18.056571
Artikel 2:25 Evenement
1.

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te
organiseren.

2.

Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:
a.

het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen in de openlucht of 50 personen
binnen;

b.

het evenement tussen 08.00 uur en 01.00 uur plaatsvindt;

c.

geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur dan wel na 23.00 uur, of na 24.00
uur op een avond voorafgaand aan een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag en
daarmee gelijkgestelde dag in de zin van de Algemene termijnenwet en geen geluidsniveau
van meer dan 75 dB(A) / 90 dB(C) tot 19.00 uur en van 70 dB(A) / 85 dB(C) na 19.00 uur op
de gevel van woningen van derden wordt geproduceerd;

d.

het evenement geen risico’s op verstoring van de openbare orde met zich meebrengt, er
geen risicoaspecten ten aanzien van de volksgezondheid in het geding zijn en het evenement
geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

e.

slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per
object;

f.

de organisator binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft
gedaan aan de burgemeester.

3.

De burgemeester kan binnen drie dagen na ontvangst van de melding voorschriften en
beperkingen stellen of besluiten het organiseren van een klein evenement te verbieden, indien:
a.

daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in
gevaar komt;

b.

onvoldoende informatie is verstrekt om te kunnen beoordelen of de situatie zich voordoet
onder sub a.

4.

Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148, van de Wegenverkeerswet
1994.

5.

Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels
stellen voor evenementen op een evenemententerrein ten aanzien van de beperking van de duur,
het maximum en de verspreiding.

6.

Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

7.

Een vergunning voor een belastend evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente
Uden kan worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan 16 weken voor de beoogde
datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de
aanvraag niet mogelijk is.

Artikel 2:29 Sluitingstijd voor horeca binnen het horecaconcentratiegebied
1.

Een nat horecabedrijf mag voor bezoekers geopend zijn:
a.

van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op
donderdag tussen 08.00 uur en 01.00 uur.

b.

van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tussen 08.00 uur en
03.00 uur.

2.

3.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:
a.

nachtinrichtingen.

b.

horecabedrijven die zich uitsluitend richten op het verschaffen van nachtverblijf.

c.

horecabedrijven die zich uitsluitend richten op het verstrekken van ontbijt na nachtverblijf.

Een droog horecabedrijf, mag voor bezoekers geopend zijn:

a.

van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en van woensdag op
donderdag tussen 08.00 uur en 02.00 uur en vanaf 06.00 uur indien gericht op het
verstrekken van ontbijt;

b.

van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tussen 08.00 uur
en 03.00 uur en vanaf 06.00 uur indien gericht op het verstrekken van ontbijt;

4.

Een nachtinrichting mag voor bezoekers geopend zijn:
a.

Van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag tussen
08.00 uur en 01.00 uur.

b.

Van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en van zondag op
maandag tussen 08.00 uur en 04.30 uur.

c.

Het eventueel bij het horecabedrijf, niet zijnde een nachtinrichting, behorende terras dient,
indien sprake is van een sluitingstijdstip op grond van het eerste lid, sub b. en derde lid, sub
b. van dit artikel of artikel 2.30a, uiterlijk om 02.30 uur actief van bezoekers en servies te
worden ontruimd.

d.

Het eventueel bij een nachtinrichting behorend terras dient, indien sprake is van een
sluitingstijdstip op grond van het vierde lid, sub b. van dit artikel of artikel 2.30a, uiterlijk om
22.00 uur van het terrasmeubilair te zijn ontruimd.

e.

De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden
vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf.

Artikel 2:29a Sluitingstijd voor horeca buiten het horecaconcentratiegebied
1.

Een nat horecabedrijf mag voor bezoekers geopend zijn:
a.

Van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op
donderdag tussen 08.00 uur en 01.00 uur.

b.

Van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tussen 08.00 uur en
02.15 uur.

2.

3.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
a.

Horecabedrijven die zich uitsluitend richten op het verschaffen van nachtverblijf

b.

Horecabedrijven die zich uitsluitend richten op het verstrekken van ontbijt na nachtverblijf.

Een droog horecabedrijf, mag voor bezoekers geopend zijn:
c.

Van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op
donderdag tussen 08.00 uur en 02.00 uur en vanaf 06.00 uur indien gericht op het
verstrekken van ontbijt;

d.

Van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag tussen 08.00 uur en
03.00 uur en vanaf 06.00 uur indien gericht op het verstrekken van ontbijt;

4.

Het eventueel bij het horecabedrijf behorende terras dient, indien sprake is van een
sluitingstijdstip op grond van het eerste lid, sub a. en derde lid, sub a. van dit artikel, uiterlijk om
01.00 uur te zijn ontruimd.

5.

