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Beste organisatoren, 

Als verantwoordelijk wethouder draag ik de Apeldoornse evenementen een warm 
hart toe. Net voor de coronapandemie los barstte, sprak ik velen van jullie bij Nett 
over het verduurzamen van evenementen. Het was mooi om te merken hoe positief 
jullie reageerden op de opgave die er ligt. Ook in de workshops, die goed bezocht 
zijn, was dat terug te zien: mijn complimenten!
Helaas viel daarna voor lange tijd het doek voor evenementen. Ik weet dat jullie 
branche bestaat uit veerkrachtige en creatieve ondernemers, maar ruim anderhalf 
jaar van beperkingen is simpelweg enorm ingrijpend. En dat terwijl evenementen 
zo belangrijk zijn voor onze stad! Om elkaar te ontmoeten, te genieten van goede 
muziek, lekker eten of mooie kunst. 

Evenementen verbinden verschillende generaties en dragen bij aan een trots gevoel 
voor onze mooie stad. Ik ben dan ook ontzettend blij dat er langzamerhand weer 
meer mogelijk is. Het is nog niet als vanouds, dat realiseer ik me terdege, maar de 
deur staat gelukkig steeds verder open. 

In de hoop en verwachting dat in 2022 evenementen weer als vanouds 
kunnen plaatsvinden, heeft het college besloten het budget voor 
publieksevenementensubsidies voor 2022 te verhogen naar € 375.000. Wij 
hopen op prachtige aanvragen voor bruisende, leerzame, sportieve en gezellige 
evenementen. Hiervoor hebben jullie wat langer de tijd dan normaal, zodat jullie 
de tijd hebben de voorstellen goed uit te werken: voor 17 januari 2022 moeten de 
aanvragen bij ons binnen zijn. 

In 2022 gaat Apeldoorn een feestelijk jaar tegemoet, met de heropening van 
Paleis Het Loo, het opleveren van Het Plein van de Stad én hopelijk vele mooie 
evenementen. Ik hoop jullie dan weer in goede gezondheid te ontmoeten!

Jeroen Joon
Wethouder Evenementen 
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Evenementen 2022 in Apeldoorn 
De afgelopen twee jaar werden evenementen 
vanwege corona verplaatst, geannuleerd en 
gehouden in een alternatieve vorm. Wij hopen 
dat 2022 weer een mooi festivaljaar wordt 
want met evenementen en festivals vieren 
we de stad. Ze brengen mensen samen en 
maken Apeldoorn levendig en aantrekkelijk. De 
citymarketingorganisatie Apeldoorn Marketing 
(die per 1 januari a.s. verder gaat als Apeldoorn 
Partners) doet jaarlijks een oproep voor het 
indienen van evenementenplannen. 

Meld je evenement aan 
Ben jij van plan om een evenement te 
organiseren in 2022? Meld dan je evenement 
aan bij de evenementendesk van Apeldoorn 
Partners. Door aanmelding van je evenement 
krijg je inzicht welke evenementen in 2022 
waar en wanneer plaatsvinden en kunnen 
we knelpunten in het programma vroegtijdig 
oplossen. 

Evenementendesk Apeldoorn 
Partners
Wil je je plan bespreken voordat je een 
vergunning en/of subsidie gaat indienen? 
Of wil je meer informatie over het beleid en 
overige evenementenaangelegenheden? Neem 
dan contact op met Michaela Luttenberg, 
evenementenmanager Apeldoorn Partners. Zij 
is bereikbaar van maandag t/m donderdag via 
m.luttenberg@apeldoornmarketing.nl 
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Focus evenementenprogramma 2022

1. Aanscherping evenementennota 
De Gemeente Apeldoorn werkt met de evenementennota ‘De levendige stad’. 
De nadruk in dit beleid ligt op het uitbouwen, versterken en verbinden van 
(nieuwe) initiatieven. 
In 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe evenementennota die bijdraagt een 
toekomstbestendige evenementenstad die past bij de ambities van Apeldoorn 
én waarvan inwoners, bezoekers en ondernemers optimaal profiteren. 
Evenementen die veilig verlopen maar ook evenementen die Apeldoorn gebruiken 
als inspiratiebron voor uitdagende en vernieuwende activiteiten. 

2. Evenementen meer in schijnwerpers 
De komende jaren wordt meer verbinding en samenwerking gezocht in 
overkoepelende thema’s en events die jaarlijks terugkeren op de kalender. 
Voorbeelden hierin zijn het bundelen van culturele events in september onder 
‘September cultuurmaand’ en een ‘Royaal Winterprogramma’ waardoor nieuwe 
doelgroepen worden aangeboord en deze bijdragen tot meer zichtbaarheid van 
evenementen alsmede economische spin-off in Apeldoorn. 

