
   

  

         

          

  

  

           

  

 

  
   

   

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

checklist conceptaanvraag omgevingsvergunning 

Wilt u een conceptaanvraag/principeverzoek indienen via het Omgevingsloket Online, dan hebben 

we een aantal aanvullende gegevens nodig over wat wilt u (ver)bouwen of over de activiteit die u 

wilt uitvoeren. Deze gegevens kunt u aanleveren door het invullen en toevoegen van deze checklist 

in Omgevingsloket Online. 

Let op: sla de lege checklist EERST op en vul het daarna in. Anders gaan uw ingevulde gegevens 

verloren. 

Aard van het verzoek 

Naam aanvraag/melding 
(zorg dat deze naam hetzelfde is als 

: 
de naam die u in het Omgevingsloket 

Online invult) 

Waar heeft het verzoek betrekking op: 

Bouwen/oprichten van : 

Verbouwen van : 

Vergroten van : 

Wijziging van het gebruik van een perceel/bouwwerk 

Huidig gebruik : 

Toekomstig gebruik : 

Gegevens van het bouwwerk/perceel 

Locatie van het bouwwerk/perceel 

Straat en huisnummer : 

Postcode en plaats : 

Kadastrale aanduiding 

Gemeente : 

Sectie : 

Nummer(s) : 

Eigendomssituatie bouwwerk/perceel 

Eigenaar grond 

Erfpacht 
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Huur 

Anders, namelijk : 

Is het bouwwerk een monument : Ja Nee 

Materiaal en kleurgebruik 

Materiaal en kleurgebruik Materiaal Kleur 

Opgaand werk 

Raamdorpels 

Kolommen 

Gevel- en puibekleding 

Voegwerken 

Buitenpleisterwerken 

Kozijnen en ramen 

Dakbedekking 

Dakkapellen en zijwanden 

Boeiboorden en dakranden 

Goten 

Overige onderdelen die voor de 
beoordeling van belang zijn: 

Worden er terreinafscheidingen toegepast : Ja Nee 

Zo ja, aard en samenstelling, materiaal : 

Aannemingssom (zie UAV 1989, par. 1, lid 1) 

exclusief B.T.W. : € 

Of, indien nog niet bekend 

Raming van de bouwkosten (Zie NEN 2631, 

Uitg. 1979, par. 3.2, dus inclusief C.V., airco- en 

liftinstallaties e.d.; voor woonwagen: inclusief aflever-

en plaatsingskosten) exclusief B.T.W. : € 
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Wenst de verzoeker/ontwerper een : Ja Nee 
toelichting te geven tijdens de vergadering 
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Monumenten 

Toelichting 

Hier kunt u overige relevante informatie verstrekken. 

Gebruik van het bouwwerk/perceel 

Huidig: 

Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk? 

Woning, aantal woningen : 

Bedrijf, namelijk : 

Combinatie wonen/bedrijf: 

Welk deel wordt 
: 

bewoond 

Omschrijving bedrijf : 

Anders, namelijk : 

Wat is het huidige gebruik van het onbebouwde perceel? 

Tuin : 

Anders, namelijk : 

Toekomstig: 

Wat is het toekomstige gebruik van het bouwwerk? 

Woning, aantal woningen : 

Bedrijf, namelijk : 

Combinatie wonen/bedrijf: 

Welk deel wordt : 
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bewoond 

Omschrijving bedrijf : 

Anders, namelijk : 

Wat is het toekomstige gebruik van het onbebouwde perceel? 

Tuin : 

Anders, namelijk : 

Invullen als het verzoek betrekking heeft op een beroep aan huis/bedrijf 

Betreft het de uitbreiding van een bestaand bedrijf? 

Ja Nee 

Omschrijving bedrijfsactiviteiten: 

Is er parkeergelegenheid op eigen terrein? 

Ja, hoeveel parkeerplaatsen : 

Nee 

Aantal klanten per dag : 

Openingstijden : 

Aantal personeelsleden : 

Is er sprake van detailhandel? 

Ja, namelijk in : 

Nee 

Worden goederen geleverd? 

Ja, hoe vaak per dag/week : 

Nee 
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Vinden activiteiten in de buitenlucht plaats? 

Ja, welke : 

Nee 

Motivering verzoek 

Waarom bent u van mening dat medewerking aan uw plan (in afwijking van het bestemmingsplan) 
nodig is? 

Invullen als het verzoek betrekking heeft op bedrijfsmatige activiteiten (niet aan huis) 

Er is sprake van: 

het oprichten van een bedrijf/inrichting 

het veranderen van een bedrijf/inrichting of het veranderen van de woning van een 
bedrijf/inrichting 

het in werking hebben van een bedrijf/inrichting 

Beschikt u over een milieuvergunning: (thans omgevingsvergunning voor onderdeel milieu) 

Ja, verleend op datum: 

Nee 

Heeft u een melding in het kader van het Activiteitenbesluit/Besluit Landbouw etc. ingediend: 

Ja, ingediend op datum: 

Nee 

Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen binnen het bedrijf/de inrichting 

(tevens soort aanwezige installaties en eventuele transportmiddelen vermelden) 
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Indien sprake is van een verandering: 

Leidt de verandering tot andere of nadeligere gevolgen voor het milieu: 

Toevoegen aan uw conceptaanvraag in Omgevingsloket Online 

– Deze ingevulde checklist. 

– Een duidelijke situatietekening van het betreffende perceel (schaal minimaal 1:1000) met 

daarop de situering van het bouwwerk/perceel, de wijze waarop het perceel wordt ingericht, 

alsmede aangrenzende percelen met de daarop voorkomende bebouwing. 

– Een tekening op schaal (1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand (plattegronden, 

gevels, doorsneden met maatvoeringen), toe te passen details (1:10). 

– Bij bouwactiviteiten eveneens bijvoegen: 

a. nadere details van het bouwwerk dat u wilt gaan bouwen 

b. foto’s van het bouwwerk/de gronden en de bebouwing in de directe omgeving. 

- Bij bedrijf/inrichting: 

a. de indeling en uitvoering van het bedrijf, waarbij de grenzen van het terrein, de ligging en 

de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van 

de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven (dit kan bijv. 

met behulp van een plattegrond) 

b. indien het een verandering betreft dan dient duidelijk aangegeven te worden op welk deel 

de verandering betrekking heeft (bijv. arceren/rood omlijnen). Een bouwkundige 

plattegrondtekening dan wel schets van voldoende kwaliteit is toereikend. 
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