Verzoek beoordeling vergunningsvrij bouwen
Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Eigendomssituatie van het eigenaar huurder anders,……
perceel
Gegevens eventuele gemachtigde
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens perceel of pand
Adres of locatie
Kadastraat gemeente

Sectie

Nr(s)

Vraag
Waarover gaat over?
☐

Vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken

☐

Bouw en verbouw

☐

Erf- en perceelafscheidingen

☐

Dakkapellen

☐

Aanbrengen of veranderen van kozijnen of gevels

☐

Zonnencollectoren- en zonnepanelen

☐

Overig, nl: ………………………………………………

Ruimte voor toelichting.

Informatie
We beoordelen of uw initiatief volgens bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2020-01-01#BijlageII vergunningsvrij te realiseren is.
Bijlage(n)
 een situatietekening/plattegrond van de bestaande situatie;
 een situatietekening/plattegrond van de gewenste situatie met maatvoering;
 Indien aanwezig, bestaande bijbehorende bouwwerken op het perceel aangeven.
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Foto’s en andere informatie ter ondersteuning en verduidelijking van het initiatief zijn zeer welkom. De
maatvoering mag indicatief zijn, denk bijvoorbeeld aan: oppervlakte, goothoogte, nokhoogte, afstand tot
perceelgrenzen.
Kosten
Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het indienen van een beoordeling
vergunningsvrij bouwen leges verschuldigd.
Voor 2021 bedragen de leges voor:
 vergunningsvrij op grond van bijlage 2, artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht € 102,10.
 vergunningsvrij op grond van bijlage 2, artikel 3 van het Besluit omgevingsrecht € 204,10.
Beantwoording
Wij streven ernaar om u binnen vier weken na ontvangst schriftelijk te reageren op uw verzoek
beoordeling vergunningsvrij bouwen. Omdat het hier een dienstverlening betreft en de
verantwoordelijkheid voor het al of niet vergunningsvrij bouwen door wetgever bij de burger is gelegd, kan
aan de uitkomst van de beoordeling geen rechten worden ontleend.
Aanvullende informatie
Voor de beantwoording van een dergelijk verzoek dient dit formulier te worden ingevuld en de daarbij
gevraagde gegevens te worden overgelegd. Wanneer niet voldoende gegevens zijn bijgevoegd om de
vraag te kunnen beoordelen, worden geen aanvullende stukken opgevraagd. In dat geval wordt het
verzoek niet in behandeling genomen en geretourneerd.
Privacy
Uw persoonlijke gegevens, die u als initiatiefnemer op onze website achterlaat, worden vertrouwelijk
behandeld. Wij zetten de gegevens niet in voor andere doelen en verstrekken deze niet aan derden. De
benodigde informatie wordt niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer
weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk hier onze privacyverklaring.
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