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Geachte mevrouw Nijman, 
 
In uw brief van 18 september 2019 hebt u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over 
Toestemming Halloween – evenement. Voordat wij overgaan tot beantwoording van uw vragen merken wij het 
volgende op: 
 
Wij delen uw opvatting dat het een goede zaak is dat het Grote Kerkhof, nu het autovrij is, goed gebruikt wordt 
voor evenementen, zeker als die door ondernemers en/of de bevolking spontaan opgepakt worden.   
 
Bij evenementen op dit plein (of andere pleinen of locaties in Deventer) maken wij geen afweging met 
betrekking tot de inhoud van het evenement.  Dat is niet aan ons. Daar komen wij in de beantwoording nog op 
terug. Wij kijken wel naar de uitvoerbaarheid, de veiligheid, (andere) aspecten van het beheersen van 
bezoekersstromen en uiteraard mogelijke strafrechtelijke aspecten (denk aan demonstraties).   
 
U typeert Halloween als een commercieel concept dat we in onze samenleving “ineens over moeten nemen”.  
Naar onze mening is van dat ”ineens moeten ” geen sprake.  Volgens ons is er sprake van een trend die 
spontaan door de samenleving overgenomen is of wordt.  
 
Vraag 1:  

Wordt voor een evenement dat op het Grote Kerkhof plaatsvindt vooraf aan de Gemeente Deventer 
toestemming gevraagd? 
 
Antwoord:  
Voor het organiseren van een evenement is op grond van de Algemene plaatselijke verordening Deventer 
(Apv) een vergunning van de burgemeester nodig.  In sommige gevallen, afhankelijk van de aard en omvang 
van het evenement, is het voldoende om een melding in te dienen.  Doorgaans wordt voor een 
vergunningplichtig evenement op dit plein ook een evenementenvergunning aangevraagd. Overigens vallen 
niet alle vormen van vermaak onder de definitie van een evenement. Het optreden als straatartiest en het 
houden van een betoging vallen bijvoorbeeld niet onder dit begrip.  
 
Vraag 2:  
Op basis van welke criteria maakt de Gemeente of het college daarin een afweging? 
 



Antwoord:  
Er staan toetsingscriteria in de Apv. De burgemeester kijkt of er weigeringsgronden van toepassing zijn als er 
een evenementenvergunning aangevraagd wordt.  Naast de algemene weigeringsgronden zoals het belang 
van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu wordt er getoetst aan artikel 
2:25 Apv. De burgemeester kan een evenementenvergunning bijvoorbeeld weigeren als de inhoud of 
uitstraling van het evenement niet past in het evenementenbeleid, het imago of de belangen van de gemeente 
Deventer.  
 
Openbare orde en veiligheid zijn belangrijke factoren bij de belangenafweging. In de Apv staat dat het 
verboden is bij een evenement de orde te verstoren.  Er wordt dan ook advies gevraagd aan de lokale 
hulpdiensten bij de zogenaamde middel risico evenementen en aan de Veiligheidsregio IJsselland bij hoog 
risico evenementen.  
 
Vraag 3:  
Halloween als evenement in de openbare ruimte (…) is voor de ChristenUnie geen goede invulling van het 
Grote Kerkhof. In hoeverre heeft het college hier een inhoudelijke afweging gemaakt?  
 

Antwoord:  

In het Evenementenbeleid van Deventer is aangegeven dat gemeentelijke sturing op soort en inhoud van 
evenementen niet wenselijk is. Uitgangspunt is dat het initiatief voor evenementen van organisatoren en de 
inwoners zelf moet komen. Alleen in zeer exceptionele situaties zal hier afwijkend op worden gehandeld. Dan 
wordt gedacht aan zeer milieubelastende evenementen of als de openbare orde en veiligheid in het geding is. 
Dit is onzes inziens bij dit evenement niet aan de orde, waardoor het college geen inhoudelijke afweging heeft 
gemaakt. 

 

Vraag 4:  
Is het college het met de ChristenUnie eens dat een Halloween-evenement qua karakter niet passend is in de 
openbare ruimte?   
 
Antwoord:  
Nee, dat zijn wij niet met u eens omdat wij geen inhoudelijk oordeel hebben over de inhoud van evenementen 
en er na toetsing (zoals aangegeven in onze antwoorden bij uw vragen 2 en 3) geen aanleiding is om het 
evenement te verbieden of er geen vergunning voor af te geven.  
 
Vraag 5:  
Indien u dit niet met ons eens bent, kunt u dan uitleggen waarom niet. 
 
Antwoord:  
Zie ons antwoord op uw vraag 4. 
 
Vraag 6: 
Is het college het met de ChristenUnie eens dat Halloween niet bevorderlijk is voor de geestelijke gezondheid, 
zelfs schadelijk kan zijn voor onze jeugd? 
 
Antwoord 
Wij kunnen dat niet beoordelen omdat daar in het verleden ons geen signalen over hebben bereikt en er (nog) 
geen onderzoek naar is gedaan.  
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 
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