
 Aanvraagformulier ontheffing geluid bij bouw- en wegwerkzaamheden
op grond van artikel 4:6 van de APV

Vul dit formulier in, zet uw handtekening en stuur dit formulier op naar 

gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. 

U dient uw aanvraag in te dienen minimaal 4 weken voorafgaande aan de 

datum waarop de ontheffing nodig is.

Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld, wordt de aanvrager op grond 

van artikel 4.5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen 

een bepaalde termijn de aanvraag compleet te maken. Bij aanvragen die niet 

binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan niet worden gegarandeerd, 

dat deze kunnen worden behandeld.

1.  Gegevens aanvrager

Naam aanvrager  ...........................................................................................................................................

Contactpersoon  ...........................................................................................................................................

Correspondentie-adres           ...........................................................................................................................................

Postcode en woonplaats             ...........................................................................................................................................                                                                  

Telefoon (tijdens kantooruren)  ...........................................................................................................................................

2.  Aanvraag

Het betreft werkzaamheden aan wegen en straten, waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd als bedoeld in 

artikel 4:6 (verbod geluidhinder) van de APV Ermelo

Wie voert de werkzaamheden uit?

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................

  (Op een plattegrondtekening duidelijk aangeven waar de werkzaamheden worden 

  uitgevoerd, onder vermelding van begin- en eindpunt)

3.  Gegevens over de aard van de werkzaamheden en de apparatuur die daarbij ingezet wordt

a.	Type of aard van de werkzaamheden

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

b.  Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden:

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

c.  Het daarbij gebruikte materieel bestaat uit:

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

 (Het gebruikte materieel dient te voldoen aan de best beschikbare technieken indien deze apparatuur in de nacht 

    gebruikt wordt) 
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4.  Reden/gelegenheid

a. Vermelding van het bronvermogen van de gebruikte apparatuur             .......................................... dB(A)

b. Welke geluidbelasting ontstaat hierdoor op de gevel van de meest 

 nabije geluidgevoelige bestemming zoals een woning                             .......................................... dB(A)

 (Minimaal een eenvoudige overdrachtsberekening op grond van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai

 1999 toevoegen ) 

5.  Periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd

a. Datum/data werkzaamheden                  van ....................................... tot en met  ........................................................

 Voorgenomen begin werkzaamheden      ............................................ uur

 Voorgenomen einde werkzaamheden      ............................................ uur

b. Werkperiode

 o   Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)

	 o   Er wordt gewerkt tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)

	 o   Er wordt gewerkt tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)

6.  Depotvorming

Vindt er depotvorming plaats?

o  Ja, het betreft de volgende materialen:  

  - Voorgenomen periode opbouw depot  ………………………................................................(datum/tijdstippen)

      Daarbij te gebruiken vervoermiddel   ..……………………….........................................……………………………

  - Voorgenomen periode gebruik depot   ……………………..............................................…..(datum/tijdstippen)

  - Voorgenomen periode ontmanteling depot  …………….....................................................….... (datum/tijdstippen)

      Daarbij te gebruiken vervoermiddel   ..……………………………………………………........................................ 

      (Op de tekening als bedoeld bij vraag 2. duidelijk aangegeven waar het depot zich bevindt en wat de aan- en

           afvoerroute is)

o  Nee

7.  Bijlage(n) 

o   Plattegrondtekening

o   Overdrachtsberekening geluid

o   .........................................................................

8.  Ondertekening

Naam                  ...........................................................................................................................

Datum                  ...........................................................................................................................

Handtekening                  ...........................................................................................................................


