0485 - 85 4000 en e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl.  
Vraag gerust naar één van onze vergunningverleners of evenementencoördinatoren. 


