
 
 
Kennisgeving incidentele festiviteiten 
 
Het is een inrichting toegestaan om in de inrichting maximaal 12 incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar te houden waarbij de reguliere geluidsnormen niet van toepassing zijn. Daarnaast is het 
een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de 
verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten. U dient hiervoor in beide gevallen 
wel dit formulier in te vullen. 
 
Dit formulier dient ten minste twee weken voor aanvang van de festiviteit in bezit van de gemeente te 
zijn. 
 
Ingevolge het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, delen wij u mede dat de door u te verstrekken gegevens 
uitsluitend worden verzameld en vastgelegd ten behoeve van deze kennisgeving. 

 
Gegevens inrichting 

 
Gegevens aanvrager 

 
Gegevens festiviteit 

 

Naam inrichting  

KVK  nummer  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Naam   

BSN  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Kennisgeving voor  Licht                                       Geluid 

Datum festiviteit  

Aanvang- en sluitingstijd  

Aantal bezoekers  

Omschrijving festiviteit  

Maatregelen ter 
voorkoming van geluid- 
en/of lichthinder 

 



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

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, 
mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het 
college daarvan in kennis heeft gesteld. 

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per 
kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij 
artikel 3.148, tweede 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 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 is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld. 
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, 
terstond toestaat. 

6. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek – 
hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.18 en 2.20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening – uiterlijk om 24:00 uur 
beëindigd.  

7. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 
voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 

Datum     

Handtekening aanvrager
  

 

 
 
 
Formulier terugsturen naar: Gemeente Dalfsen, Afdeling Publieksdienstverlening   

Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 
 


