Melding incidentele festiviteit horeca

Met dit formulier meldt u een incidentele festiviteit waarbij u zich houdt aan de geluidsnormen of de
verlichtingsvoorschriften zoals beschreven in artikel 3:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
1. Gegevens aanvrager (horecabedrijf)
Naam horecabedrijf
KvK-nummer
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Gegevens contactpersoon
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Soort melding
Ik doe een melding voor:

□ afwijken van de geluidsnormen*
In artikel 3:2.1 van de APV staat dat een horecabedrijf maximaal twaalf keer per jaar een festiviteit mag
organiseren met meer geluid.

□ verlichting langer aanhouden voor sportactiviteiten*
In artikel 3:2.2 van de APV staat dat een horecabedrijf maximaal twaalf keer per jaar de verlichting langer
aan mag hebben voor een festiviteit met sportactiviteiten.
*Dit mag alleen als de verantwoordelijke voor het bedrijf dit meldingsformulier ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van
de festiviteit bij de gemeente heeft ingediend.

4. Gegevens festiviteit
Voor welke festiviteit is deze melding (bijvoorbeeld naam artiest of dj)?
_________________________________________________________________________________
Op welke datum is de festiviteit?

_________________________________________________

Op welke tijdstippen is de festiviteit?

van:

________ uur

tot:

_____________ uur

5. Voorschriften
 Het gemiddelde geluidsniveau (Lar, LTeq) is:
o binnen de bebouwde kom niet meer dan 60 dB(A) en 70 dB(C), gemeten op de gevel van het
dichtstbijzijnde gebouw op een hoogte van 1,5 meter;
o buiten de bebouwde kom niet meer dan 70 dB(A) en 80 dB(C), gemeten op 50 meter van de plaats waar
muziek wordt gemaakt (speakers) of op de gevel van een dichterbij staand gebouw op een hoogte van 1,5
meter.
 De geluidsmeting telt voor zowel versterkte als onversterkte muziek. Voor onversterkte muziek geldt geen
toeslag of bedrijfsduurcorrectie.
 De geluidsnorm geldt voor het gebouw/ de gebouwen en het bijbehorende terrein.
 De incidentele festiviteit moet om uiterlijk 00.00 uur worden beëindigd.
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Tijdens het laten horen van muziek blijven ramen gesloten. Deuren mogen alleen geopend worden voor het
doorlaten van personen.

6. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt zich te
houden aan de voorschriften onder punt 5.
Naam contactpersoon
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

7. Versturen melding
Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:
Gemeente Oldebroek
Team KCC
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek
Of u kunt het ingevulde formulier inscannen en mailen naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van
‘Melding incidentele festiviteit horeca’.
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