
FORMULIER INFORMATIEVERZOEK (vooroverleg) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het indienen van dit verzoek brengt mogelijk kosten (leges) met zich mee! In de bijlage bij dit formulier kunt u lezen wat de kosten zijn voor 2019.  

Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken in het jaar 2019. Dit formulier en overige informatie is ook te vinden op de websites van de gemeenten 

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 

  
 
gegevens aanvrager:    Particulier   
 
Naam en voorletters :      
  
…………………………………………………………………. 
 
Adres: 
 
…………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats :    
 
…………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer vast  (en/of mobiel): 
 
…………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: …………………………………………………. 
 
 Uw Burgerservicenummer    : 
 
 
(altijd invullen) 

 
 

gegevens aanvrager:   Zakelijk 
O  BV         O   NV    O   VOF 
O  Vereniging (met kvk nummer)      O   Eenmanszaak   O   Maatschap 
O  Publiekrechtelijke rechtspersoon (overheid en semi-overheid)  O   Stichting
O  Overig 
 
Naam aanvrager organisatie :  
 
…………………………………………………………………. 
Naam contactpersoon:  
 
………………………………………………………………….. 
Adres: 
…………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats  
 
………………………………………………………………… 

  
 
Telefoonnummer vast  (en/of mobiel):  
 
…………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ……………………………………………. 
                              

   (altijd invullen)  
 
KvK nummer: 
 
 
  

 
  
 
 
gegevens gemachtigde:    
Naam gemachtigde organisatie :  
 
…………………………………………………………………. 
Naam contactpersoon:  
 
………………………………………………………………….. 
Adres: 
 
…………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats  
 
………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
Telefoonnummer vast  (en/of mobiel):  
 
…………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ……………………………………………. 
                              
 
KvK nummer: 
 
 
  

 
 
 
  

Bezoekadres: Hynsteblom 4 Damwâld         
Postbus 13  9290  AA Kollum   
telefoon: 0519-298888                         
e-mail: KCCvergunningen@ddfk.nl  

1. Gegevens van de aanvrager 

2. Gegevens van de gemachtigde 



FORMULIER INFORMATIEVERZOEK (vooroverleg) 

 

 
 
 
 

1. Informatieverzoek/vooroverleg beoordeling activi teit ‘bouwen’ inclusief welstandsbeoordeling 
(indien van toepassing) 
• omschrijving activiteit:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moet u hieraan toevoegen; 
-> een kadastrale plattegrond met daarop de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000); 
-> bouwkundige geveltekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:100); 
-> plattegrondtekening (schaal 1:100); 
-> en zo mogelijk beeldbepalende details en een doorsnede. 

 
2. informatieverzoek/vooroverleg beoordeling activi teit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening’  
• omschrijving activiteit:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moet u hieraan toevoegen; 
-> een kadastrale plattegrond met daarop de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000); 

   -> tekening van het bouwplan (inclusief maatvoering); 
   -> motivering/ onderbouwing. 

 

3. Informatieverzoek/vooroverleg wijziging bestemmi ngsplan 

      • omschrijving activiteit:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moet u hieraan toevoegen; 
-> een kadastrale plattegrond met daarop de bestaande en de nieuwe situatie; 
-> motivering/ onderbouwing. 
 

4. Beoordeling of de activiteit zonder vergunning k an worden uitgevoerd. 

      • omschrijving activiteit:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen moet u hieraan toevoegen; 
-> een kadastrale plattegrond met daarop de bestaande en de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000); 

   -> tekening van het bouwplan (inclusief maatvoering); 
                 

 
 
Straat en huisnummer   : ………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats   : ………………………………………………………………………………………… 

Kadastrale gegevens (indien geen adres) : …………………………………………………………………………. 

Monument:                    :  Ja    Nee 

 
 
Status bouwwerk/perceel 
Gebruik bestaand bouwwerk/bestaande perceel : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kruis hieronder aan waarvoor u een principe besluit wilt ontvangen 

4. Locatie (adres/ locatie van de aangevraagde activiteit) 

5. Gebruik 



FORMULIER INFORMATIEVERZOEK (vooroverleg) 

 

Gebruik bouwwerk/perceel , 
na uitvoering plan : …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Materiaal en kleuren: 

Buitenwanden     : ………………………………………………………. 

Buitentimmerwerk    : ………………………………………………………. 

Dakbedekking    : ………………………………………………………. 

Wilt u bij de welstandsbeoordeling aanwezig zijn? :                      Ja    Nee 

 

Raming bouwkosten    : € ………………………… 

 

 

Aanvrager : 
Naam : 
 
 ………………………………………………………….. 
 
Opmerking(en) :  
 
 
…………………………………………………………… 
 

Plaats en datum :  
 
 
……………………………………………………………
. 
Handtekening : 
 
 
…………………………………………………………

 
P.S.  Voor alle duidelijkheid, onze reactie op een informatieverzoek is een indicatie op grond van de 

gegevens die u heeft gegeven. Hieraan kunnen geen r echten worden ontleend. Het is geen besluit 
in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit be tekent dat u hiertegen geen bezwaar- of 
beroepschrift kunt indienen.  

 
  

6. Overige

7. Ondertekening 



FORMULIER INFORMATIEVERZOEK (vooroverleg) 

 

 

 

BIJLAGE LEGES INFORMATIEVERZOEK 2019 
 

 


