Incidentele festiviteiten (melding 12-dagenregeling horeca)
U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en mailen of opsturen

In het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn bepalingen opgenomen over de
geluidsnormen bij festiviteiten. Als u in uw horecabedrijf of –gedeelte optredens, feesten en partijen
organiseert, moet u zich hier aan houden. Een aantal dagen per jaar mag u het toegestane
geluidsniveau overschrijden, de zogenoemde 12-dagenregeling. Deze incidentele festiviteiten moet u
tenminste twee weken voor aanvang hiervan, schriftelijk melden. Leest u de toelichting op pagina 3
* verplicht in te vullen
GEGEVENS HORECA ONDERNEMER/VERENIGING
Naam *
Adres *
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres

LOCATIE FESTIVITEIT
Naam gebouw *
Adres *
Postcode en plaats *
Telefoonnummer *

GEGEVENS FESTIVITEIT
Datum festiviteit *
Een festiviteit die maximaal 24 uur duurt wordt
beschouwd als één dag
Soort geluid (aankruisen wat van toepassing is) *

Livemuziek / optreden
akoestische muziek
versterkte muziek
anders

Tijdstip *

Begin

uur

Eind

uur
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Datum festiviteit *
Een festiviteit die maximaal 24 uur duurt wordt
beschouwd als één dag
Soort geluid (aankruisen wat van toepassing is) *

Livemuziek / optreden
akoestische muziek
versterkte muziek
anders

Tijdstip *

Begin

uur

Eind

uur

OPMERKINGEN

ONDERTEKENING
Handtekening:*

Datum:*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U kunt dit (ondertekende) formulier mailen vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
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Toelichting 12-dagen regeling horeca
Op 12 dagen of dagdelen per jaar mag u als horecaondernemer (of sportvereniging of andere
inrichting die valt onder de AMvB Horeca) een activiteit organiseren, waarbij en gemiddeld
geluidsniveau geldt van 70 dB (A).
Als het geluidsniveau boven deze geluidsgrenswaarden komt dan is er sprake van overlast waartegen
handhavend kan worden opgetreden. Het geluidsniveau geldt op de dichtstbijzijnde gevel van
woningen van derden.
Deze geluidsnormen gelden voor het bebouwde gedeelte, niet voor de buitenruimte. Ramen en
deuren moeten gesloten blijven. De deuren mogen alleen geopend worden voor het binnenlaten van
personen of goederen.
Voor meer informatie zie: Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Zevenaar, artikel 4:3.
Advies
Door uw omgeving te informeren over de festiviteit, voorkomt u klachten van omwonenden.
De gemeente wil u met deze verruimde mogelijkheden ten dienste zijn, maar heeft ook de taak
geluidsoverlast te beperken. Daarom zal de gemeente optreden wanneer de geluidsoverlast tot
problemen leidt.
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