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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1118803

Aanvraagnaam Hesselink 13-3195

Uw referentiecode 13-3195

Ingediend op 23-12-2013

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Oprichten agrarisch bedrijf met bedrijfswoning aan de
Roswinkelermarke 11 en 11A te Roswinkel

Opmerking Onder andere dhr. Rolink en Dozeman zijn op de hoogte
van het project

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 920873

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Er zullen niet meer bijlagen ingediend worden, omdat
voor de verschillende onderdelen de vereiste bijlagen zijn
ingediend

Bijlagen n.v.t. of al bekend Niet van toepassing, zie voorgaande punt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Emmen

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
7811 AP EMMEN

Postadres: Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Telefoonnummer: 14 0591

E-mailadres algemeen: gemeente@emmen.nl

Website: www.emmen.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Overig bouwwerk bouwen 2

• Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Emmen

Kadastrale gemeente Emmen

Kadastrale sectie AA

Kadastraal perceelnummer 375

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

415

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

1200
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

329

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

akkerbouwland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

344

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

196

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

1

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

1

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee
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12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

868

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5792

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

718

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

akkerbouwland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

wagenloods/berging

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 3 700

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Roswinkelermarke

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

2 (inritten) x 4m breed
Aan het begin zijn de beide inritten ongeveer 12m breed,
waarna deze binnen 4m teruglopen naar een breedte van
4m.

Welk materiaal wordt gebruikt? asfalt/klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

4 Gemeentespecifieke vragen

Tot welk perceel zal / geeft de
uitweg toegang?

Roswinkelermarke 11 en 11A
7895 TL
Roswinkel

Bent u eigenaar van het perceel
waar de uitweg op aangelegd
wordt?

Ja
Nee

Is de uitweg ten behoeve van een
bedrijf? Zo ja, dan de naam van het
bedrijf ook vermelden.

Ja, Hesselinks Boo

Is de uitweg op een particulier
perceel?

Ja
Nee

Is er reeds een uitweg ten behoeve
van dit perceel aanwezig?

Ja
Nee

Wat is de reden van de aanvraag? Toegang tot het terrein voor het bedrijf
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Is / wordt een situatietekening
toegevoegd?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 2
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3500

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

41880

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

3542

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

akkerbouwland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

rundveestal

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 4 3500

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

akkerbouwland

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties
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Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

5 sleufsilo's, 5 voersilo's, 1 melksilo en een mestplaats

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

blad 1 woning
20-12-2013_pdf

blad 1 woning
20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

23-12-2013 In
behandeling

blad 2 woning
20-12-2013_pdf

blad 2 woning
20-12-2013.pdf

Gezondheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

23-12-2013 In
behandeling

blad 3 woning
20-12-2013_pdf

blad 3 woning
20-12-2013.pdf

Gezondheid
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

23-12-2013 In
behandeling

aanvullende
gegevens_pdf

aanvullende
gegevens.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

23-12-2013 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Begeleidende_brief_-
rapportage

Begeleidende_brief_-
rapportage_BvB_-
20130530.pdf

Brandveiligheid 23-12-2013 In
behandeling

Hesselink_rapport_v-
uurbelasting_pdf

Hesselink_rapport_v-
uurbelasting.pdf

Brandveiligheid 23-12-2013 In
behandeling

Bodemonderzoek
Hesselink Roswinkel_pdf

Bodemonderzoek
Hesselink
Roswinkel.pdf

Anders 23-12-2013 In
behandeling

Landschapsplan
Hesselink_pdf

Landschapsplan
Hesselink.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

23-12-2013 In
behandeling

Sonderingsrapport_pdf Sonderingsrapp-
ort.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Anders

23-12-2013 In
behandeling

Funderingsadvies_pdf Funderingsadvies.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Anders

23-12-2013 In
behandeling

Technische
omschrijving_pdf

Technische
omschrijving.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

23-12-2013 In
behandeling

Hesselink akoestisch
rapport

Hesselink Roswinkel
akoestisch rapport
4558.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en het
voorkomen van hinder

23-12-2013 In
behandeling

Gegevens dakdoek 1 080626
Sicherheitsdatenblatt
Polymar ea.pdf

Kwaliteitsverklaringen 23-12-2013 In
behandeling

Gegevens dakdoek 2 certificaat pvc 650
gram FR 650 EN
13501-1.a.pdf

Kwaliteitsverklaringen 23-12-2013 In
behandeling

Gegevens dakdoek 3 certificaat pvc 650
gram FR 650 EN
13501-1.pdf

Kwaliteitsverklaringen 23-12-2013 In
behandeling

Gegevens dakdoek 4 pvc 650 grams
eigenschappen.pdf

Kwaliteitsverklaringen 23-12-2013 In
behandeling

Blad 4 wagenloods
20-12-2013_pdf

Blad 4 wagenloods
20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

23-12-2013 In
behandeling

Blad 5 plattegrond stal
20-12-2013_pdf

Blad 5 plattegrond
stal 20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

23-12-2013 In
behandeling
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Energiezuinigheid en
milieu
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

Blad 6 gevels en
doorsnede stal

Blad 6 gevels en
doorsnede stal
20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken

23-12-2013 In
behandeling

Blad 7 doorsneden stal
20-12-2013_pdf

Blad 7 doorsneden
stal 20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

23-12-2013 In
behandeling

Blad 8 kelderplan stal
20-12-2013_pdf

Blad 8 kelderplan stal
20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

23-12-2013 In
behandeling

Blad 9 afdekplan stal Blad 9 afdekplan stal
en verdiepingsvloer
20-12-2013.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen

23-12-2013 In
behandeling

Melding activiteitenbesluit AIM Milieuregels_l-
ohl2jzc6m
2013.12.23.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Anders

23-12-2013 In
behandeling

Toelichtingen
activiteitenbesluit

AIM Milieuregels_T-
oelichting-
en_lohl2jzc6m
2013.12.23.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Anders

23-12-2013 In
behandeling
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Blad 10 situatietekening
20-12-2013_pdf

Blad 10 situatietekeni-
ng 20-12-2013
nieuwste versie.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Anders

23-12-2013 In
behandeling


