
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul: 
 
Overwegende dat jaarlijks om praktische en juridische redenen slechts een beperkt 
aantal verzoeken voor het geven van circusvoorstelling kan worden gehonoreerd en 
dat de selectie van de toe te laten circussen ten behoeve van de objectiviteit dient 
te geschieden aan de hand van nadere te bepalen algemeen geldende regels;  
 
Gelet op artikel 2:24 en 2:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Valkenburg aan de Geul, alsmede artikel 1, Boek 5 van het Burgerlijk 
Wetboek; 
 
Gelet het door de gemeenteraad op 30 juni 2014 vastgestelde evenementenbeleid 
“Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014 – 2018” waarbij het beleid met 
betrekking tot circussen nader wordt omschreven en vastgesteld; 
 
BESLUITEN 
 
vast te stellen de 
 
BELEIDSREGELS CIRCUSSEN  
 
Inhoudende de volgende nadere regels met betrekking tot het toelaten van 
circussen in het kalenderjaar 2015 en volgende jaren: 
 
Artikel 1: Evenementenvergunning 
 
Voor het mogen opbouwen en exploiteren van een circus is op basis van het 
gestelde in de artikelen 2.24 en 2.25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening een 
vergunning van de burgemeester vereist, de zogenaamde evenementenvergunning. 
 
Artikel 2: Aantal circussen per jaar 
 
Per kalenderjaar worden maximaal vier evenementenvergunningen voor circussen 
verleend. Dit kan zijn aan: 

a. Een middelgroot tot groot circus (vanaf 400 zitplaatsen); 
b. Een klein circus (tot 400 zitplaatsen) 

 
Artikel 3: Locatiekeuze 
 
De locatie van een klein circus dient in de verschillende dorpskernen te worden 
gezocht. Hiervoor is vooraf toestemming van de gemeente en de grondeigenaar 
nodig.  
 
Voor een middelgroot tot groot circus komt het verharde grasterrein nabij Holland 
Casino in aanmerking.  
 
  



Artikel 4: Periode waarin circussen mogen optreden 
 
De beste periode voor een circus in onze gemeente is: 

- Het voorjaar maart - juni 
- Het najaar september - oktober  
- De kerstperiode december – januari 

 
Artikel 5: Datum indienen evenementenvergunning 
 
De uiterlijke indieningsdatum voor het aanvragen van een evenementenvergunning 
is 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de optredens 
plaatsvinden. Voor 1 december wordt de beslissing van de burgemeester aan de 
circussen medegedeeld. 
 
Artikel 6: Vereisten aanvraag 
 
De aanvragen om een evenementenvergunning dienen volledig te worden 
ingediend.  
 
Een aanvraag moet voorzien zijn van: 
 

- Het aanvraagformulier evenementen; 
- De periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend; 
- Indien van toepassing een lijst van dieren die mee gebracht worden; 
- Een zgn. circus c.q. bouwboek waarin alle technische gegevens van de tent, 

installaties, stoelenplan etc. staan vermeld; 
- Een verklaring waarin wordt ingegaan op het houden en behandelen van de 

dieren die bij het circus betrokken zijn, dit op basis van de richtlijnen zoals 
vastgesteld door de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen; 

- Een overzicht van plaatsen waar het afgelopen seizoen is gespeeld. 
 
Bij het ontbreken van de gevraagde en verder nog benodigde gegevens krijgt de 
aanvrager de mogelijkheid dit binnen veertien dagen na het schriftelijke verzoek 
daartoe, alsnog aan te vullen. Voldoet men hier niet aan dan wordt de aanvraag 
terzijde gelegd. 
 
Artikel 7: Selectiecriteria 
 
Bij de keuze uit de aanvragen worden de volgende selectiecriteria gehanteerd: 
 

a. Circussen die in de voorafgaande twee jaar een evenementenvergunning 
hebben gekregen, dingen voor het jaar daarop niet mee en worden terzijde 
gelegd, tenzij er onvoldoende aanvragen zijn ingediend; 

b. De volgorde van binnenkomst van de aanvraag; 
c. Circussen die een aanvraag voor de onder artikel 3 genoemde periode 

hebben ingediend verdienen de voorkeur; 
d. Beoordeling van het circus c.q. bouwboek en dierenverblijven; 
e. Ervaringen van voorgaande jaren; 
f. Ervaringen van andere gemeenten; 



g. Het circus moet lid zijn van en voldoen aan de gedragscode van de 
Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) en/of de European 
Circus Association; 

h. De aanvrager moet verklaren dat hij instemt met toezicht door de gemeente 
en/of door de gemeente aangewezen derden op de bouw van tenten en 
andere opstallen op het terrein, de dierenverblijven en de behandeling van 
de dieren. 
 

Artikel 8: Maximum aantal dagen voor een speelvergunning 
 
Ter voorkoming van een onevenredige overlast voor de woon-leefomgeving is het 
maximum aantal dagen voor een vergunning bepaald op: 

- Vijf wanneer een circus in een van de dorpskernen opgebouwd wordt; 
- Tien wanneer een circus op het grasterrein nabij Holland Casino Valkenburg 

wordt opgebouwd. 
 
Artikel 9: Dierenwelzijn 
 
De gemeente kan aan de vergunning voorschriften verbonden in het kader van het 
dierenwelzijn en de omgang met dieren. 
 
Artikel 10: Niet naleving vergunningvoorschriften 
 
Bij niet naleving van de voorschriften of de namens het bevoegd gezag gegeven 
aanwijzingen, dan wel bij geconstateerd wangedrag wordt een circus voor 
maximaal twee jaar uitgesloten van inschrijving. 
 
Artikel 11: Besloten circusvoorstellingen 
 
Besloten circusvoorstellingen waar geen entreegelden geheven worden, 
bijvoorbeeld ten behoeve van scholen, bedrijfsfeesten etc. vallen buiten dit 
circusbeleid. 
 
Artikel 12: Precario en waarborgsom 
 
Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond moeten vooraf precariorechten 
betaald worden. Daarnaast worden kosten voor het afgeven van de 
evenementenvergunning in rekening gebracht. Tot slot wordt van de aanvrager – 
indien hij van gemeentegrond gebruik maakt – een waarborgsom van € 500,-- 
gevraagd. Eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen en terreinen wordt 
hiermee verrekend. 
 
Artikel 13: Huur gemeentelijk eigendom 
 
Als een circus op gemeentelijk eigendom wordt gebouwd dan is voor de huur van 
het perceel afhankelijk van de grootte van het circus per periode een 
privaatrechtelijke vergoeding verschuldigd: 

- Klein circus en middelgroot circus: € 150,-- exclusief BTW 
- Groot Circus: € 300,-- exclusief BTW 

 



Daarnaast komen voor eigen rekening van het circus de legeskosten voor de 
vergunning, de kosten van energie, water en eventueel aansluiting riolering. 
 
De gemeente zal haar eigendom niet verhuren aan een circus dat met wilde dieren 
werkt. 
 
Artikel 14: Nadere eisen 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot het toelaten van circussen in de gemeente. 
 
Artikel 15: Inwerkingtreding 
 
Deze beleidsregels treden voor het eerst in werking op de aanvragen die gelden 
voor de exploitatie van een circus vanaf 1 januari 2015 en volgende jaren en gaan 
in op de achtste dag na bekendmaking van deze regeling.  
 
 
 
Valkenburg aan de Geul, 26 augustus 2014 
 
 
 
het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
L.T.J.M. Bongarts      drs. M.J.A. Eurlings 
algemeen directeur/gemeentesecretaris  burgemeester 


