Aanvraag ontheffing geluidhinder
U kunt dit formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen of mailen.

Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar, artikel 4.6
Bouwbesluit 2012, artikel 8.3 lid 2
Bij de aanvraag moet u een situatietekening inleveren!

* verplicht in te vullen

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN)*
Bedrijfsnaam
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Correspondentieadres *
(geen postbusnummer)
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *
e-mailadres

Gegevens uitvoerende partij
Hetzelfde als de aanvrager/gemachtigde
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN)*
Bedrijfsnaam
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Straat en huisnummer
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *

Werkzaamheden
Voor welke geluidsverspreidende activiteiten vraagt u deze ontheffing aan?

Omschrijving te gebruiken materieel:

Wat is het bronvermogen
Wat is het te verwachten gemiddelde geluidsniveau ter plaatse van
de dichtstbijzijnde woningen of andere geluidsgevoelige bebouwing
(zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen)

dB(A)

dB(A)

Reden aanvraag ontheffing
bouw- en/of sloopwerkzaamheden
onderhoudswerkzaamheden
anders, namelijk:
werkzaamheden kunnen alleen in de nachtperiode plaatsvinden, rede:

Periode
De geluid verspreidende werkzaamheden vinden plaats in de periode:

Tijden
De geluid verspreidende werkzaamheden vinden plaats op de volgende tijden:
maandag
van
tot
uur
dinsdag
van
tot
uur
woensdag
van
tot
uur
donderdag
van
tot
uur
vrijdag
van
tot
uur
zaterdag
van
tot
uur
zondag
van
tot
uur

Gegevens locatie werkzaamheden
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Kadastrale ligging, gemeente

sectie

nr(s)

Omgeving
Hoe is de communicatie met omwonenden geregeld? :

Bijlagen
Bij de aanvraag voeg ik de volgende bijlagen toe”
situatietekening op schaal
akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
overzicht te treffen maatregelen om geluidsoverlast te beperken

Kosten
U betaalt voor de aanvraag van een vergunning. Als er een besluit is genomen over de vergunningaanvraag
sturen wij u een rekening om de legeskosten te betalen. Voor de hoogte van leges kunt u de legesverordening
raadplegen op onze website

Opmerkingen

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij geconstateerde
onjuistheden kan uw vergunning worden ingetrokken.

Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

U kunt dit ondertekende formulier mailen naar vergunningen@zevenaar.nlof opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet een situatietekening mee te sturen!

