MELDINGSFORMULIER INCIDENTELE FESTIVITEIT:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Team Veiligheid en Toezicht
Telefoon 140183

1. GEGEVENS AANVRAGER:
1.1. Inrichting / lokaliteit
1.2. Naam contactpersoon
1.3. Straat
1.4. Postcode en woonplaats
1.5 .Telefoonnummer

werk: ....................................... privé: ..............................................

1.6. E-mail adres
2. OMSCHRIJVING
waarom en wat voor genre
muziek

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. DATUM/TIJDSTIP FESTIVITEIT
Vraagt u ook ontheffing van het sluitingsuur? Ja

nee

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Datum: ...................... van:…..uur tot:…..uur.
4. . VERDERE BIJZONDERHEDEN / ACTIVITEITEN, NIET EERDER VERMELD
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….

ONDERTEKENING:
Naam: .....................................................
Plaats: ......................................................

Datum: ....................................................
Handtekening:..........................................

Dit formulier sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gorinchem
Postbus 108
4200 AC GORINCHEM

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE GORINCHEM

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten
1. Het is een inrichting in de binnenstad toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te
houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten
minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college. Op
de overige locaties, buiten de binnenstad is het toegestaan om 4 van de hiervoor bedoelde incidentele
festiviteiten te houden.
2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 5 dagen of dagdelen per kalenderjaar in verband met
de viering van incidentele festiviteiten de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten
waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de
houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding
heeft gedaan bij het college.
3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.
4. De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de
plaats op dat formulier vermeld.
5. De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting
een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.
6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer 60 dB(A), gemeten
op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
7. In afwijking van het in het zesde lid gestelde, mag het LAeq veroorzaakt door een sporthal tot 24.00 uur
maximaal 75 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter,
bedragen.
8. De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag
vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
9. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de
geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2,19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en artikel 4:5 - uiterlijk om 02:00 uur beëindigd.
10. De geluidsnorm, bedoeld in het zesde lid geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor
de buitenruimte.
11. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het
onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 2:29 Sluitingstijd
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten tussen 02.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd).
2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in deze
inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.
3. De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift of -beperking andere sluitingstijden
vaststellen voor een afzonderlijke openbare inrichting en/of een daarbij behorend terras.
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd van een openbare inrichting.
5. De burgemeester kan voor bepaalde categorieën openbare inrichtingen vrijstelling verlenen van de
sluitingstijd.
6. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

