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Afdeling Preventie, Toezicht en Handhaving 

AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING BOUWBESLUIT 2012 
Artikel 8.3 lid 1 - Werken buiten reguliere werktijden 
Artikel 8.3 lid 2 – Geluidsniveau 
 
In de avond- en nachtperiode (en op zon- en feestdagen) is bouwen of slopen volgens het Bouwbesluit 
2012 niet toegestaan. Toch is het soms noodzakelijk om op andere tijden dan de dagperiode het werk uit 
te voeren. In sommige gevallen kan dat en moet u daarvoor schriftelijk een ontheffing aanvragen.  
U heeft een ontheffing nodig indien;  

- U buiten de reguliere werktijden wilt werken, dat wil zeggen tussen 19.00 en 07.00 uur en op 
zon- en feestdagen (zie artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012)  

- Uw werk (geluids-)hinder kan veroorzaken (zie artikel 8.3 lid 2 Bouwbesluit 2012)  
  
Het werken buiten reguliere werktijden staat de gemeente Apeldoorn onder andere toe op basis van de 
volgende uitzonderingen;   

- Daar waar de veiligheid van personen en de omgeving in het geding is;  
- Daar waar dat in de dagperiode niet mogelijk is, omdat het bijvoorbeeld zou leiden tot ernstige 

verstoring van het verkeer.  
- Werkzaamheden die vroegtijdig zijn begonnen, maar niet stilgezet kunnen worden na reguliere 

werktijden (bijvoorbeeld het vlinderen van vloeren). 
 
Ontheffing  
Een verleende ontheffing en een weigering zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). In een besluit moet een belangenafweging worden weergegeven. Bij de aanvraag om ontheffing 
zal dus steeds een belangenafweging worden gemaakt op basis van een onderliggende motivatie. Louter 
economisch belang kan geen reden zijn om hinder of overlast toe te staan.   
 
Aanvragen  
Vraag de ontheffing minimaal 3 weken voor de geplande start van de werkzaamheden aan. Om de 
aanvraag voorspoedig te laten verlopen raden wij u aan deze vooraf af te stemmen met de aangewezen 
toezichthouder van de afdeling Preventie Toezicht en Handhaving. Het aanvraagformulier kan digitaal 
worden ingediend via omgevingsvergunning@apeldoorn.nl o.v.v. het kenmerk (nummer) van de 
betreffende omgevingsvergunning en/of sloopmelding.  
 
Spelregels  

- U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de overlast voor omwonenden te beperken en u 
informeert hen vooraf schriftelijk. 

- U maakt gebruik van de best beschikbare stille technieken. 
- U blijft binnen de grenswaarden zoals beschreven op pagina 4 van dit document. 
- Als er sprake is van het werken buiten reguliere werktijden als genoemd in artikel 8.3 lid 1 van 

het Bouwbesluit 2012, moet u motiveren waarom deze werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden plaats moeten vinden.  

- Als er sprake is van hogere geluidsproductie dan de grenswaarden als genoemd in tabel 8.3 van 
het Bouwbesluit 2012, moet u motiveren waarom het noodzakelijk is om in deze een hogere 
geluidswaarde te hanteren.  

- Louter economische motieven zijn geen reden om hinder of overlast toe te staan. 
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- 1. Welke ontheffing vraagt u aan*;  

O  Ontheffing voor werken buiten reguliere werktijden  (vul ook bijlage 1 in) 

O  Ontheffing voor het geluidsniveau (overschrijding maximale dagwaarde)          (vul ook bijlage 2 in) 

(*) Meerdere antwoorden mogelijk. 

- 2. Gegevens organisatie;   

KvK-nummer    

Vestigingsnummer    

Naam organisatie  

 

- 3. Wat zijn uw gegevens; 

Voorletter(s)  

Tussenvoegsel(s)    

Achternaam  

Functie  

 

- 4. Aanvullende gegevens; 

Telefoonnummer  

Email-adres  

Postcode  

Straatnaam en huisnummer  

 

- 5. Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats; 

Adres/ locatie 

Dagperiode 7.00 – 19.00uur Startdatum  Starttijd  

Einddatum  Eindtijd  

Avondperiode 19.00 – 23.00uur Startdatum  Starttijd  

Einddatum  Eindtijd  

Nachtperiode 23.00 – 07.00uur Startdatum  Starttijd  

Einddatum  Eindtijd  

 

- 6. Omgevingsvergunning / sloopmelding; 

Is er een omgevingsvergunning/sloopmelding verleend voor de werkzaamheden? Ja* Nee* 

Indien van toepassing kenmerk omgevingsvergunning/ sloopmelding  
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- 7. Bijlagen toevoegen 

U dient de volgende (ingevulde) bijlagen toe te voegen bij het versturen van uw aanvraag om ontheffing; 

1. Bijlage 1 (Ontheffing werken buiten reguliere werktijden ) en/of  
Bijlage 2 (Overschrijding dagwaarden en blootstellingsduur) 

2. Situatietekening met de exacte locatie(s) van de werkzaamheden 

3. Akoestisch onderzoek op gevel van de dichtstbijzijnde woning of ander geluidsgevoelig object 

4. Indien van toepassing de aanvullende maatregelen in het kader van omgevingsveiligheid 

 

Voorafgaand aan de aanvraag raden wij u aan deze af te stemmen met de aangewezen toezichthouder 
van de afdeling Preventie Toezicht en Handhaving. Is de aanvraag compleet? Dan kunt u deze digitaal 
indienen via omgevingsvergunning@apeldoorn.nl onder vermelding van het kenmerk (nummer) van de 
betreffende omgevingsvergunning en/of sloopmelding. 
 
