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Aanvraag ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 2 van het 
Besluit Geluidproductie sportmotoren  

Algemene gegevens  

Algemene aanwijzingen  
• Alle gegevens verstrekken in de Nederlandse taal.
• Alle eenheden uitdrukken conform het internationale stelsel van eenheden (S.I.).
• Slechts algemeen bekende begrippen en symbolen gebruiken, of een verklarende lijst

toevoegen indien dat niet mogelijk is.
• Tekeningen voorzien van een duidelijk renvooi met verklaring van alle nummers, tekens

en afkortingen.
• Alle bijlagen die behoren bij de aanvraag waarmerken.
• De aanvraag ondertekenen door een aantoonbaar bevoegde functionaris.
• De aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 3-voud indienen.
• De aanvraag moet worden ingediend bij:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035, 
5601 KA  Eindhoven 

  
• Indien voor de activiteiten waarvoor een ontheffing wordt gevraagd tevens een

evenementenvergunning ingevolge de Algemene Plaatselijk Verordening (APV)) is vereist,
dient een exemplaar van de aanvraag om een evenementenvergunning te worden
bijgevoegd.

U kunt uw aanvraag/verzoek ook op elk moment versturen via de Berichtenbox voor 
bedrijven.  
Download in dat geval het aanvraagformulier en vul dit in. Scan het formulier en ga naar de 
Berichtenbox. Log in en voeg uw aanvraag met de benodigde bijlagen toe aan het bericht.  
Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de 
Berichtenbox worden geleid.  
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1  Algemene gegevens   
1.1  Naam, adres (straat, huisnummer, postcode en plaats), telefoonnummer, faxnummer en e-

mailadres van de aanvrager:  
 Naam :………………………………………….  
 Adres :………………………………………….  
 Postcode :………………………………………….  
 Woonplaats :…………………………………………. 
 Tel.nr.  :………………………………………….  
 Fax.nr. :………………………………………….  
 E-mailadres :………………………………………….  
 
1.2  Kadastrale aanduiding percelen waarop het evenement plaatsvindt:  
 Sectie :……………………..  
 Nr(s) :……………………..  
 Gemeente :……………………..  
 
1.3  Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) waar het evenement plaatsvindt;  
 Adres :………………………………………….  
 Postcode :………………………………………….  
 Plaats :………………………………………….  
 
1.4 Naam en eventueel  telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres contactpersoon (indien 

anders dan vermeld bij 1.1):  
 Naam :………………………………………….  
 Adres :………………………………………….  
 Postcode :………………………………………….  
 Woonplaats :…………………………………………. 
 Tel.nr.  :………………………………………….  
 Fax.nr. :………………………………………….  
 E-mailadres :………………………………………….  
 
1.5 Naam en eventueel  telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van degene die de die de 

feitelijke leiding heeft tijdens het evenement  (indien anders dan vermeld bij 1.31):  
 Naam :………………………………………….  
 Adres :………………………………………….  
 Postcode :………………………………………….  
 Woonplaats :…………………………………………. 
 Tel.nr.  :………………………………………….  
 Fax.nr. :………………………………………….  
 E-mailadres :………………………………………….  
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1.6 Beschrijf in paar korte zinnen de activiteiten tijdens het evenement.   
 

Toelichting: Een ontheffing op basis van artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproductie 
sportmotoren dient te worden aangevraagd indien motorrijtuigen op  minder dan vier 
wielen, niet voorzien van een kenteken als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 
1994 en bestemd is of gebruikt wordt voor de beoefening van de motorsport, anders dan 
in een inrichting die behoort tot de categorie 19.1, onder g, aanhef, en 2e, van bijlage I 
van het inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer, en het bevoegde gezag voor die 
inrichting een Wet milieubeheervergunning heeft verleend. 

 
1.7 Is in het verleden voor dit het evenement op de gevraagde locatie ontheffing door GS 

en/of een evenementenvergunning door B&W verleend. Geef een overzicht waarin zijn 
opgenomen de ontheffingen of  evenementenvergunningen op grond waarvan de 
inrichting opgericht dan wel in werking is. De opsomming  dient bij voorkeur in tabelvorm 
te geschieden. Maak daarvoor gebruik van een tabel als volgt:  

 
Verleende ontheffingen/evenementenvergunningen   

Ontheffing GS  Datum   Nr.   

Ontheffing GS  Datum   Nr.   

Ontheffing GS  Datum   Nr.   

Ontheffing GS  Datum   Nr.   

Ontheffing GS  Datum   Nr.   

Evenementenvergunning 

B&W  
Datum  

 
Nr.  

 

Evenementenvergunning 

B&W  
Datum  

 
Nr.  

 

Evenementenvergunning 

B&W  
Datum  

 
Nr.  

 

Evenementenvergunning 

B&W  
Datum  

 
Nr.  

 

Evenementenvergunning 

B&W  
Datum  

 
Nr.  

 

 
1.8 Geef aan of voor de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd een 

evenementenvergunning vereist is.  
 
 Indien de benodigde evenementenvergunning is aangevraagd bij het gemeentebestuur 

voeg dan een kopie van die aanvraag bij  deze aanvraag om ontheffing. In het geval de 
evenementenvergunning nog niet is aangevraagd moet u zodra u een dergelijk verzoek 
indient een afschrift daarvan aan Gedeputeerde Staten toezenden.  
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2  Het evenemententerrein  
2.1  Voeg een plattegrondtekening van het terrein bij waarop het evenement plaatsvindt. Op 

deze tekening dienen tenminste de volgende zaken zijn aangegeven:  
 a. parcours van de crossbaan;  
 b.  ligging start, finish en springbulten;  
 c.  inrichting terrein;  
 d. wegen, parkeerterreinen e.d.;  
 e. begrenzing van het evenemententerrein;  
 f.  erfafscheiding en toegangen tot het terrein;  
 g.  schaal tekening (schaal niet kleiner dan 1:250);  
 h.  noordpijl.  
 
3  De ligging van het evenemententerrein  
3.1 Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het terrein in de ruimere 

omgeving is aangegeven. Bij deze tekening moet tenminste aandacht gegeven worden aan 
de volgende aspecten:  

 a.  schaal 1:25.000;  
 b. schaal en noordpijl aangeven op tekening;  
 c.  terrein van evenement arceren of duidelijk omlijnen.  
 
3.2  Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende 

aspecten:  
 a.  schaal niet kleiner dan 1:5000;  
 b.  schaal en noordpijl aangeven op tekening;  
 c.  weergave van alle woningen of woonwijken binnen een straal van 1500 meter;  
 d.  vermelding kadastrale begrenzingen;  
 e.  vermelding perceelsnummers van de inrichting;  
 f.  terrein van evenement arceren of duidelijk omlijnen.  
 
4  De activiteiten  
4.1 B eschrijf de activiteiten waarvoor ontheffing wordt gevraagd. In de beschrijving  dienen 

uitsluitend de activiteiten met betrekking tot het gebruik van sportmotoren aan de orde te 
komen. Hierbij dient tenminste aandacht aan de volgende aspecten te worden besteed:  

 a. duur van het evenement;  
 b. trainings- en wedstrijdschema, inclusief tijden;  
 c.  categorieën van  motoren die tijdens het evenement gebruikt gaan worden;  
 d.  Per categorie het maximaal aantal motoren in de baan.  
 
4.2  Beschrijf de specifieke maatregelen die worden getroffen om het geluidsniveau als gevolg 

van de crossactiviteiten voor de omgeving te beperken.   
 
Ondertekening  
Datum:  
Naam ondertekenaar:  
Hoedanigheid:  
Handtekening:  




