
Naam bedrijf/vereniging 

KvK-nummer   

Adres    

Postcode / plaats   

Telefoonnummer  

Naam contactpersoon 

De houder van bovengenoemde inrichting, is van plan een incidentele festiviteit, als bedoeld in artikel 3:4, lid 1 van 
de Algemene plaatselijke verordening, te houden en doet bij deze kennis aan het college van burgemeesters en 
wethouders.

Datum/dag festiviteiten   

Aard van de festiviteiten  
(bij bands de naam
of soort muziek)  

   

Tijdstip festiviteiten
Aanvangstijd  

Eindtijd   

Het college van burgemeester en wethouders verbindt aan deze kennisgeving de volgende voorschriften:
1. overschrijding van de in de AMvB genoemde geluidsvoorschriften is alleen toegestaan van zondag tot en met donderdag 

11.00 tot 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag 11.00 - 01.00 uur;
2. gedurende deze tijdstippen zijn de volgende gemeten maximum geluidsnormen toegestaan.
 LAeq, op de gevel van woningen  45 dB(A)       
    LAeq, in in- of aanpandige woning 30 dB(A)       
 Piekniveau op de gevel van woningen 65 dB(A)       
 Piekniveau in in- of aanpandige woning 50 dB(A) 

   
Plaats    Datum   Handtekening   

Stuurt u dit formulier a.u.b. minimaal drie weken voor aanvang van de festiviteit ingevuld en ondertekend naar:
 
Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 150
7800 VB Emmen

Alleen van toepassing op bedrijven die vallen onder de melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Kennisgevingsformulier incidentele 
festiviteiten (12- dagen regeling)



Bijlage
Kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten (12 dagen regeling)
  
De regeling is vooral bedoeld voor bijzondere activiteiten, waar het eigenlijk niet mogelijk is om het geluid binnen de normaal 
toegestane (geluids)grenzen van het Activiteitenbesluit te houden. Gedurende 12 dagen per jaar mag u als exploitant van 
een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit, een activiteit organiseren waarbij meer geluid geproduceerd wordt dan 
gebruikelijk is toegestaan op grond van de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Het is wel de bedoeling dat de 
omgeving zo min mogelijk geluidsoverlast ondervindt. U mag in elk geval niet meer geluid produceren dan genoemd in de 
voorschriften van de kennisgeving. 

Om geluidsoverlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken kunt u nog een aantal maatregelen treffen. De maatregelen 
die u kunt treffen, zijn afhankelijk van de festiviteit/activiteit.

Mogelijke maatregelen:
- Ramen altijd gesloten houden;
- Deuren alleen openen als dit strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het doorlaten van klanten e.d.;
- Deurdranger plaatsen, zodat deur niet onnodig open blijft staan;
- Deuren, ramen en ander te openen geveldelen voorzien van kierdichting;
- Limiter (geluidsbegrenzer) plaatsen en verzegelen.

Let op:
Voorheen werd een kennisgeving van de 12-dagenregeling gepubliceerd, zodat mensen kennis konden nemen van de 
festiviteit. Dit gebeurt niet meer. Wij beschouwen het als uw verantwoordelijkheid om de omgeving te informeren over de aard 
en de duur van de te verwachten overlast.

Als u gebruik wilt maken van deze regeling dient u het formulier minimaal drie weken voor aanvang van de festiviteit ingevuld 
en ondertekend in te leveren. De gemeente beoordeelt uw kennisgeving. U krijgt een ontvangstbevestiging.

De gemeente wil u met deze verruimde mogelijkheden ten dienste zijn, maar heeft ook tot taak geluidsoverlast te beperken. 
Daarom zal de gemeente bestuurlijk optreden wanneer de voorschriften worden overschreden.  