 
 
 
 
___________________________        ___________________________  
Datum              Plaats  
  
  
  
 
 
 
___________________________  
Handtekening  
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Grenswaarden avond- en nachtperiode 

 
Avondperiode (19.00 – 23.00 uur) 
Voor het werken in de avondperiode is altijd een ontheffing noodzakelijk. Bij de ontheffing om in de 
avondperiode te mogen werken worden grenswaarden gesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
in de avondperiode mogen de aangegeven waarden uit onderstaande tabel niet worden overschreden: 
 

Ontheffingsregime avondperiode 19.00 uur – 23.00 uur 

Ontheffingsregime V IV III II I 

LAr,LT in dB(A) ≤ 55 dB(A) > 55 - ≤ 60 dB(A)  > 60 - ≤ 65 dB(A) > 65 - ≤ 70 dB(A) > 70 dB(A) 

LAmaxin dB(A) ≤ 65 dB(A) > 65 - ≤ 70 dB(A) > 70 - ≤ 75 dB(A) > 75 - ≤ 80 dB(A) > 80 dB(A) 

Maximale 
blootstellingsduur 

30 avonden 15 avonden 5 avonden 1 avond Niet mogelijk 

 
 
Nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) 
Voor het werken in de nachtperiode is altijd een ontheffing noodzakelijk. Bij de ontheffing om in de 
nachtperiode te mogen werken worden grenswaarden gesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
in de avondperiode mogen de aangegeven waarden uit onderstaande tabel niet worden overschreden: 
 

Ontheffingsregime nachtperiode 23.00 uur – 07.00 uur 

Ontheffingsregime V IV III II I 

LAr,LT in dB(A) ≤ 50 dB(A) > 50 - ≤ 55 dB(A)  > 55 - ≤ 60 dB(A) > 60 - ≤ 65 dB(A) > 65 dB(A) 

LAmaxin dB(A) ≤ 60 dB(A) > 60 - ≤ 65 dB(A) > 65 - ≤ 70 dB(A) > 70 - ≤ 75 dB(A) > 75 dB(A) 

Maximale 
blootstellingsduur 

15 nachten 5 nachten 1 nacht 4 uur in één nacht Niet mogelijk 
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BIJLAGE 1 ‘Ontheffing werken buiten reguliere werktijden 
 

- 1.1 

Motiveer waarom u wenst te werken buiten de reguliere werktijden en waarom werken binnen de reguliere werktijden 

onmogelijk is? 

 

 

- 1.2  

Welke maatregelen treft u om de hinder voor omwonenden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zo laag mogelijk te 

houden? U dient de werkzaamheden uit te voeren met de beste beschikbare technische middelen en meest geluidsarme 

technieken. Welke alternatieven heeft u overwogen met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden met ander(e) 

materieel of installaties? 
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- 1.3 Toelichting op geluidsaspecten; 

Wat is de afstand in meters tot het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*?  

Wat is de bestemming van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*?  

Wordt er gemonitord op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*? Ja Nee 

Wat is de verwachte geluidssterkte op de gevel van het bovenvermelde object*?               dB(A) 

 

1.4 

De omwonenden dient u minimaal 1 dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over de aard en 

duur van de werkzaamheden. Worden omwonenden nog op andere wijze geïnformeerd?* 

O Door middel van een website waarop de data en aard van de overlast gemeld worden  

  - Naam website;  

O Door middel van een huis- aan huiskrant waarop de data en aard van de overlast gemeld worden  

O Door middel van een brief of mailbericht waarop de data en aard van de overlast gemeld worden  

O Anders, namelijk;  

 

(*) Meerdere antwoorden mogelijk. 

1.5 

Waar kunnen omwonenden overlast melden?* 

O Via een invulformulier op een website  

 - Naam website;  

O Via een meldpunt / klachtentelefoon  

 - Telefoonnummer meldpunt;  

O Via een omgevingsmanager;  

- Naam en telefoonnummer omgevingsmanager;  

O Anders, namelijk;  

  

(*) Meerdere antwoorden mogelijk. 

1.6 

Biedt u de omwonenden voorzieningen aan tegen eventuele overlast? Ja*  Nee* 

Indien van toepassing welke voorzieningen en/ of tegemoetkomingen worden aangeboden ? 
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BIJLAGE 2 ‘Overschrijding dagwaarden en blootstellingsduur’ 
 

- 2.1 Motivatie en maatregelen;   

Motiveer waarom u een hogere geluidsproductie dan de grenswaarden als genoemd in tabel 8.3 Bouwbesluit 2012 wilt 

hanteren. 

 

U dient de werkzaamheden uit te voeren met de beste beschikbare technische middelen en meest geluidsarme technieken. 

Welke alternatieven heeft u overwogen met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden met ander(e) materieel of 

installaties? 

 

 

- 2.2. Toelichting op geluidsaspecten; 

Wat is de afstand in meters tot de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*?  

Wat is de bestemming van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*?  

Wordt er gemonitord op de gevel van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object*? Ja Nee 

Wat is de verwachte geluidssterkte op de gevel van het bovenvermelde object*?               dB(A) 

(*) Een geluidsgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder, zie de Infomil-pagina ‘Geluidsgevoelige objecten Activiteitenbesluit’. 

 

- 2.3. Werkzaamheden; 

Type materieel  

Brongeluid dB(A)  

Type materieel  

Brongeluid dB(A)  

Type materieel  

Brongeluid dB(A)  

Type materieel  

Brongeluid dB(A)  

 


