AANVRAAG INCIDENTELE HINDER BOUWWERKZAAMHEDEN
Het formulier s.v.p. volledig invullen. Zo nodig op een aparte bijlage de vragen verder uitwerken.

1. Gegevens aanvrager:
Naam aannemer: ………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………
Correspondentieadres: ...……………………………...………………………………………………..
Postcode en plaatsnaam: …………………...…………………….……………………………………
□ vast …………..………….…… □ mobiel ……….…..............................
Telefoonnummer
2. Aanvraag:
□ het betreft bouwwerkzaamheden, waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd als bedoeld
in artikel 8.4 (geluidhinder) van het Bouwbesluit 2012
□ adresgegevens van het werkgebied:
(op een plattegrondtekening duidelijk aangeven waar de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd)

3. Gegevens over de aard van de werkzaamheden en de apparatuur die daarbij ingezet
wordt:
0 vlinderen van vloeren
0 anders, namelijk:

□ gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden:

□ 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)

4. Akoestische gegevens:
□ vermelding van het bronvermogen van de gebruikte apparatuur in dB(A):

□ welke geluidbelasting in dB(A) ontstaat hierdoor op de gevel van de meest nabije
geluidgevoelige bestemming zoals een woning:

(minimaal een eenvoudige overdrachtsberekening op grond van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
1999 toevoegen )

5. Periode, waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd:
□ Datum/data werkzaamheden: ..………………..……………………………….….……….……….
 Voorgenomen begin werkzaamheden: ………….uur
 Voorgenomen einde werkzaamheden: ………….uur.

□ er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
□ er wordt gewerkt tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
□ er wordt gewerkt tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)
Waarom is nachtwerk noodzakelijk?
(indien sprake is van nachtwerk motiveren waarom dat noodzakelijk is)

6. Depotvorming:
□ vindt niet plaats

□ vindt plaats. Het betreft de volgende materialen ………………………………………………….


Voorgenomen periode opbouw depot: ……………………….(datum/tijdstippen)
daarbij gebruikt vervoermiddel: ..……………………………………………………
 Voorgenomen periode gebruik depot: ………………………..(datum/tijdstippen)
 Voorgenomen periode ontmanteling depot: ………………... (datum/tijdstippen)
daarbij gebruikt vervoermiddel: ..……………………………………………………
(op de tekening als bedoeld bij vraag 2. duidelijk aangegeven waar het depot zich bevindt en wat de aan- en
afvoerroute is)

7. Bijlagen en ondertekening:

□ plattegrondtekening
□ overdrachtsberekening geluid
□

Plaatsnaam en datum:

Handtekening: …………………………

Stuur het ingevulde formulier ten minste 15 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden op
naar de gemeente Deventer, team Ondernemen & Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC
Deventer. Of mail het formulier met bijlagen naar gemeente@deventer.nl.

