Aanvraagformulier principeverzoek/ruimtelijk initiatief
1. Gegevens aanvrager
1a Naam en voorletters
b Rechtspersoon (vraagt u
de vergunning aan namens
een rechtspersoon (bedrijf,
instelling, vereniging e.d.)?
c Correspondentieadres in
Nederland
d Postcode en plaats
e Telefoon overdag
f E-mail adres
g Evt. gegevens architect
2. Plaatsaanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie
2a Straat en huisnummer
b Postcode en plaats
c Eigendomssituatie van het
o Eigen grond
te bebouwen/overbouwen
o Erfpacht
perceel
o Huur
3. Is het bouwwerk een monument?
3a o Nee
b o Ja
o Gemeentelijk monument
o Rijksmonument
4. Omschrijving van het plan (Geef een duidelijke omschrijving van het plan en een omschrijving
van de motieven waarom u van mening bent dat medewerking aan uw plan in afwijking van het
bestemmingsplan nodig is en ook in het belang van de gemeente kan zijn).

5. Gebruik van het bouwwerk
5a Huidig gebruik van het
o
bouwwerk
o
o
o
b Gebruik na uitvoering van
o
de werkzaamheden
o
o
o

Woning
Bedrijf
Combinatie bedrijf/woning
Anders, namelijk
Woning
Bedrijf
Combinatie bedrijf/woning
Anders, namelijk

6. Betreft het plan een bedrijf/beroep (aan huis) dan wel uitbreiding van een bedrijf?
6a Nee
b Ja (vul de gevraagde gegevens is)
Soort bedrijf:
Parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig?:
Verwacht aantal verkeersbewegingen per dag/week (zowel auto als fiets):
Verwacht aantal klanten per dag/week:
Aantal personeelsleden:
Gevolgen voor de omgeving? (Denk aan geluid, afval, verkeer, stank etc.):
Is er sprake van detailhandel?:

7. Overige aspecten (vermeld hier overige zaken waarvan u denkt dat die belangrijk zijn om te
begrijpen waar uw plan over gaat)

8. Benodigde bijlagen
1. Een duidelijke situatietekening van het betreffende perceel (minimale schaal 1:1000).
2. Een tekening op schaal (zo mogelijk 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand, met een
plattegrond (wanneer het gaat om medewerking aan een concreet bouwplan).
3. Als u advisering door de monumentcommissie wenst, dient u de onder 1 en 2 genoemde
gegevens aan te leveren evenals foto’s van de bestaande situatie.
4. Als er sprake is van het oprichten van een bedrijf, dient u tevens een (concept) bedrijfsplan aan te
leveren.
NB: Als er stukken ontbreken zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
9. Handtekening
9a Naam aanvrager
b Burgerservicenummer
c Datum
d Handtekening

