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Amendement Stop doorgeschoten regelzucht ingediend door de fractie 
CDA Deurne 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021, nr. 72 om 

de voorgelegde tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 

(APV) vast te stellen; 

 

constaterende dat: 

• voor het organiseren van een klein evenement geen vergunning vereist is, voor zover 

aan de voorwaarden uit artikel 2:25 lid 4 APV voldaan wordt; 

• eén van die voorwaarden (artikel 2:25 lid 4 sub a APV) inhoudt dat er minder dan 250 

personen gelijktijdig aanwezig zijn of worden verwacht; 

• met het onderhavige voorstel middels een tekstwijziging van artikelen 2:24 en 2:25 

voorgesteld wordt om dit aantal van 250 terug te brengen tot 150 personen; 

 

overwegende dat: 

• het voorstel door het college als volgt toegelicht wordt: “In de afgelopen periode is 

gebleken dat evenementen tot 250 personen nog behoorlijke evenementen zijn, die de 

daarbij behorende overlast kunnen veroorzaken”;  

• onduidelijk is hoe het college tot deze constatering is gekomen; 

• onduidelijk is waarom in het voorstel gekozen wordt voor het aantal van 150 personen; 

• onduidelijk is wat aanpassing van het aantal personen naar 150 voor een effect heeft 

op de te ervaren overlast; 

• het college deze onduidelijkheden onvoldoende opgehelderd heeft; 

• instemmen met het voorstel leidt tot extra financiële en administratieve lasten voor 

organisatoren van evenementen met een bezoekersaantal tussen de 150 en 250 

personen; 

• een afweging van de argumenten vóór en tegen deze wijziging leidt tot de conclusie 

dat deze niet wenselijk is.  

 

 

BESLUIT 
 

 

Het voorstel als volgt te wijzigen:  

• Artikel 2:24 onder d: “150 personen” te wijzigen in “250 personen”; 

• Artikel 2:25 lid 4 sub a “150 personen” te wijzigen in “250 personen”.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

(R.J.C.M. Rutten) (G.T. Buter) 


