MELDING VOOR HET HOUDEN VAN EEN INCIDENTELE FESTIVITEIT
(artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening)

Let op: 2 weken voor aanvang van de festiviteit melden!
Adresgegevens
Naam horecabedrijf
Naam exploitant horecabedrijf
Adres en vestigingsplaats horecabedrijf
Postadresgegevens horecabedrijf
Telefoonnummer horecabedrijf
E-mailadres
Type Horecabedrijf (aankruisen wat van toepassing is)
 café/bar
 eetcafé/bistro
 coffeeshop
 afhaalcentrum
 sportkantine
 koffie-/theehuis
 discotheek
 restaurant
 shoarmazaak
 buurt-/dorpshuis
 jongerencentrum
 bedrijfskantine
 feestzaal
 snackbar








clubhuis/kantine
hotel/pension
broodjeszaak
snookercentrum
seksinrichting
anders, namelijk

Festiviteit
Datum van de festiviteit
Tijdstip begin van de festiviteit
Tijdstip einde van de festiviteit
In welke ruimte(n) vindt de door u te
houden festiviteit plaats
Contactpersoon tijdens de festiviteit
Soort festiviteit
(bijv. jubileum vereniging)

Gedetailleerde omschrijving van de
festiviteit
(o.a. aangeven soort muziek/muziekstijl, één of
verschillende uitvoerenden e.d., betreft het een drivein show/deejay; e.e.a. eventueel op bijlage aangeven)

Wordt levende muziek ten gehore gebracht:

 ja

 nee

Maatregelen ter voorkoming van
overlast (zie toelichting)

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Toelichting op het meldingsformulier incidentele festiviteiten
Voor wat betreft de milieuregels is op praktisch alle horecabedrijven het Activiteitenbesluit van
toepassing. Horecabedrijven moeten voldoen aan de voorschriften, die zijn opgenomen in voormeld
Besluit. Zo is in deze voorschriften bepaald welke geluidsnormen voor een horecabedrijf van
toepassing zijn.
Er zijn een aantal dagen per jaar waarop deze geluidsnormen niet gelden. De gemeenteraad heeft dit
in de Algemene plaatselijke verordening bepaald. Dit zijn de zogenaamde collectieve dagen
(bijvoorbeeld carnavalsdagen) en per horecabedrijf een aantal willekeurige dagen waarop dit
horecabedrijf een incidentele festiviteit wil organiseren.
Door de gemeenteraad zijn 12 individuele dagen per kalenderjaar aangewezen waarop het een
horecaondernemer in principe is toegestaan in zijn/haar inrichting een incidentele festiviteit te
houden. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Zo moet de festiviteit ten minste 2 weken voor aanvang schriftelijk gemeld worden bij burgemeester
en wethouders, ter attentie van de afdeling Wonen, werken en beleven, taakveld vergunningen,
toezicht en handhaving, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.
Hiervoor dient het formulier aan de voorzijde van dit blad te worden gebruikt. Mocht een melding
aanleiding geven tot een reactie, dan gebeurt dit tijdig vóór de datum van de te houden festiviteit.
Een reactie volgt wanneer de festiviteit naar oordeel van de burgemeester de woon- en leefsituatie in
de omgeving van de horeca-inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze zal
beïnvloeden, dan wel wanneer deze teveel wordt verstoord. Volgens jurisprudentie is hiervan sprake
met name wanneer de normaal van toepassing zijnde geluidsnormen (mede gelet op het
omgevingsgeluid ter plaatse) met meer dan 20 dB(A) wordt overschreden. In het overige geval
ontvangt u na het indienen van de melding vooralsnog een ontvangstbevestiging waaruit de
acceptatie van de melding blijkt. Een kopie van de melding wordt verzonden aan de politie.
Van de gehouden incidentele festiviteiten wordt een registratie bijgehouden. Het houden van meer
dan 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar wordt niet toegestaan.
Om misverstanden te voorkomen wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat indien door een
horecaondernemer een beroep wordt gedaan op een individuele vrijstellingsdag, dit niet betekent dat
hij/zij onbeperkt geluidsoverlast mag veroorzaken!
Wanneer geen of geen tijdige kennisgeving van een (voorgenomen) festiviteit is gedaan, wordt er van
uit gegaan dat men om welke reden dan ook geen beroep doet op de uitzonderingsregel. Bij een
geconstateerde overtreding van de geluidsnormen, die normaal gesproken van toepassing zijn kan
door de politie proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast zal het gemeentebestuur in een
dergelijke situatie bekijken of de gehouden festiviteit waarvan geen kennisgeving is gedaan, in
mindering moet worden gebracht op het totaal aantal vrijstellingsdagen van 12 per kalenderjaar.
Bepaalde festiviteiten zijn wellicht te beschouwen als evenementen zoals bedoeld in artikel 2:25 van
de Algemene plaatselijke verordening, met name waarbij de openbare orde, de zedelijkheid,
gezondheid, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen in het gedrang komen.
Wanneer dit het geval is, heeft u een vergunning van de burgemeester nodig. Bij twijfel wordt u
geadviseerd tijdig contact op te nemen met de afdeling Wonen, werken en beleven, taakveld
vergunningen, toezicht en handhaving, telefoon 14 0167, omdat met de behandeling van een
aanvraag om een vergunning meer tijd is gemoeid.
Voor al uw vragen over de 12-dagenregeling kunt u op werkdagen tijdens kantooruren, behalve op
vrijdagmiddag, ook bij deze afdeling terecht.

