Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder
Algemene Plaatselijke verordening artikel 4:6

1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
aanvrager:

 Man

 Vrouw

 Man

 Vrouw

 Man

 Vrouw

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon tijden kantooruren:
E-mail:

2. Activiteiten
Voor welke geluidverspreidende activiteiten vraagt u deze ontheffing geluidhinder aan?

Wat is het betreffende bronvermogen? ___________ dB(A)
Kadastrale ligging ______ Sectie ______ nummer ______

3. Aanspreekpunt tijdens werkzaamheden
Naam contactpersoon:
Mobiele telefoonnummer:
(bereikbaar tijdens werkzaamheden)

E-mailadres contactpersoon:
(bereikbaar tijdens werkzaamheden)

4. Ruimtelijk profiel
Heeft deze aanvraag betrekking op bouw- of sloopwerkzaamheden?  Ja

 Nee

 Anders, nl.:

Wat is de reden en -indien van toepassing- waarom kan de activiteit alleen in de nachtperiode
plaatsvinden?

5. Periode
De geluidverspreidende activiteiten vinden plaats in de periode (data) van ______________________
tot ______________________

6. Tijden
Tijden waarbinnen de activiteiten plaatsvinden
 maandag

van ________ uur tot ________ uur

 dinsdag

van ________ uur tot ________ uur

 woensdag

van ________ uur tot ________ uur

 donderdag

van ________ uur tot ________ uur

 vrijdag

van ________ uur tot ________ uur

 zaterdag

van ________ uur tot ________ uur

 zondag

van ________ uur tot ________ uur

7. Omgeving
In de directe omgeving van de activiteiten is/zijn gelegen:
 Bebouwde kom

afstand: ________ m

 Geluidsgevoelige objecten (ziekenhuis, scholen, kantoren, etc.) afstand: ________ m
 Objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping, etc.)

afstand: ________ m

 Meerdere verspreid liggende woningen in het buitengebied

afstand: ________ m

 Objecten voor dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen etc.)

afstand: ________ m

Hoe is de communicatie met bewoners geregeld?

8. Aan-en afvoerbewegingen (indien van toepassing)
Is er sprake van aan- en afvoer bewegingen van vrachtauto's en (bestel)auto's ?
 Nee
 Ja, maximaal aantal aanwezige vrachtwagens / (bestel)auto's: aantal ______
Aantal aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens en (bestel)auto's:
maandag
07.00-20.00 u: _____
dinsdag
07.00-20.00 u: _____
woensdag
07.00-20.00 u: _____
donderdag
07.00-20.00 u: _____
vrijdag
07.00-20.00 u: _____
zaterdag
07.00-20.00 u: _____
zondag
07.00-20.00 u: _____
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9. Bijlage
Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overlegd (aankruisen wat van toepassing is).
 Routekaart of  Routebeschrijving
 Een op schaal gemaakte situatietekening
 Akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing

10. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.
Datum:
Naam aanvrager:

Handtekening

Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Heerhugowaard
Afdeling Omgevingsvergunning
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

[i]OMG-032

apr.’14
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Toelichting
Ontheffing geluidhinder
Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een
ontheffing aan te vragen. Hierdoor beperkt de gemeente onnodig overlast als gevolg van geluidhinder.

Ontheffing nodig?
Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, is het verstandig om eerst contact met
de gemeente op te nemen. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructrurele projecten buiten de reguliere werktijden.
Aan de ontheffing worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden
wordt voorkomen.
Geen ontheffing is nodig tussen 07:00 - 20:00 uur op werkdagen mits u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012
(zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving)

en - indien van toepassing- het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of
geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010
(zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties)

Hoe vraag ik de ontheffing aan?
Download hier het formulier aanvraag ontheffing geluidhinder.pdf (68 kB).
De aanvraag voor de ontheffing geluidhinder dient tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk te worden
gemeld aan het Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, afdeling Omgevingsvergunning,
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In te dienen gegevens
Bij de









aanvraag dient minimaal de volgende gegevens te worden bijgevoegd:
goede en volledige omschrijving van de werkzaamheden;
duidelijke tekening waaruit blijkt waar de werkzaamheden plaatsvinden;
overzicht van het in te zetten materieel en in welke periode;
- in welke tijdsperiode
- beschrijving van de plaatselijke omstandigheden
- fasering van de werkzaamheden/bouwvolgorde
- toepassing stil materieel / alternatieve uitvoeringsmethoden (en- technieken)
- gebruikte technieken (Best Beschikbare stille Technieken en meest gunstige werkwijze, conform
Bouwbesluit 2012)
motivatie waarom de werkzaamheden niet in de dagperiode kunnen plaatsvinden;
een goede onderbouwing waarom de werkzaamheden alleen in de nachtperiode kunnen plaatsvinden;
inzicht in de mate van geluidhinder (akoestisch onderzoek te verwachten geluidsniveaus);
hoe wordt de communicatie met omwonenden geregeld (wie is de eerst verantwoordelijke op het
werk).

Wat kost een ontheffing geluid?
De kosten van deze ontheffing zijn vastgelegd in de Legesverordening 2014 van de gemeente
Heerhugowaard. Ook in geval van weigering van de ontheffing dient u leges te betalen.

Belangrijk om te weten
Zonder de hierboven genoemde minimale gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
De gemeente Heerhugowaard hanteert als uitgangspunt om overlast veroorzakende werken en werkzaamheden bij voorkeur in de dagperiode uit te laten voeren.
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