
(010) 298 1010

Hou er rekening mee dat een vergunning, onthe ng of toestemming geld kan kosten;
Dien uw aanvraag minimaal vier weken van tevoren in;
Voor de naleving van de voorwaarden en het eventueel ontstaan van schade aan het terrein kan  een
waarborgsom worden gevraagd. Dit bedrag zal, indien er geen schade aan het terrein  of anderszins is
vastgesteld, aan u worden gerestitueerd;
We raden u sterk aan om het evenement of de activiteit ook aan te melden bij de gemeente waar het recreatiegebied
in ligt. Zeker bij evenementen of activiteiten waarbij u veel bezoekers verwacht.

E-mail:
of
Adres:

t.a.v . vergunningverlening
Postbus 341
3100 AH Schiedam



Wilt u de vragen  1 t/m 4 altijd invullen? De gegevens hebben we nodig voor het behandelen van uw aanvraag.

Vraag 1   Organisatie 

Vraag 2 Evenement

Naam van het evenement of de activiteit: 

Omschrijving van het evenement of de activiteit:

Inschatting van het aantal deelnemers: 

Inschatting van het aantal bezoekers:    Doelgroep(en):

  Heeft u dit evenement eerder georganiseerd? Ja Nee  Wanneer?   

  Waar?    

Naam organisatie/vereniging/stichting/particulier: 

Kvk.nr (vereniging/bedrijf/stichting):

Naam en voorletter organisator:  Man  Vrouw

Adres (geen postbusnummer):

Postcode en woonplaats:

Naam en voorletter contactpersoon:  Man  Vrouw

Adres (geen postbusnummer):

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:  kantooruren  na kantooruren

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres:



Vraag 3 Locatie

Vraag 4 Periode

 Het evenement wordt gepland op of in de periode:  data van  tot 

  tijden van  tot

    Opbouwperiode is gepland op of in de periode:  data van  tot 

 tijden van  tot 

 Afbouwperiode is gepland op of in de periode:  data van  tot 

 tijden van  tot

 In welk recreatiegebied vindt het evenement plaats?  

 Nadere omschrijving van de locatie:   (bijvoorbeeld de naam van het deelgebied van het recreatieschap)

Hoeveel ruimte heeft u op de locatie nodig voor het evenement?  Meter  bij  Meter

 We vragen u een kaart mee te sturen waarop de locatie is aangegeven.

 (bijvoorbeeld in Google maps)



Bijzondere aspecten  evenement / activiteit

Vraag 5 Objecten

Vraag 6 Drank en etenswaren

 Plaatst u objecten zoals tenten, toiletten, kramen, 

 luchtkussen, vlaggenstokken?    Nee         Ja    

Bij 'Ja' graag hieronder invullen welke objecten u wilt plaatsen. 

 Plaats u één of meerdere caravans?       Nee  Ja  -> aantal  afmetingen 

 Plaats u één of meerdere tenten?  Nee  Ja  -> aantal  afmetingen

 Plaats u grondankers? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen 

 Plaats u één of meerdere podia? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen 

 Plaats u één of meerdere mobiele toiletten? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen 

 Plaats u één of meerdere luchtkussens? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen 

 Plaats u één of meerdere kramen? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen

 Plaats u één of meerdere vlaggenmasten? Nee  Ja  -> aantal  afmetingen

 Anders:

 aantal  afmetingen

We vragen u een kaart mee te sturen waarop de objecten zijn ingetekend.
(bijvoorbeeld in Google maps)

Vindt er verkoop van waren plaats? Nee  Ja -> soort hieronder aanvinken

Sterk alcoholische dranken (> 15%) Zwak alcoholische dranken (< 15%) 

Promotieartikelen       Etenswaren 

Anders:



Vraag  7 Muziek en/of geluid

Vraag 8 Verkeer

Vraag 9 Open vuur

Maakt u gebruik van een geluidsinstallatie?  Nee  Ja -> voor muziek

 Ja -> voor organisatorische  mededelingen 

Livemuziek aanwezig :  Nee  Ja 

Voertuigen op het terrein of op fiets- en / of voetpaden zijn verboden.  In uitzonderlijke gevallen kan hier 
toestemming voor worden gegeven. 

Zijn er voertuigen op het terrein of op fiets- en of voetpaden nodig?         Nee         Ja  -> hieronder aangeven soort 

Soort voertuig en aantal Personenauto  aantal: Bestelbus aantal:

Tractor  aantal: Vrachtauto aantal:

Waarom is dit volgens u noodzakelijk?

Is het noodzakelijk dat wegen of paden afgesloten worden? Nee       Ja

Zo ja, welke? 

Open vuur? (anders dan barbecue):  Nee  Ja -> hieronder aangeven soort 



Vraag 10 Opmerkingen

Bijlagen bij de aanvraag

Stuurt u bijlagen mee met dit formulier?  Ja  Nee

Zo ja, welke? 

 een kaart (Google maps) met daarop de locatie van het evenement of de activiteit.

 een situatietekening met de opstelling van de objecten die u bij vraag 5 heeft ingevuld.

 anders, namelijk: 

Indien we u toestemming geven, dan is deze alleen geldig voor het evenement of de activiteit die u in dit 
formulier heeft aangegeven.

 Naar waarheid ingevuld:  Datum :    Naam: 

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier.



In te vullen door medewerker Staatsbosbeheer 

Geeft advies op toetsingskaders m.b.t. locatie en activiteit.

Advies gegeven door: Team 

A. Is het gebied geschikt voor de aangevraagde activiteit of evenement?  Ja Nee      -> want? 

Aangeven waarom niet: 

B. Zijn gevolgen m.b.t. beheer?  Nee         Ja->      Nihil        Matig       Hoog

Aangeven wat deze gevolgen zijn 

C. Zijn gevolgen m.b.t. natuurwetgeving en of flora en faunawet? Nee     Ja->      Nihil      Matig       Hoog

Aangeven wat deze gevolgen zijn: 

D. Is er een nul-meting nodig? Ja   Nee 

Zo ja, wanneer kan deze plaats vinden? Beschikbaar op de data van       tot

vanaf tot uur     

Bijzonderheden t.a.v. de nul-meting? 

Conclusie advies:  wel akkoord met aanvraag  Niet akkoord met aanvraag 



In te vullen door medewerker Staatsbosbeheer 

Bureau Toezicht & Handhaving

Geeft advies op toetsingskaders m.b.t. openbare orde, veiligheid en natuurwetgeving.

Advies gegeven door: 

A. Zijn risico's t.a.v. openbare orde en veiligheid tijdens activiteit of evenement te verwachten? Nee         Ja

Onderbouwing:

B. Zijn deze risico's locatie gebonden? Nee       Ja 

Onderbouwing:

C. Zijn gevolgen m.b.t. natuurwetgeving en of flora en faunawet?  Nee    Ja->    Nihil   Matig    Hoog 

Aangeven wat deze gevolgen zijn: 

Bijzonderheden?

Conclusie advies: Wel akkoord met aanvraag Niet akkoord met aanvraag 
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