Kennisgeving incidentele festiviteiten

(Op grond van artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening)

1. Gegevens aanvrager

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mailadres

2. Zakelijke gegevens aanvrager

Naam horecabedrijf
Adres horecabedrijf
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres

3. Ontheffing geluidsvoorschriften

Datum
Begintijd
Eindtijd (uiterlijk 24:00 uur)
Heeft u dit jaar eerder
ontheffing van de
geluidsvoorschriften
gekregen? Zo ja, hoeveel keer
Omschrijving festiviteit

4. Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de ondergetekende de aanvraag naar
waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met onderstaande bepalingen uit het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Naam aanvrager
Plaats
Datum
Handtekening

Formulier ingevuld terugzenden aan:
Gemeente Woensdrecht, team Vergunningen, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Afdeling 2.8 Geluidhinder
Artikel 2.17
1.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax,
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden;
Tabel 2.17a
07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de
gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen
uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het
terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door
een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden
voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens van
het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten; en
g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

