
Aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning

Straatnaam en huisnummer

Telefoonnummer

Aanvrager

Postcode Woonplaats

Adres (omgevingsvergunning)

In te dienen stukken:

E-mail

Locaties voor het innemen van de standplaats

(ver)bouwen bouwwerk: omschrijving werkzaamheden

gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

uitvoeren van een werk/omschrijving

slopen/verstoren/verplaatsen of enigszins wijzigen van een monument

Sturen naar ingekomenpost@odrivierenland.nl

- aanvraagformulier vooroverleg 
- foto's (in jpg) van de bestaande situatie en de omgeving (aangrenzende bebouwingen/straatbeeld) 
- tekeningen (in pdf) met daarop aangegeven:

1. 
2. 
3. 

  
4. 

Het gaat om:

kadastraal sectie nr.

de gevelaanzichten (bestaand en nieuw) 
de plattegrond(en) (bestaand en nieuw) 
een kadastrale situatieschets met maatvoering t.o.v. de perceelgrenzen met een opgave van alle op het perceel aanwezige 
bebouwingen met oppervlakten 
principedetails – doorsnede van het bouwwerk

Indien u gaat bouwen, dient u de onderstaande tabel in te vullen of op de tekening te vermelden:

Uiterlijk van het bouwwerk Materiaal Kleur

Gevels

Kozijnen

Deuren

Dakgoten

Dakbedekking

Wilt u het bouwplan toelichten voor de welstandscommissie? NeeJa

Heeft u al een aanvraag voor uw activiteit lopen bij een andere 
instantie (denk bijv. aan Waterschap, provincie)? NeeJa
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handtekening aanvrager
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TOELICHTING: 
 
Procedure 
Zodra wij uw vooroverlegformulier met bijlagen hebben ontvangen wordt het plan getoetst aan de geldende regelgeving en eventueel 
voorgelegd aan adviseurs. De resultaten hiervan worden altijd schriftelijk aan u meegedeeld. 
 
Termijnen 
De behandeling van een vooroverleg is niet aan formele termijnen gebonden, maar wordt wel z.s.m. afgehandeld. 
 
Informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), 
Tel. 0344-579314, www.odrivierenland.nl 
 
Legeskosten 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg moet u leges betalen. De kosten van deze aanvraag zijn vastgelegd in de 
Legesverordening van de desbetreffende gemeente.

Datum


Aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning
Straatnaam en huisnummer
Telefoonnummer
Aanvrager
Postcode
Woonplaats
Adres (omgevingsvergunning)
In te dienen stukken:
E-mail
Locaties voor het innemen van de standplaats
Sturen naar ingekomenpost@odrivierenland.nl
- aanvraagformulier vooroverleg
- foto's (in jpg) van de bestaande situatie en de omgeving (aangrenzende bebouwingen/straatbeeld)
- tekeningen (in pdf) met daarop aangegeven:
1.
2.
3.
 
4. 
Het gaat om:
kadastraal sectie
nr.
de gevelaanzichten (bestaand en nieuw)de plattegrond(en) (bestaand en nieuw)een kadastrale situatieschets met maatvoering t.o.v. de perceelgrenzen met een opgave van alle op het perceel aanwezige bebouwingen met oppervlaktenprincipedetails – doorsnede van het bouwwerk
Indien u gaat bouwen, dient u de onderstaande tabel in te vullen of op de tekening te vermelden:
Uiterlijk van het bouwwerk
Materiaal
Kleur
Gevels
Kozijnen
Deuren
Dakgoten
Dakbedekking
Wilt u het bouwplan toelichten voor de welstandscommissie?
Heeft u al een aanvraag voor uw activiteit lopen bij een andere
instantie (denk bijv. aan Waterschap, provincie)?
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TOELICHTING:ProcedureZodra wij uw vooroverlegformulier met bijlagen hebben ontvangen wordt het plan getoetst aan de geldende regelgeving en eventueel voorgelegd aan adviseurs. De resultaten hiervan worden altijd schriftelijk aan u meegedeeld.TermijnenDe behandeling van een vooroverleg is niet aan formele termijnen gebonden, maar wordt wel z.s.m. afgehandeld.InformatieVoor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR),Tel. 0344-579314, www.odrivierenland.nlLegeskostenVoor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg moet u leges betalen. De kosten van deze aanvraag zijn vastgelegd in de Legesverordening van de desbetreffende gemeente.
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