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Onderwerp Nachtwerkontheffing  

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 12 oktober 2016 heeft het stadsdeel uw aanvraag om een nachtwerkontheffing ontvangen. In 

deze brief staat ons besluit en een toelichting daarop. 

 

Besluit  

Het stadsdeel vindt dat uw werkzaamheden noodzakelijk zijn en begrijpt dat u ze niet binnen 

reguliere werktijden kunt uitvoeren. Het stadsdeel verleent u daarom ontheffing voor de 

volgende werkzaamheden: 

 

Werkzaamheden : Vernieuwen en verbreden Strawinskylaan  

Locatie 

Datum 

: Strawinskylaan 

: van 21 oktober 2016 t/m 14 november 2016 

Tijd : 20:00 uur tot 06:00 uur   

 

Wijzigen van de ontheffing 

Als er iets verandert aan uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als de werkzaamheden langer duren 

dan gepland, moet de gemeente opnieuw kijken naar eventuele risico’s op schade en overlast en 

de samenloop met andere werkzaamheden. Dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen 

en opnieuw de leges voor deze aanvraag moet betalen.  

 

Kosten  

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vast bedrag (leges).  

De kosten voor uw aanvraag zijn: € 110,00.  

 

Voorwaarden 

Voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden gelden algemene voorwaarden en 

voorschriften voor de uitvoering:  
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 U zorgt dat de contactpersoon bereikbaar is. 

 U informeert omwonenden een week voor het begin van de werkzaamheden met een brief in 

de brievenbus.  

 U vermeldt in deze brief dat de gemeente de ontheffing heeft verleend.  

 U vermeldt in deze brief uw telefoonnummer voor klachten. 

 U neemt maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen (niet schreeuwen, geen 

muziek).  

 U zorgt dat er geen schade aan de openbare ruimte ontstaat. Het terrein en de directe 

omgeving worden na afloop opgeruimd en schoon achtergelaten. 

 Locatie: Strawinskylaan 

Periode werkzaamheden: 4 weekenden vanaf 21 oktober t/m 14 november van 20:00 

t/m 06:00 

 

Bedrijfsnaam: Kroeze infra b.v  

Aanvrager: S.L. Duijvestijn 

 

Voor wat betreft deze aanvraag zijn er geen bezwaren. 

 

Volgens BLVC-plan wordt afgestemd en gewerkt. 

 

De openbare ruimte dient door de vergunninghouder schoon gehouden te worden, en 

vervuiling van de directe omgeving(buiten de schoonmaakgrens) dient voorkomen te 

worden. 

 

Bij schade aan gemeente-eigendommen e/o het niet schoon of heel achterlaten van de 

locatie komen de herstel / schoonmaakkosten geheel voor rekening van de 

vergunninghouder. 

 

Advies geluidshinder 

 

Artikel 5.5 Hinder van toestellen, machines, e.d. 

1. 1. Het is verboden toestellen, geluidsapparaten of machines in werking te hebben, of 

anderszins handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende 

of voor de omgeving hinder wordt veroorzaakt of toe te laten dat deze handelingen 



 

Gemeente Amsterdam Datum 13 oktober 2016 

Kenmerk Z/16/092344-

317939  

Pagina 3 van 4 

 

3 

 

worden verricht. 

2. 2. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. 

3. 3. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet geluidhinder, 

de Wegenverkeerswet, de Zondagswet, het Wetboek van Strafrecht, de Luchtvaartwet 

of de provinciale milieuverordening. 

 
Deze ontheffing kan worden ingetrokken als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. 

 

Deze ontheffing moet steeds op het werk aanwezig zijn. U bent verplicht om de ontheffing te 

laten zien aan bevoegde personen die daar om vragen. 

 

Wettelijk kader 

U krijgt de nachtwerkontheffing op grond van lid 2 van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening.  

De verplichtingen uit de wet Milieu Beheer en dan met name de bepalingen betreffende het 

veroorzaken van geluidshinder en het afvoeren van bouw- en sloopafval, blijven onverminderd 

van kracht. 

 

Vragen 
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die bovenaan deze brief staat.  
 
 

Namens het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,  

Met vriendelijke groet, 

 

Joop de Jong 

medewerker Stadsloket 

 

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)  
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Niet mee eens? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. 
Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.  
 
Stuur uw bezwaarschrift naar:  
 
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid Algemeen bestuur van stadsdeel Zuid 
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 74019 
1070 BA AMSTERDAM  
 
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 
 

 uw naam, adres en telefoonnummer 
 de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
 het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit 
 waarom u bezwaar maakt. 

 
Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen. 
 
Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar 
maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.   
 
Spoed? Voorlopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure 
waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen.  
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:  
 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam  
sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM  
 
Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook 
meer informatie. 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