3. Corona 
Veel evenementen hebben in 2020 en 2021 geen doorgang kunnen vinden 
vanwege COVID-19. Ga jij voor dit jaar opnieuw een plan indienen? Zorg er 
dan voor dat je plan aangepast is aan de huidige situatie. Dit kun je doen door 
het eerdere plan te herzien of door een extra hoofdstuk of paragraaf toe te 
voegen. Denk hierbij na over zaken als: Op welke manier is je plan veranderd 
door de actualiteiten? Waar zie je aanvullende kansen of mogelijkheden? Is de 
programmering gewijzigd? Heb je een aangepaste versie van jouw evenement 
bij verschillende coronascenario’s indien dit toch van toepassing blijft in 2022?

4. Verduurzaming 
Verduurzaming van evenementen wordt een vast onderdeel. Ook de regelgeving, 
de lokale politiek en bezoekers vragen ons om hier rekening mee te houden. 
Geef daarom in je plannen duidelijk weer aan welke manier je bezig bent met 
duurzaamheid. Denk aan het verbod op single-usematerialen, het inzetten van 
alternatieve energiebronnen, je plan rondom afvalmanagement en de reductie 
van de algehele ‘footprint’ van je evenement. 

5. Toegankelijkheid 
Ook toegankelijkheid speelt een steeds grotere rol bij evenementen. Is je 
evenement voor iedereen toegankelijk en bereikbaar, bijvoorbeeld voor 
bezoekers met een beperking? Welke maatregelen neem je hierin? Neem dit 
mee in je evenementenplan. Er zijn tegenwoordig op internet handige checklists 
te vinden. 



Uitgelicht: Grotere thema’s 2022 
Voor 2022 heeft Apeldoorn een aantal thema’s/grote events centraal staan: 

1. Koninklijke Veluwe 
De heropening van Paleis Het Loo staat gepland voor 2022. De verwachting is 
dat jaarlijks 150.000 extra bezoekers Apeldoorn zullen bezoeken. In 2022/2023 
staat daarom het thema Koninklijke Veluwe in Apeldoorn centraal. Er wordt 
groots ingezet om de stad en de regio rondom het Koninklijke thema te etaleren 
en te laten zien hoe royaal het genieten is in Apeldoorn en op de Veluwe. Dit 
wordt gedaan door grote campagnes en extra activiteiten vanuit Paleis Het Loo 
alsmede productontwikkeling (ook voor events), promotie en citydressing in de 
start. 

2. WK Volleybal Vrouwen 
In 2022 vindt het FIVB Wereldkampioenschap Volleybal Vrouwen plaats in 
Nederland en Polen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van deze mondiale 
sport dat Nederland de organisatie van dit grootschalige topsport evenement 
toegewezen krijgt. Apeldoorn is één van de drie speelsteden en er worden ruim 
200.000 toeschouwers verwacht. In Apeldoorn vindt o.a. de teampresentatie 
plaats op het Plein van de Stad almede de kwartfinale en halve finale in 
Omnisport Apeldoorn. Het WK start op 23 september 2022 en duurt ruim drie 
weken. 

3. Plein van de stad 
Het “Plein van de Stad” kende een lange aanloop, maar de werkzaamheden 
zijn begonnen. Het wordt een plein waar plaats is voor verbinding, plezier en 
creativiteit. Een plek die economische stimulans geeft voor ondernemend en 
organiserend Apeldoorn en waar het hele jaar door iets te doen mag zijn, met 
evenementen, de warenmarkt, (muziek)optredens en ruimte voor kunst en 
cultuur. Heb je een idee voor een evenement voor dit plein? Laat het ons weten! 
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Vraag je evenementenvergunning tijdig aan! 
Als je van plan bent om een evenement in 2022 
te organiseren, adviseren wij om de aanvraag 
voor een evenementenvergunning voor 1 februari 
2022 in te dienen. Dit geldt met name voor de 
middelgrote en grote evenementen, waarbij 
je de complete evenementenvergunning dient 
aan te vragen. Doe je dat niet voor 1 februari 
2022, dan loop je de kans dat jouw evenement 
niet meer op de gewenste datum en/of locatie 
kan plaatsvinden omdat het maximum aantal 
evenementen op een dag is bereikt. Als je tijdig 
je aanvraag voor een evenemenentenvergunning 
indient, kan er op tijd gekeken worden naar de 
mogelijkheden om eventuele knelpunten en, 
indien nodig, op zoek te gaan naar een oplossing. 

voor 1 februari 2022!