Het eventueel bij het horecabedrijf behorende terras dient, indien sprake is van een
sluitingstijdstip op grond van het eerste lid, sub b. en derde lid, sub b. van dit artikel of artikel
2.30a, uiterlijk om 02.00 uur te zijn ontruimd.

6.

De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden
vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf.

Artikel 2:30c Exploitatievergunning horecabedrijf

1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder of in afwijking van de vergunning van de
burgemeester.

2.

Onverminderd artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning:

a. indien de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan, de
beheersverordening, het exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit;
b. of indien de aanvrager geen dan wel afwijkende beschikking omtrent het gedrag (VOG) met
betrekking tot de leidinggevende(n) overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop
de aanvraag is ingediend, is afgegeven;
c. indien voor de exploitatie of vestiging van een horecaberdrijf tevens een vergunning op grond
van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning is geweigerd;
d. Indien de leidinggevende(n) de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt;
e. Indien de leidinggevende(n) onder curatele staat of is ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij;
f. Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke situatie niet met het in de
aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

3.

De burgemeester kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1.8, de vergunning geheel of
gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed.

4.

Geen vergunning is vereist voor:

a. een horecabedrijf waarvoor een vergunning is vereist op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet, of;
b.

een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de
horeca een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

5.

c..

een zorginstelling of ziekenhuis;

d.

een museum;

e.

een bedrijfskantine- of restaurant;

f.

een school of instelling;

g.

een clubhuis of stationsrestauratie.

De vergunning wordt door de burgemeester ingetrokken indien:
a. Deze is verleend op grond van de door exploitant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens
en een ander besluit op de aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste
omstandigheden volledig bekend waren geweest;
b. de exploitant niet langer voldoet aan de eisen zoals die zijn vermeld in het tweede lid;
c. zich in of in de nabijheid van het horecabedrijf feiten hebben voorgedaan, die naar het oordeel
van de burgemeester de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van deze vergunning gevaar
zou opleveren voor de openbare orde, de veiligheid, volksgezondheid, het woon- en
leefklimaat of de zedelijkheid;
d. voor de exploitatie van het horecabedrijf tevens een vergunning op grond van de Drank- en
Horecawet is vereist en deze vergunning is ingetrokken.

6.

Onverminderd het gestelde in het derde lid kan de burgemeester de ingebruikneming van de
openbare plaats ten behoeve van een of meer bij een horecabedrijf horende terrassen weigeren:
a.

indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan een openbare plaats dan wel gevaar
oplevert voor de bruikbaarheid van een openbare plaats of voor het doelmatig en veilig
gebruik daarvan;

b.

indien dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud
van een openbare plaats.

7.

Het bepaalde in het zevende lid geldt niet voor zover de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken of het
Provinciaal wegenreglement van toepassing is.

8.

Op de vergunning en de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet
van toepassing.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1.

Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik
geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie
personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat
erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke
hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2.

Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding
van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder
dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

3.

De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

4.

De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

a. geluid- of geurhinder;
2.

b. hinder van dieren;

3.

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

4.
5.

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf

Artikel 2. 80 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning wordt toegevoegd:
1.

De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het
verbod uit het tweede lid van toepassing is;

2. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:
a. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied, of
b. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor
door de burgemeester genoemde bedrijfsmatige activiteiten, of
c. in door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen bedrijfsmatige activiteiten.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het
derde lid weigeren:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
b. indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed
of dreigt te worden beïnvloed;
c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke exploitatie niet met de
aanvraag in overeenstemming zal zijn;
e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens de in dit artikel gestelde eisen met betrekking tot
de aanvraag;
f. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met
het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
g. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een
geldende Leefmilieuverordening/beheersverordening1 of een geldende omgevingsvergunning
in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of
h. indien een of meer beheerders van het bedrijf binnen 3 jaar vóór de indiening van de
vergunningaanvraag een bedrijf heeft geëxploiteerd of daar leiding aan heeft gegeven, dat
wegens het aantasten van de openbare orde, de aantasting van het woon- en leefklimaat

1

Afhankelijk of een dergelijke verordening in de gemeente aanwezig is.

daaronder begrepen, gesloten is geweest dan wel waarvoor de vergunning om die reden is
ingetrokken.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het
derde lid intrekken of wijzigen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;
b. indien het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden
beïnvloed;
c. indien de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke exploitatie niet met het in de
vergunning vermelde in overeenstemming is;
e. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met
het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;
f. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een
geldende Leefmilieuverordening/beheersverordening of een geldende omgevingsvergunning in
de zin van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
g. indien de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij
activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf dan wel toestaat of gedoogt dat strafbare
feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed;
h. indien er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;
i. indien door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast;
j. indien de voorschriften uit de vergunning niet worden nageleefd en/of
k. indien de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd.

