FORMULIER KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT
als bedoeld in artikelen 4:3, 4:4 en/of 4:4a van de Algemene Plaatselijke Verordening Best

Mail dit formulier naar info@gemeentebest.nl of stuur per post naar Gemeente Best, Vergunningen, Postbus
50, 5680 AB BEST. Doe dit minimaal drie weken vóór de festiviteit
1 Aanvrager
Naam organisatie/bedrijf
Vestigingsadres
Postadres
Postcode en woonplaats
Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
2 Festiviteit
Datum(s)
Omschrijving van de te organiseren festiviteit

Begintijd
Eindtijd
(zie eisen voor eindtijd en geluid in § 5.8 van het

Evenementenbeleid gemeente Best
3 Muziek
Er wordt muziek ten gehore gebracht

⃣ Uitsluitend in het bebouwde deel van de inrichting
⃣ Uitsluitend in de buitenlucht
⃣ Deels buiten en deel binnen

4 Verlichting bij sportactiviteiten
Datum(s)
Omschrijving van de sportactiviteiten

Gedurende welke tijden is de verlichting aan

5 Digitale verzending
Gaat u ermee akkoord dat we niet per post maar
digitaal met u communiceren?
Zo ja, via welk E-mailadres?
⃣
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ja

⃣

nee

6

Ruimte voor een toelichting

7 Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat alle gegevens naar waarheid en juist zijn verstrekt.
Plaats en datum ________________________________

Handtekening

_________________________________

Uitleg waar is dit formulier voor bedoeld?
Horecabedrijven en sport- en recreatie-inrichtingen moeten voldoen aan de geluidsnormen zoals vastgesteld in het
Activiteitenbesluit. De Algemene Plaatselijke Verordening Best biedt de mogelijkheid:
•
om maximaal 5 keer per jaar meer geluid te produceren dan volgens de geldende geluidsnorm is toegestaan,
bijvoorbeeld bij een optreden met live muziek. Het geluid mag maximaal 75 dB(A) en 85 dB(C) op de gevel van
woningen zijn;
•
aan sportinrichtingen om bij maximaal 10 sportactiviteiten meer geluid te produceren dan volgens de geluidsnorm is
toegestaan. Het geluid mag dan maximaal 60 dB(A) op de gevel van woningen zijn;
Daarnaast biedt deze regeling de mogelijkheid om voor sportactiviteiten tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per jaar
de verlichting langer aan te houden dan volgens het Activiteitenbesluit is toegestaan.
Voorwaarde hiervoor is wel dat u minimaal 3 weken voor de geplande incidentele festiviteit burgemeester en wethouders
van Best in kennis stelt. Dat kan door dit formulier ingevuld naar de gemeente te sturen

Welke eindtijden en geluidsnormen gelden er?
Dit is geregeld in het Evenementenbeleid gemeente Best. Daarin staan schema’s met eindtijden voor festiviteiten en
evenementen en aan welke geluidsnormen u moet voldoen. Een deel ervan vindt u in de bijlage van dit formulier.

Let op! Het kan zijn dat in/bij uw inrichting geen incidentele festiviteit is toegestaan.
Of dat er eindtijden en geluidnormen gelden waarvan tijdens een festiviteit niet van mag worden afgeweken.
Zo’n beperking kan voorvloeien uit de aan u verleende exploitatievergunning, het bestemmingsplan of een verleende
omgevingsvergunning tot afwijken bestemmingsplan
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BIJLAGE: Eindtijden en geluid festiviteiten/evenementen
(zoals bepaald in het Evenementenbeleid gemeente Best 2019)

Eindtijd van de evenementen en festiviteiten

Vergunningvrije evenementen

Eindtijd buiten
00:30 uur
Indien de volgende dag een
werkdag is 23:00 uur

Vergunningplichtige evenementen

00:30 uur
Indien de volgende dag een
werkdag is 23:00 uur

Incidentele festiviteiten

00:30 uur
Indien de volgende dag een
werkdag is 23:00 uur

Eindtijd binnen
De inrichting zelf sluit conform de
reguliere sluitingstijden uit de APV. Na
eindtijd evenement geldt binnen de
reguliere geluidsnorm (zie schema op
volgende pagina)
De inrichting zelf sluit conform de
reguliere sluitingstijden uit de APV. Na
eindtijd evenement geldt binnen de
reguliere geluidsnorm (zie schema op
volgende pagina)
Sluitingstijd conform sluitingstijden uit
de APV
Voor niet-horeca inrichtingen geldt een
eindtijd van 00:30 uur

Eindtijden van het geluid tijdens evenementen en festiviteiten

Vergunningvrije evenementen

Vergunningplichtige
evenementen2

Incidentele festiviteiten

1

Aangegeven normen zijn in dB(A)/dB(C)
Eindtijd geluid buiten tot1
Eindtijd geluid binnen tot
23:00 uur: 75/85
23:00 uur: 75/85
Daarna mag de inrichting tot
sluitingstijd conform de reguliere
geluidsnormen doorgaan
00:30 uur en indien de volgende
00:30 uur en indien de volgende dag
dag een werkdag is 23:00 uur:
een werkdag is tot 23:00 uur: 75/85
75/85
Daarna mag de inrichting tot
sluitingstijd conform de reguliere
geluidsnormen doorgaan
00:30 uur: en indien de volgende
00:30 uur: 75/85
dag een werkdag is 23:00
Daarna mag de inrichting tot
uur:75/85
sluitingstijd conform de reguliere
geluidsnormen doorgaan

Voor een terras geldt dat na deze tijd geen extra (muziek)geluid meer ten gehore mag worden gebracht. Het terras mag onder de
reguliere normen van horeca-inrichting doorgaan.
2
Tenzij in de evenementenvergunning andere normen en tijden zijn opgenomen. Let op: voor een inrichting is ook een ontheffing
incidentele festiviteit nodig (maximaal 5 per jaar).
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