Meldingsformulier gebruik knalapparatuur
De hieronder vermelde(rechts)persoon meldt hierbij het gebruik van knalapparatuur
aan het college van Tholen, Afdeling Vergunningen & Handhaving, Hof van Tholen 2,
4691 DZ Tholen en verklaart dat hij/zij de algemene regels van hoofdstuk 6 "Inhoud
algemeen geldende beleidsregel" voor het gebruik van knalapparatuur ter
voorkoming van schade aan vruchten en gewassen, naleeft.

1. Gegevens aanvrager
Naam:
straatnaam:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
email:

2. Gegevens terrein en situering knalapparatuur
Sectie:
Nr(s):
Plaatselijk bekend gemeente:
Omvang/oppervlak: ……. ha.
Kaart met aanduiding situering knalapparaten bijvoegen of coördinaten voor de plaatsbepaling van het
knalapparaat (te verkrijgen via http://www.simontex.nl/kavels/?reg=
of http://www.simontex.nl/kavels/xy.php) op dit formulier vermelden:

3. Aantal knalapparaten:
4. Aantal knallen per apparaat per uur:

5. Tijdsduur gebruik knalapparatuur
Maanden:

t/m

Dagen:

t/m

Tijden:

t/m

Eerste of tweede melding:

6. Soort gewas waarvoor de knalapparatuur wordt ingezet en looptijd van
de totale teeltcyclus van het gewas:

7. Afstanden van de knalapparatuur tot gevoelige gebouwen en/of
milieubeschermingsgebieden:
Indien de afstanden ten opzichte van gevoelige gebouwen korter is dan genoemd in de voorschriften
6.2.2.a. en b. dient bij de melding tevens een verklaring van de desbetreffende bewoners te worden
overlegd, waarin zij verklaren akkoord te gaan met knalapparatuur op kortere afstand, omdat zij de
hinder daarvan acceptabel vinden. Daarbij dient de in overleg bepaalde afwijkende afstand te zijn
vermeld.

8. Doel van de knalapparatuur:

9. Type knalapparaat met bronvermogen:
In onderstaande tabel a.u.b. aankruisen wel merk en type knalapparaat u gebruikt.
Merk knalapparaat

Type knalapparaat

Bronvermogen LW r
(dB)

o

Razzo

Triplex V

128

o

Dazon

EL 08

130

o

Dazon

Zon Mark 4

136

o

Anders

10. Tegelijkertijd of in afwisseling met de gemelde knalapparatuur
worden nog de volgende verjagingmethodes ingezet:
Ondersteunend afschot

Vlaggen en linten
Vogelverschrikkers
Nabootsing roofvogel
Vogelafweerpistool/geweer
Elektronische geluidsgolven/angstkreten
Ratels en kleppers
Andere verjagingmethode, te weten…………

Minimaal twee andere verjagingmethodes aankruisen.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij bovenstaande vragen naar waarheid heeft
ingevuld en dat hij/zij
zich houdt aan de algemene regels voor het plaatsen van knalapparatuur van de
gemeente Tholen.
Datum:
Plaats:
Handtekening
N.B. deze melding is alleen van toepassing als u zich aan de algemene regels voor het plaatsen van
knalapparatuur houdt. Indien u buiten dit kader een knalapparaat wenst toe te passen dan moet u
een ontheffing op grond van het tweede lid van artikel 4.6 uit de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Tholen aanvragen bij het college. Naast bovenstaande gegevens dient u mogelijk
als aanvullende informatie bij de aanvraag om ontheffing een akoestisch rapport te overleggen,
waaruit de geluidsbelasting op de dichtstbijgelegen gevoelige gebouwen en/of
milieubeschermingsgebieden blijkt. Dit zal gevraagd worden als aannemelijk is dat de norm van 72,5
Lknal en/of de norm van 45 Lr op gevoelige gebouwen wordt overschreven (bijvoorbeeld bij een
hoger bronvermogen). Overleg met de gemeente of u een dergelijk rapport in moet dienen en welke
eisen daar aan worden gesteld.
Houd voor het aanvragen van een ontheffing rekening met de noodzakelijke proceduretijd van
minimaal 6 weken.

