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KENNISGEVINGFORMULIER als bedoeld in art. 4:3 van de APV 2011 voor het melden van incidentele festiviteiten. 

Zie voor nadere uitleg de toelichting bij dit formulier. 

 

Dit kennisgevingformulier moet tenminste twee weken  voor het plaatsvinden van de activiteit volledig ingevuld  

bij de gemeente Almere zijn ingediend. 

 

Exploitant 

Naam melder :   

Correspondentieadres :   

Postcode en woonplaats :   

Contactpersoon :   

Telefoonnummer :   Fax   E- mail   

Rechtspersoon :  eenmanszaak  stichting 

[a.u.b. aankruisen wat van toepassing is] 

  vennootschap onder firma (V.O.F.)  vereniging 

 

  besloten vennootschap (B.V.)   

 

Inrichting waar festiviteit plaatsvindt  

Naam van de inrichting :   

Adres van de inrichting :   

Postcode en plaats :   

Soort inrichting :  café  restaurant  discotheek  anders, nl.  

 

Festiviteitgegevens  

Datum :   

Tijdsduur :   

Aard muziek :  levend  mechanisch  

Genre :   

Aantal melding van dit  

kalenderjaar (maximaal 6) tot nu toe  

 

De melder verklaart hierbij het gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld d.d.    

 

 

 

 

Naam: Handtekening:  

  



 

Toelichting  

 

Een incidentele festiviteit is een festiviteit die aan één of een klein aantal inrichtingen gebonden 

is. Dit is bijvoorbeeld een optreden met levende muziek bij een café, een jubileum, een 

personeels-  of straatfeest of een “vroege vogels”- toernooi. In het Besluit algemene regels  

inrichtingenmilieubeheer (het Besluit) is bepaald dat het maximum aantal dagen waarvoor de 

geluidsnormen niet gelden maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar betreft. In Almere is het 

maximum bepaald op 6 keer (zie onderstaande artikel 4:3 uit de APV 2011). Ook detailhandel, 

kantoren, opslag-  en transportbedrijven en metaalelektro- bedrijven kunnen een beroep op deze 

regeling doen. De enige uitzonderingen waarvoor de regeling niet geldt, zijn de type C-
inrichtingen (d.w.z. inrichtingen die vergunningplichtig blijven of vallen onder Besluit landbouw 

of Besluit glastuinbouw). 

 

Hieronder treft u de belangrijkste bepalingen aan uit artikel 4:3 van de APV 2011: 

 

Kennisgeving incidentele festiviteiten 

 Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 

Besluit en artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn.  

 Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 6 incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij 

artikel 4.113 lid 1 van het Besluit niet van toepassing is.  

 Tijdens een incidentele festiviteit mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

als gevolg van de inrichting, gemeten invallend op de gevel van gevoelige gebouwen, niet 

meer bedragen dan 60 dB(A). Toeslagen voor de aard van het geluid of de 

bedrijfsduurcorrectieterm blijven hierbij achterwege. 

 Tijdens een incidentele festiviteit mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

als gevolg van de inrichting, gemeten binnen in-  of aanpandige woningen van derden, niet 

meer bedragen dan 50 dB(A). Toeslagen voor de aard van het geluid of de 

bedrijfsduurcorrectieterm blijven hierbij achterwege. 

 De bovenstaande geluidswaarde inclusief onversterkte muziek en alleen voor het bebouwde 

gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte (hiervoor gelden ander regels).  

 Tijdens een incidentele festiviteit wordt het ten gehore brengen van extra muziek -  hoger 

dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 

4:4 van deze verordening -  uiterlijk om 01.00 uur beëindigd. 

 Het college kan afwijken van het genoemde tijdstip. 

 Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 

voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.  