Evenementen-
vergunning 

Evenementenvergunning aanvragen 
+ gevraagde bijlagen voor een evenementenvergunning 

Voor ieder evenement dat in Apeldoorn georganiseerd wordt, is (in principe) 
een evenementenvergunning nodig. De evenementenvergunning kun je digitaal 
opvragen en indienen via apeldoorn.nl/evenementenvergunning
Afhankelijk van de grootte en aard van een evenement, moet je bij de 
vergunningsaanvraag meerdere gegevens aanleveren. In de meeste gevallen is 
dat een volledig ingevulde vergunningsaanvraag met o.a:
n Een draaiboek.
n Een situatietekening. 
n Een indelingstekening van het evenement.
n Een veiligheidsplan.
n En een beveiligingsplan.
Om de toetsing van de vergunningsaanvragen zorgvuldig en tijdig te kunnen 
verrichten en de risico’s op het gebied van veiligheid te kunnen beoordelen, 
is het tijdig aanleveren van een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, 
noodzakelijk. Als een aanvraag te laat of onvolledig wordt ingediend bij de 
gemeente Apeldoorn, zal het evenement geen doorgang kunnen vinden.

Doorlooptijd 
Voor middelgrote en grote evenementen wordt de vergunning besproken met 
diverse partijen. Het beoordelen daarvan kost tijd. De gemeente Apeldoorn heeft 
de minimale indieningstermijn van zowel middelgrote als grote evenementen 
vastgesteld op twaalf weken. De indieningstermijn van kleine evenementen is 
drie weken. De gemeente Apeldoorn sluit met de indieningstermijn van twaalf 
weken aan op regionale afspraken uit het multi-evenementenbeleid van de 
gehele regio Noord-Oost-Gelderland. De termijn van twaalf weken geeft tevens 
de ruimte om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen, de risico’s in te schatten en 
inzet van hulpdiensten te regelen. Tot slot geeft de aangepaste indieningstermijn 
de gelegenheid om ruim op tijd online te publiceren op overheid.nl

Meer informatie 
Op de website van de gemeente Apeldoorn kun je meer informatie vinden 
over de voorwaarden voor het verkrijgen van een evenementenvergunning. 
Ook vind je daar informatie over de ‘Nota Geluid en Evenementen’ en het 
‘Evenementenvergunningenbeleid’. 

Indien je meer informatie wilt ontvangen over veiligheidsplannen en 
beveiligingsplannen voor jouw evenement, kun je, tenminste 12 weken 
voorafgaand aan jouw evenement, contact opnemen met gemeente Apeldoorn, 
Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken. 
Zij zijn bereikbaar via apvvergunningen@apeldoorn.nl of telefonisch via: 14 055.
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Vraag je evenementensubsidie
tijdig aan! 

Evenementen brengen leven in de brouwerij en laten aan 
bewoners en bezoekers de mooie kanten van onze stad 
zien. De gemeente Apeldoorn ondersteunt een deel van 
de aanvragen met subsidie. 
Voordat je een aanvraag voor financiële ondersteuning 
indient, vragen we je onderstaande aanvraagprocedure 
en criteria goed te lezen. Zowel publieksevenementen als 
springplankevenementen kunnen in aanmerking komen 
voor subsidie. 
Gemeentelijke subsidie wordt, meer dan in voorgaande 
jaren, ingezet als een aanvullende subsidie op het 
evenement. Evenementen moeten kunnen aantonen 
financieel grotendeels op eigen benen te kunnen staan.

Evenementen-
subsidie 

Aanvragen springplanksubsidie 2022

10% van het jaarlijkse evenementensubsidiebudget is gereserveerd voor 
springplankevenementen. Dit zijn kleinschalige, nieuwe initiatieven waarbij je 
maximaal een bijdrage van € 2.500,- ontvangt. De aanvraag moet 16 weken 
voorafgaand aan je evenement ingediend zijn. Gezien het innovatieve karakter 
van dit type evenementen, kun je het hele jaar subsidie aanvragen zolang er 
budget beschikbaar is. Onder de springplanksubsidie vallen geen buurtbbq’s of 
gezamenlijke straatactiviteiten. 

Criteria springplanksubsidie 
Het betreft een kleinschalig, nieuw initiatief dat een bijdrage levert aan een 
evenwichtig jaarprogramma van evenementen in Apeldoorn. De gemeente 
ondersteunt maximaal 40% van de begroting met een maximaal subsidiebedrag 
van € 2.500,- per evenement per jaar. 

