Aanvraag Ontheffing geluid

werkzaamheden nacht en weekend
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• Vraag de ontheffing minimaal 8 weken voor de start van de
werkzaamheden aan.
•	U doet deze aanvraag omdat u de werkzaamheden om
dringende redenen niet overdag kunt uitvoeren.
•	Stuur bij deze aanvraag een overzichtstekening mee. Geef op
de overzichtstekening de exacte locatie van de werkzaamheden
aan. Dit is belangrijk in verband met de afhandeling van
klachten.
• De politie mag altijd optreden bij overlast. Ook als u een
ontheffing heeft.
• Overschrijden de werkzaamheden een bepaald geluidsniveau?
Dan eist de gemeente aanvullende maatregelen.
• Is het noodzakelijk om wegen en fietspaden af te zetten? Stuur
een verkeersplan mee bij deze aanvraag.
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en de kosten op
www.zandvoort.nl
1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Bedrijf
Adres/postbus
Postcode
Plaats
Inschrijfnummer KvK
Telefoonnummer
E-mail
(Bij particuliere aanvrager)
Burgerservicenummer (BSN)
Contactpersoon tijdens werkzaamheden
Telefoonnummer contactpersoon
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2 Reden
Welke dringende redenen zijn er om
de werkzaamheden niet overdag
uit te voeren?

3 Werkplanning en locatie
Starten de werkzaamheden overdag?  Neem ook deze uren mee in het overzicht.
Stuur een overzichtstekening mee met daarop de exacte locatie(s) van de werkzaamheden. Dit is belangrijk in
verband met de klachtenafhandeling
Locatie 1
Startdatum

Starttijd

uur

Einddatum

Eindtijd

uur

Startdatum

Starttijd

uur

Einddatum

Eindtijd

uur

Startdatum

Starttijd

uur

Einddatum

Eindtijd

uur

Startdatum

Starttijd

uur

Einddatum

Eindtijd

uur

Locatie 2

Locatie 3

Locatie 4

4 Werkzaamheden
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
Locatie 1

Locatie 2
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Locatie 3

Locatie 4

5 Geluidsniveau
Geef op de overzichtstekening het geluidsniveau aan.
Is er op een gevel van een woning een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT > 45 dB(A) van toepassing?
Of een maximaal geluidsniveau LAmax > 65 dB(A)? Dan moet u mogelijk extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:
• verplaatsen van de werkzaamheden naar overdag
• gebruiken van geluidsarme apparatuur en/of plaatsen van geluidschermen
• van tevoren duidelijk communiceren met omwonenden over de overlast
• bekendmaken van een klachtennummer of aanbieden van alternatieve slaapplaatsen
		
Wat is het bronvermogen (dB(A)) van
de apparaten/installaties?

Locatie 1

Locatie 2

Locatie 3

Locatie 4

Wat is de afstand (in meters) tot de
dichtstbijzijnde woning(en)?
Wat is het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximaal
geluidsniveau (LAmax) op de gevel van
de dichtsbijzijnde woningen (dB(A))?
Let op: Bij het overschrijden van LAr,LT > 45 dB(A) en/of LAmax > 65 dB(A) moet u mogelijk extra maatregelen nemen.
Wordt LAr,LT > 45 dB(A) en of
Nee. Ga verder met vraag 6.
LAmax > 65 dB(A)  overschreden?
			 Ja. Vul onderstaande vragen in.
Voor welke woning(en)wordt het geluidsniveau of worden de geluidsniveaus
overschreden?
Op welke tijdstippen worden de
geluidsniveaus overschreden?
Datum

Datum

Datum
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Starttijd

uur

Eindtijd

uur

Starttijd

uur

Eindtijd

uur

Starttijd

uur

Eindtijd

uur
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6 Heeft u nog een andere vergunning nodig?
•	Voor het openbreken van de openbare weg moet u een vergunning aanvragen. Het openbreken kan nodig zijn
voor bijvoorbeeld een privé-rioolaansluiting, ondergronds onderzoek aan de gevel, funderingsonderzoek of
sonderingen.
• Bent u huurder? Dan moet uw verhuurder de vergunning aanvragen. (Alleen de eigenaar van een pand kan
een vergunning aanvragen)
• Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maakt u het gat zelf tijdelijk dicht. Spaarnelanden gaat daarna opnieuw
bestraten. De kosten voor de herbestrating zijn voor de aanvrager.
• Wilt u een weg of fietspad (gedeeltelijk) afzetten? Als u de straat afsluit, moet u zelf materiaal regelen en
plaatsen. Denk aan borden en hekken. Ook als het gaat om een gedeeltelijke afsluiting. U moet ook de buurt
informeren over de datum en de duur van de afsluiting. Gaat het om een grote afzetting met omleidingsroute?
Dan is er ook een verkeersplan nodig. Specificaties vindt u verderop in de aanvraag.
Wilt u een weg of fietspad afzetten?

Nee

Ja. Stuur een verkeersplan mee.

Moet u de openbare weg openbreken
tijdens de werkzaamheden?

Nee

Ja. Vraag ook een vergunning openbreken openbare
weg aan en stuur deze mee.

7 Wat stuurt u mee?

		
		

Een overzichtstekening. Dit geeft u op de tekening aan:
– de exacte locaties van de werkzaamheden
– de afstanden tot de dichtstbijzijnde huizen
– de woningen waarbij mogelijk de geluidsniveaus overschreden
worden
– alle afzettingen die u plaatst
Alle geluidsberekeningen
E en aanvraagformulier voor een vergunning Openbreken openbare
weg bij het innemen en openbreken van de openbare weg.
 erkeersplan: Moet u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten en zijn
V
er omleidingsroutes nodig? Dan moet u in een verkeersplan duidelijk
aangeven op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid van
het verkeer waarborgt. In het verkeersplan geeft u onder andere aan
waar u hekken of borden plaatst en hoe omleidingsroutes lopen.
Heeft u geen omleidingsroutes? Dan mag u de verkeersmaatregelen
(borden en afzettingen) in de overzichtstekening intekenen.
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8 Ondertekening
			  Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

BEWAAR

PRINT

U moet deze ingevulde aanvraag eerst opslaan op uw computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl
Of stuur het per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
U krijg een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de taken voor
gemeente Zandvoort uit.
De gemeente kan de gegevens delen met andere afdelingen, politie,
brandweer en hulpdiensten voor handhaving en rampenbestrijding.
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