
 

 

 
 
Kennisgeving incidentele festiviteiten (artikel 4.3 APV) 

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 moet worden gebruikt voor het 

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

omgeving, het aannemelijk is dat de geluidsnorm uit het Besluit wordt overschreden.  

 

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

sportverenigingen buiten de reguliere competities en recreatieve wedstrijden en trainingen de 

verlichting voor de sportbeoefening aanhebben.  

 

 
 

formulier ten minste drie weken voor aanvang van de activiteit indienen bij: 
gemeente Rheden l afd. Ruimte l Bijzondere Wetten, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. 
 

Gegevens 

 
Naam bedrijf/vereniging ____________________________________________ 
 
Type bedrijf   ____________________________________________ 

 
Naam aanvrager  dhr./mw._____________________________________   

 
Adres    ____________________________________________ 
 
Postcode en plaats  ____________________________________________ 
 
Contactpersoon  ____________________________________________ 
 

Telefoonnummer  __________________l e-mail__________________________ 
 
 

 

Gegevens festiviteit 

 
Locatie     ____________________________________________   
 
Adres    ____________________________________________ 
 

Omschrijving festiviteit  ____________________________________________ 
 
Aantal bezoekers  ____________________________________________ 
 
Datum, begin en eindtijd ----/---/-----    van ------- uur      tot ------ uur 
(is dit na 02.00 uur dan moet er ook een ontheffing sluitingstijden worden aangevraagd. Dit kan 

digitaal via www.rheden.nl 
 
Kennisgeving bedoeld voor  ontheffing geluidvoorschriften 
     ontheffing verlichtingsvoorschriften t.b.v. sportbeoefening 

 
Op welke wijze denkt u hinder voor de omgeving  te voorkomen?  

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voldoende parkeervoorzieningen, het aantal toe te 
laten mensen, geluidbeperkende maatregelen, sluitingstijdstip.  
 
 
 



 

 

Kennisgeving op grond van artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening: 
 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden waarbij de geluidsnormen volgens de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet 

van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste drie weken voor de 
aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. 

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 5 incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van activiteiten waarbij 
artikel 4:113, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de 
inrichting ten minste 3 weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in 
kennis heeft gesteld. 

3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving. 
4. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar 

waarheid ingevuld, tijdig bij de gemeente Rheden is ingeleverd. 
5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van 

de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien 
was, direct toestaat. 

  
Het formulier is volledig en naar waarheid ingevuld 
 
Plaats:    ___________________________________ 
 
Datum:    ____________________________________ 
 

Handtekening aanvrager: ____________________________________ 
 
 

Formulier terugsturen naar:  Gemeente Rheden, afd. Ruimte lBijzondere Wetten 
 Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg 

  horeca@rheden.nl 
 

Tot slot 
 

Het equivalente geluidsniveau L(Aeq) veroorzaakt door het bedrijf bedraagt niet meer dan 
80 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. 
 
De geluidsnorm is exclusief 10 dB(A) aftrek vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de 

bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten. 
 
De extra muziek – hoger dan de geluidsnorm volgens de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van 

het Besluit en artikel 4:5 van de APV- wordt uiterlijk beëindigd op: 
a  maandag t/m donderdag om 01.00 uur; 
b  vrijdag en zaterdag om 02.00 uur; 
c  zondag om 23.00 uur. 

 
Advies: informeer de woonomgeving wanneer een festiviteit plaats vindt! 
 
 

 
 
 

  
 

 

mailto:horeca@rheden.nl