Online aanvragen + gevraagde bijlagen 
De aanvraag voor financiële ondersteuning van springplanksubsidie dient 
tenminste 16 weken voorafgaand aan het evenement online ingediend te zijn.
Bij je digitale aanvraag moet je de volgende bijlagen meesturen:
n  Een projectplan met in ieder geval informatie over inhoud en de programmering 
 van het evenement
n  Een marketing- en promotieplan
n  Een specificatie van de begroting met daarin naast de gevraagde bijdrage ook 
 alle andere inkomsten en uitgaven
n  Een kopie van de statuten van de organisatie
n  Indien afgesloten, een afschrift van de risicoverzekering (art. 4:37 Awb).

Doorlooptijd
Apeldoorn Partners beoordeelt je aanvraag en legt het advies neer bij het 
College van B&W. Binnen 16 weken na aanvraag wordt een beslissing genomen 
en word je telefonisch en per mail door Apeldoorn Partners ingelicht over het 
besluit. 
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Aanvragen publieksevenementensubsidie 2022 

Publieksevenementen leveren een belangrijke bijdrage in een evenwichtig 
evenementenprogramma in soort, tijd, doelgroep, locatie en/of thema. Doe je 
beroep op meer € 2.500,- evenementensubsidie dan valt je aanvraag onder 
publieksevenementen. Je aanvraag moet voor 17 januari 2022 binnen zijn bij de 
gemeente Apeldoorn. Aanvragen die later of incompleet binnenkomen, worden 
niet in behandeling genomen. 

Waar wordt je evenement op getoetst? 
Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt gewerkt met de toetsingcriteria 
en beoordelingsmatrix zoals deze is opgenomen in de subsidieregeling voor 
evenementen. Evenementen met een geloofsovertuiging en evenementen met 
die een goed doel sponsoren vallen niet binnen deze regeling. 
Een organisator kan maximaal 40% als subsidie krijgen, de overige 60% komen 
van inkomsten uit andere bronnen dan subsidie van de gemeente. Uit ervaring 
van voorgaande jaren wordt er jaarlijks meer aangevraagd dan er te besteden is. 
Daarom kunnen niet alle aanvragen worden gehonoreerd en worden er keuzes 
gemaakt. 
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Dien je voor aanvraag voor 
publieksevenementensubsidie 
voor 17 januari 2022 in! 



Criteria 

Positionering 
Apeldoorn geeft prioriteit aan evenementen die nauw aansluiten bij het karakter 
en de strategische doelstellingen van de stad. Voor evenementen betekent dit 
o.a. dat er oog is voor duurzaamheid, natuur & cultuur, economische spin-off 
in binnenstad en buitengebieden, generaties verbinden en passend binnen de 
locatieprofielen van de stad. 

Plaats binnen het totaalaanbod
Apeldoorn wil een samenhangend evenementenaanbod realiseren. Een 
totaalaanbod evenementen dat voor een breed publiek toegankelijk is en 
goede spreiding biedt over beleving, thema’s, locaties, tijd en doelgroepen. Bij 
de beoordeling wordt gekeken of het geen overlap vertoond met soortelijke 
activiteiten in het jaar. 

Herkomst bezoekers/bezoekersaantallen 
Apeldoorn wil met haar evenementen een breed en gevarieerd publiek bereiken 
- in de stad en in de regio, nationaal en internationaal. Omschrijf helder wat het 
bereik en de doelgroep is van het evenement, en wat je aanbod is. Onderbouw 
je verhaal met onderzoeksgegevens, indien beschikbaar.

Samenwerking 
Toon aan dat je evenement binding heeft met initiatieven in de stad en met 
andere Apeldoornse instellingen en of ondernemers.

Professionaliteit 
De kwaliteit van de programmering sluit aan bij de ambities van het evenement. 
Er wordt gekeken of je in staat bent om het ingediende plan te realiseren en 
of er sprake is van een positief trackrecord. Je ingediende plan is doordacht 
en de doelstellingen op het gebied van bereik, positionering en productionele 
uitvoering zijn realistisch. 

Onderscheidenheid van concept/publieksbeleving
Vernieuwing en verrassing ten opzichte van het bestaande aanbod dragen bij 
aan een positieve beoordeling. Laat in het plan zien wat je gaat toevoegen 
en hoe het publiek wordt meegenomen in het programma (voor, tijdens en na 
het bezoek) en hoe je de totaalbeleving van het evenement wilt optimaliseren. 
Denk bijvoorbeeld aan gastvrijheid, de aankleding van het festivalterrein en de 
communicatie.

