Aanvraagformulier

Principeverzoek bestemmingsplan
Dit formulier kan worden gebruikt voor principeverzoeken met betrekking tot vraagstukken in de
ruimtelijke ordening, waarvan na overleg met de afdeling WABO gebleken is dat deze niet passen
binnen het geldende bestemmingsplan of de vastomlijnde afwijkingskaders. In een principeverzoek
legt u uw plannen voor aan het college van burgemeester en wethouders zonder dat u een aanvraag
omgevingsvergunning of een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indient. Een
principeverzoek kan pas in behandeling worden genomen als alle benodigde stukken zijn aangeleverd
Onze reactie op uw verzoek bevat o.a. informatie over ons standpunt of wel of geen medewerking kan
worden verleend, hoe eventueel medewerking kan worden verleend en welke gegevens u daarvoor
moet aanleveren. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit
waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een
momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere
uitkomst aanleiding geven. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten
ontleend worden. Pas op het moment dat een aanvraag omgevingsvergunning of een verzoek tot
herziening wordt ingediend, wordt door het bevoegd gezag een besluit genomen waartegen bezwaar
en/of beroep mogelijk is. Voor het in behandeling nemen van uw principeverzoek moeten leges
worden betaald. Deze leges worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Legesverordening.
1. Gegevens aanvrager (maximaal één persoon invullen)
Bedrijf

:

Aanhef

: dhr. / mevr.

Voorletters

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

E-mail

:

Ik ben

: eigenaar / huurder / anders :

Naam :

Plaats :

2. Gegevens gemachtigde (indien van toepassing, verdere correspondentie verloopt via de gemachtigde)
Bedrijf

:

Aanhef

: dhr. / mevr.

Voorletters

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

E-mail

:

Naam :

Plaats :

Aanvraag in te boeken in Squit, coördinator WRO, zaaktype: principeverzoek

3. Locatie waar het verzoek betrekking op heeft
Adres

:

Plaats

:

Kadastraal

: sectie

nummer

4. Korte omschrijving van het verzoek
Het verzoek betreft :

Wat is het huidige gebruik van het pand/perceel :

Wat is het toekomstige gebruik van het pand/perceel :

Heeft u eerder contact gehad over het verzoek : ja / nee
Zo ja, naam medewerker :

Datum :

5. Bij dit aanvraagformulier moet de volgende informatie worden aangeleverd


Uitgebreide omschrijving van de plannen (wat?)



Onderbouwing van de plannen (waarom?)



Situatietekening (van vóór en na realisatie van de plannen, inclusief het gebruik van bebouwing)
Eventuele eigen aanvullingen:

□
□
□

6. Ondertekening
Aanvrager is er mee bekend dat hij leges moet betalen voor het in behandeling nemen van dit verzoek
Handtekening aanvrager:

Handtekening gemachtigde (indien van toepassing):

Datum :

Datum

:

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier met bijbehorende bijlagen sturen naar:
Gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp of info@dinkelland.nl.

