
 

 

 
Aanvraagformulier incidentele festiviteiten  

op grond van artikel 4.3 van de APV Wijk bij Duurstede 

 
LOCATIE 

naam bedrijf/ondernemer         

adres        datum ontvangst 

postcode en plaats         

contactpersoon        registratienummer 

telefoonnummer       e-mail          

AARD INCIDENTELE FESTIVITEIT 

bedrijfstypering       
  

  
omschrijving festiviteiten       

Datum, begin tijd en eindtijd 
festiviteiten 

      van       tot       uur 
      van       tot       uur 
      van       tot       uur 
      van       tot       uur 

betreft de kennisgeving ontheffing van de geluidsvoorschriften? ja / nee 

betreft de kennisgeving ontheffing van de verlichtingsvoorschriften t.b.v. sportbeoefening? ja / nee 

op welke wijze denkt u 
overmatige overlast te 
voorkomen? 

      

ONDERTEKENING (de ondertekenaar heeft kennis genomen van de toelichting op de achterkant van dit formulier. Dit 

formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

plaats   datum  

ondertekend door  handtekening 

functie   

 

Formulier minimaal 4 weken voor de incidentele festiviteit indienen bij: 

Gemeente Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede; 

Mailadres: info@wijkbijduurstede.nl t.a.v. team Milieu 

 

in te vullen door gemeente 

 geluid verlichting 

is de festiviteit akkoord o.g.v. art. 4.3 

 
  

zijn er problemen te verwachten 

(bijv. door problemen in verleden) 

 

 
 

paraaf voor akkoord 

 
  

kopie naar indiener d.d.  

  

mailto:info@wijkbijduurstede.nl


Toelichting bij kennisgevingsformulier incidentele activiteiten horecabedrijven. 

 

Dit formulier is bestemd voor bedrijven of instellingen die vallen onder de werking van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Besluit). Het dient te worden gebruikt voor het 

melden van een incidentele activiteit/festiviteit waarbij het gelet op de aard van de muziek en de 

omgeving, aannemelijk is dat de van toepassing zijnde geluidsnorm uit het Besluit wordt 

overschreden. 

 

Daarnaast dient dit formulier te worden gebruikt om een incidentele festiviteit te melden waarbij 

sportverenigingen buiten de reguliere competities en recreatieve wedstrijden en trainingen de 

verlichting ten behoeve van sportbeoefening aanhebben.  

 

LOCATIE 

Hier dienen de gegevens van de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden, worden vermeld. 

AARD INCIDENTELE FESTIVITEIT 

Het volgende moet worden ingevuld: 

 Bedrijfstypering: bijvoorbeeld restaurant, café, sportkantine. 

 Een zo volledig mogelijke omschrijving van de festiviteit. 

 Datum en tijdstip van de festiviteit; mogelijk dat er verschil is in de tijdstippen dat geluid wordt 
gemaakt en de tijdstippen dat de verlichting noodzakelijk is. 

 Dienen de geluidvoorschriften of de verlichtingsvoorschriften of beiden niet van toepassing te zijn? 
Bij sportverenigingen kan er bij bijvoorbeeld een vroeg vogeltoernooi zowel sprake zijn van 
overschrijding van de geluidnormen als van de verlichtingsvoorschriften in het Besluit. 

 Op welke wijze denkt u overmatige overlast te voorkomen. Bij deze vraag dient u aan te geven 
welke voorzieningen door u worden genomen om te voorkomen dat de leef- en woonsituatie in de 
omgeving van de inrichting op zodanige wijze wordt beïnvloed, dat sprake is van verstoring van de 
openbare orde. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voldoende parkeervoorzieningen, het 
aantal toe te laten mensen, geluidbeperkende maatregelen, sluitingstijdstip.  

 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax 

veroorzaakt door de inrichting mag 20 dB(A) hoger zijn dan de reguliere geluidsnorm die op de 
inrichting van toepassing is conform de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en geldt tot 
uiterlijk 01.00 uur. 

 
N.B.  
De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden indien het daarvoor bestemde 
kennisgevingsformulier niet volledig en naar waarheid ingevuld tijdig is ingediend  
 
Daarnaast kan de burgemeester de festiviteit verbieden indien de woon- en leefsituatie in de 
omgeving van de inrichting op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed, zodat sprake is van verstoring van 
de openbare orde.  
 

 

 

 

ADVIES: informeer omwonenden wanneer een festiviteit plaatsheeft! 

 