Marketing- en communicatieplan 
Een toekomstbestendig evenement kan niet meer zonder een goed doordacht 
(en realistisch) marketing- en communicatieplan. Denk aan online- en offline 
communicatiecampagnes, benadering van media en inzet van beeld en geluid. 
De doelstellingen (doelgroep, bereik, ingezette middelen) moeten realistisch en 
SMART zijn. Let bijvoorbeeld op de verhouding van het budget voor marketing 
en communicatie ten opzichte van de totale begroting. Geef ook aan welke 
mediapartners je bij het evenement wilt betrekken. 

Duurzaamheid 
Apeldoorn heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Verwerk in je plan 
wat je doet met betrekking tot het verduurzamen van je evenement en de wijze 
waarop je bezoekers stimuleert tot duurzaam gedrag. 

Financiën 
Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen, moet je als 
organisator aantonen dat deze noodzakelijk is om het evenement te realiseren. 
De begroting is realistisch en maakt inzichtelijk hoe de gevraagde bijdrage van 
gemeente Apeldoorn zich verhoudt tot de totale begroting en overige (eigen) 
inkomsten. Laat ook zien hoe hoog de gevraagde bijdrage per bezoeker is. Bij 
het vaststellen van de financiële bijdrage wegen we ook het rendement voor de 
stad mee.
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Online aanvragen publieksevenementensubsidie 

De aanvraag voor financiële ondersteuning voor publieksevenementen 2022 
dien je online voor 17 janauari 2022 in. Bij je digitale aanvraag moet je volgende 
bijlagen meesturen: 
• Projectplan dat aansluit bij bovenstaande criteria 
• Marketing- en communicatieplan
• Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan met daarin ook verwerkt alle 

inkomsten en uitgaven. 
• Duurzaamheidsplan

Vraag je voor de eerste keer subsidie aan? Stuur dan ook de volgende stukken mee: 
• Een kopie van de statuten van de organisatie 
• Indien afgesloten: een afschrift van de risicoverzekering (art. 4:37 Awb) 

Doorlooptijd 
Aanvragen voor publieksevenementensubsidie moeten voor 17 januari 2022 
ingediend te worden bij gemeente Apeldoorn. Vervolgens toetst Apeldoorn 
Partners de aanvragen aan de hand van de vastgestelde matrix en de plek binnen 
het totale jaarprogramma. De uitkomsten en advies worden ter kennisgeving 
neergelegd bij de stakeholders van Apeldoorn Partners (cultuur, onderwijs, 
bedrijfsleven, toerisme en binnenstad). Het college van B&W neemt begin maart 
2022 een besluit over het alle ingediende subsidieaanvragen. Je wordt begin 
maart door Apeldoorn Partners ingelicht over het besluit en ontvangt enkele 
weken later de formele beschikking over het besluit van je aanvraag. 

Financiële verantwoording na plaatsvinden evenement 
Krijg je subsidie toegekend voor je evenement in 2022? Binnen 12 weken na 
plaatsvinden van je evenement moet je een financiële verantwoording indienen 
bij gemeente Apeldoorn om je beschikking officieel vast stellen. Bij deze 
verantwoording wordt gekeken naar de begroting en je activiteitenplan die je 
destijds hebt ingediend. 

Handige links 

Overzicht fondsen
Naast de Gemeente Apeldoorn zijn er 
verschillende regionale en nationale 
fondsen waar je een aanvraag 
kunt doen voor subsidie voor een 
evenement. Bekijk hier het overzicht

Locatieprofielen
Locatieprofielen zoeken balans tussen 
levendigheid en leefbaarheid. In 
Apeldoorn werken we sinds 2017 met 
vastgestelde locatieprofielen.
Bekijk de 14 locatieprofielen

Evenementennota Apeldoorn
Apeldoorn werkt met de evenementen-
nota De Levendige stad. 
Bekijk de evenementennota

Subsidieregeling 
evenementen
Bekijk de subsidieregeling en matrix 

Nota geluid bij evenementen
Bekijk de nota geluid

https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.uitinapeldoorn.nl/fondsen
https://www.apeldoorn.nl/locatieprofielen
https://apeldoorn.begroting-2018.nl/assets/docs/programma%201/10%20Nota%20De%20Levendige%20Stad_v4.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Apeldoorn/423376/423376_1.html
https://www.apeldoorn.nl/fl-evenementenvergunning-nota-geluid-bij-evenementen
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