
In te vullen door gemeente: 

Dossiernummer: ___________ 

Datum ontvangst: __________ 

 

 

VOOROVERLEG OMGEVINGSVERGUNNING 

 

In te vullen door de aanvrager: 

 

1. Gegevens van de opdrachtgever van het project: 

a. Naam en voorletters: __________________________________________ □man □vrouw 

b. Burgerservicenummer: _____________________________________________________ 

c. Adres:  - straat + huisnummer:  ________________________________________ 

- postcode + plaats:  ________________________________________ 

d. Telefoonnummer:    ________________________________________ 

e. Emailadres:    ________________________________________ 

 

2. Gegevens van de eventuele gemachtigde: 

a. Naam en voorletters: __________________________________________ □man □vrouw 

b. Burgerservicenummer: _____________________________________________________ 

c. Adres:  - straat + huisnummer:  ________________________________________ 

- postcode + plaats:  ________________________________________ 

d. Telefoonnummer:    ________________________________________ 

e. Emailadres:    ________________________________________ 

 

3. Vooroverleg voor de activiteiten: □Bouwen 

□Slopen 

□Kappen (vellen van een houtopstand) 

□Wijzigen van een monument 

□Wijzigen milieuvergunningplichtige inrichting 

□Aanleggen uitweg 

 

4. Het vooroverleg betreft (omschrijving werkzaamheden): 

 

 

Conceptaanvraag



5. Locatie aanduiding van het project/activiteit: 

Adres: - straat + huisnummer:  _______________________________________________ 

 - postcode + plaats:  _______________________________________________ 

 - Kadastrale gemeente:  ___________________sectie:________nummer:_______ 

6. Kosten van het project: aannemingssom €______________________________(excl. BTW) 

 

7. Uiterlijk van het eventuele bouwwerk: 

Materiaal:    Kleur: 

a. Gevels   ____________________  __________________ 

(eventueel: Plint)  ____________________  __________________ 

(eventueel: borstwering) ____________________  __________________ 

b. Voegwerk   ____________________  __________________ 

c. Kozijnen   ____________________  __________________ 

d. Ramen   ____________________  __________________ 

(eventueel: luiken)  ____________________  __________________ 

e. Deuren   ____________________  __________________ 

f. Balkonhekken  ____________________  __________________ 

g. Dakgoten en boeidelen ____________________  __________________ 

h. Dakbedekking  ____________________  __________________ 

8. Welstand: 

U wilt het plan toelichten bij de welstandscommissie: □ja □nee 

Bij een vooroverleg (bij de activiteit Bouwen) de volgende bescheiden bij voorkeur digitaal worden overlegd: 

• Bouwkundige tekening(en) met plattegrond(en), gevels en doorsnede (schaal 1:100); 

• Kadastrale situatie (schaal 1:1000) met daarop de situering van het bouwwerk en alle op het erf 
aanwezige bebouwing (met vermelding van de oppervlakte), alsmede de aangrenzende terreinen 
met daarop voorkomende bebouwing; 

• Nadere gegevens betreffende het te bouwen bouwwerk ten behoeve van beoordeling van het 
uiterlijk van het bouwwerk (eventuele foto’s, folders etc.). 

Kosten: 

• Een vooroverleg omgevingsvergunning bouw is kosteloos. 

• Mocht het project (activiteit Bouwen) beoordeeld worden door de welstandscommissie Hûs en 
Hiem dan worden deze advieskosten naar de aanvrager doorberekend (€42,00) 

9. Ondertekening 

Aanvrager      Gemachtigde 

Naam:  ____________________  Naam:  ____________________ 

Datum:  ____________________  Datum:  ____________________ 

Handtekening:      Handtekening: 

 

_________________________________  _________________________________ 

9. Ondertekening 

Aanvrager      Gemachtigde 

Naam:  ____________________  Naam:  ____________________ 

Datum:  ____________________  Datum:  ____________________ 

Handtekening:      Handtekening: 

 

_________________________________  _________________________________ 

Hiem dan worden deze advieskosten naar de aanvrager doorberekend.
Bij behandeling in de lokale commissie is het start tarief € 43,-; 
- het bedrag van € 43,- wordt vermeerderd met het uur tarief van € 102,- per uur;
- er wordt altijd tenminste 15 minuten in rekening gebracht. 

Kosten:
            •     Een vooroverleg omgevingsvergunning bouw is kosteloos.
            •     Mocht het project (activiteit Bouwen) beoordeeld worden door de welstandscommissie Hûs en 
                  Hiem dan worden deze advieskosten naar de aanvrager doorberekend. Bij behandeling in de lokale   
                  commissie is het starttarief voor de eerste 15 minuten € 70,-
                  Van 15 tot 30 minuten € 96,-
                  Van 30 tot 45 minuten € 122,-
                  Van 45 tot 60 minuten € 150,-


