
 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Stadskanaal 

Ter attentie van:  Omgevingsdienst Groningen 

Postbus 140 

9500 AC  STADSKANAAL 

 

FORMULIER - KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT 

 

Kennisgeving van een festiviteit, zoals bedoeld in artikel 4.1.3, leden 1 en 2 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Stadskanaal. Het volledige artikel staat op de achterzijde 

van dit formulier. 

 

1. Gegevens van de inrichting 

Naam:  __________________________________________________________________ 

Adres:  __________________________________________________________________ 

Postcode + plaats: ____________________________________________________________ 

2. Gegevens van de activiteit/festiviteit (één festiviteit per formulier) 

Datum:  ________-________-________ (dd-mm-jaar) 

Aanvang:   _____._____ uur 

Einde:   _____._____ uur 

Soort festiviteit:__________________________________________________________________ 

Soort muziek: *__________________________________________________________________ 

* Als er sprake is van een kennisgeving voor verlichting (artikel 4.1.3, lid 2), vul dan hier “sport” in. 

 

3. Gegevens van de persoon die deze kennisgeving verzorgt 

De heer/mevrouw 
1
 __________________________________________________________________ 

Functie:   gemachtigde/eigenaar/drijver van de inrichting 
1
 

Telefoonnummer:_________________________________________________________________ 

Correspondentieadres (indien anders dan bij de gegevens van de inrichting) 

Adres:  __________________________________________________________________ 

Postcode + plaats:__________________________________________________________________ 

 

4. Ondertekening 

 

Datum: ________-________-________   

Plaats: __________________________  Handtekening: _______________________________ 

Let op: dit formulier dient ten minste veertien dagen voor aanvang van de activiteit bij de gemeente in het 

bezit te zijn. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  

                                                      
1
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 



 

 

 

 

Artikel 4.1.3 Kennisgeving incidentele festiviteiten – APV Gemeente Stadskanaal 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden, waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 

Besluit en artikel 4.1.4a niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste 

twee weken voor de aanvang van de festiviteit burgemeester en wethouders daarvan in 

kennis heeft gesteld. 

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal zes incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten, waarbij 

artikel 4.113 lid 1 van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten 

minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit burgemeester en wethouders daarvan 

in kennis heeft gesteld. 

3. Burgemeester en wethouders stellen een formulier vast voor het doen van een kennisgeving. 

4. De kennisgeving wordt geacht eerst dan te zijn gedaan, wanneer het formulier volledig en 

naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier gemeld. 

5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer burgemeester en wethouders 

op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet 

te voorzien was, terstond toestaat. 

6. Op de individuele dagen geldt de mogelijkheid om meer mechanische en/of akoestische 

muziekgeluid te mogen produceren zowel in de lokaliteiten behorende tot de inrichting als 

voor het terras en andere aanhorigheden. 

7. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid alleen in het bebouwde gedeelte van de 

inrichting moeten ramen en deuren gesloten worden gehouden, behoudens voor het 

onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen, tenzij brandveiligheidsaspecten zicht 

daartegen verzetten. 

8. Burgemeester en wethouders kunnen in het kader van de woon- en leefsituatie in de 

omgeving van de inrichting of openbare orde en veiligheid nadere eisen stellen ten aanzien 

van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting, inclusief terras en overige 

aanhorigheden alsmede ten aanzien van de tijdsduur van de te houden incidentele festiviteit. 

 


