MELDINGSFORMULIER
Melding gebruik knalapparatuur
Wat is belangrijk om te weten voor deze melding?
• Formulier, bestaande uit 2 pagina’s, indienen per e-mail bij
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
• Bij de melding hoort een duidelijke situatietekening
1

gevoegd te worden met daarop de locatie van het
knalapparaat ten opzichte van woningen van derden. Het
perceel moet duidelijk gearceerd zijn.

Gegevens aanvrager

Voorletter + naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail
2

Gegevens terrein en situering knalapparaat

Adres*
Plaats
Gemeente
Omvang oppervlak

ha

* Bijvoorbeeld: achter Dorpsstraat 3

3

Tijdsduur gebruik knalapparaat

De maanden

t/m

De dagen

t/m

De tijden

t/m

Eerste of tweede melding
4

tweede
eerste

Let op: maximaal 6 aaneengesloten weken

Knalapparatuur (Let op: bij knalapparaten in directe omgeving (cumulatie), zie uitvoeringsregels op website OD NHN)

Aantal knalapparaten

Maximaal 1 knalapparaat per 5 Ha

Aantal knallen per uur

Maximaal 6, in stiltegebied 3

Merk en type knalapparaat
Bronvermogen in dB(A)
5

Gewas

Soort gewas
Looptijd teeltcyclus gewas
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Afstanden tot omgeving

Afstand tot dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object (minimaal 200 m)
Afstand tot openbare weg (minimaal 50 m)
Afstand tot Natura 2000-gebied* (minimaal 250 m)
*Bij plaatsing in een Natura2000-gebied moet een vergunning worden aangevraagd. Klik hier voor de aanvraag van een vergunning.
7

Preventieve maatregelen

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schadekosten bij het Faunafonds moeten voldoende preventieve
maatregelen worden getroffen.
De knalapparatuur wordt samen met de volgende verjagingsmethoden gebruikt:
ondersteunend afschot
vlaggen en linten
vogelverschrikkers
vliegers
vogelafweerpistool/geweer
elektronische geluidsgolven/angstkreten
laserstralen
scary man
ratels
andere verjagingsmethode, namelijk:
geen
Let op, indien u gebruik maakt van andere geluidmakende apparatuur dan een knalapparaat, dan is hiervoor een ontheffing
noodzakelijk. Bij de aanvraag ontheffing dient een akoestisch onderzoek te worden gevoegd.
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat hij/zij bovenstaande vragen naar waarheid heeft ingevuld en dat hij/zij zich houdt aan de
algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

Het ingevulde formulier en de situatietekening kunt u sturen naar postbus@odnhn.nl
Meer informatie?
Kijk op onze website of bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Tel 088 1021300
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