Geachte mevrouw/heer,
U heeft eerder bij de gemeente Rotterdam een evenementenvergunning aangevraagd,
daarom informeren wij u over het volgende.
Rotterdam is een populaire evenementenstad. Gemiddeld zijn er 65 grote en 800 kleinere
evenementen per jaar. Tegelijkertijd wordt de stad drukker en voller. Daarom hebben we
grenzen gesteld voor de meest gebruikte locaties en spreiden we evenementen beter door de
stad. Ook gaan de leges voor evenementenvergunningen voor het eerst sinds lange tijd
omhoog. U leest er in deze brief meer over.
Bindende locatieprofielen voor 7 locaties
Vanaf 1 januari 2020 gelden bindende locatieprofielen voor de eerste 7 locaties. In het
locatieprofiel staan de randvoorwaarden en spelregels voor een locatie, bijvoorbeeld:
• hoeveel evenementen op een locatie mogen plaatsvinden;
• hoeveel rust- en hersteltijd er tussen de evenementen moet zijn;
• de geluidsnormen.
Dit kan betekenen dat uw evenement niet kan plaatsvinden op de datum of locatie waar u een
aanvraag voor indient. Klik hier voor de locatieprofielen.
Vergunning aanvragen vanaf 1 januari 2020
Wilt u een evenementenvergunning in de categorie A aanvragen in de periode april tot en met
september 2020? Dit kan vanaf 1 januari 2020. Aanvragen die eerder worden ingediend
worden niet in behandeling genomen. U kunt een vergunning alleen digitaal aanvragen, via het
loket aanvragen A- evenementenvergunning
Leges gaan omhoog
Voor het eerst sinds lange tijd stijgen de leges, vanaf 1 januari 2020. Dit verandert er:
• De tarieven voor de evenementen in de A-, B- en C-categorie worden:
− A-evenementen: € 250
− B-evenementen € 2.000
− C-evenementen € 5.000
• Voor alle evenementen in de categorie A gelden vanaf 1 januari dezelfde tarieven. We
maken geen onderscheid meer in het aantal bezoekers.
• Kleine evenementen ( 0-evenementen) die wel gemeld moeten worden, maar waarvoor
geen vergunning nodig is, blijven kosteloos.
Meer weten?
We hopen dat u zo alle nodige informatie heeft. Meer informatie over het evenementenbeleid
en evenementenvergunningen kunt u hier vinden.

