
Let op: velden met een * zijn verplicht 

 
 

Principeverzoek 
Afwijken regels ruimtelijke ordening 

 
 
 

 
Formulier retour sturen naar:  Gemeente Ooststellingwerf 
     t.a.v. het college van B&W 
      Postbus 38  
     8430 AA OOSTERWOLDE 
 
Bezoekadres:    Gemeente Ooststellingwerf 
     ’t Oost 11 
     8431 LE OOSTERWOLDE  

 
 

 
Let op: velden met een * zijn verplicht 

 
Gegevens indiener  

Naam: * Vul hier uw naam in. 
 
Bent u gemachtigd om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier uw eigen naam in.  
 
Machtigt u iemand om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier de naam van uw gemachtigde in. 
 

Voornaam/voorletters: *  Vul hier uw voornaam of voorletters in. 
 

Bedrijfsnaam: 
(indien van toepassing) 
 

Dient u het principeverzoek namens een bedrijf in? Vul dan 
hier uw bedrijfsnaam in. 
 

Straat en huisnummer: * Vul hier de straatnaam en het huisnummer van uw postadres 
in.  
 

Postcode: * 
 

Vul hier de postcode van uw postadres in. 
 

Plaats: * 
 

Vul hier de plaatsnaam van uw postadres in. 

Telefoonnummer: * 
(wordt alleen gebruikt voor verhelderende 
vragen) 
 

Vul hier uw telefoonnummer in. U wordt alleen gebeld als wij 
verhelderende vragen hebben over uw principeverzoek. 
 
 

Burgerservicenummer (BSN): 
(indien u als particulier een 
principeverzoek aanvraagt) 
 

Dient u het principeverzoek als particulier in? Vul dan hier uw 
Burgerservicenummer (BSN) in. U vindt uw BSN op uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 
 
Wij hebben uw BSN nodig voor het in rekening brengen van 
de leges. 
 



Let op: velden met een * zijn verplicht 

 

Factuuradres (indien afwijkend van postadres) 

 

Machtiging 

Vult u het principeverzoek namens 
iemand anders in? * 
 

 Ja  
 Nee 

Vink aan wat voor u van toepassing is. 
 

 
Gegevens machtiging (indien van toepassing) 

 
Locatie 
Lokale aanduiding van het bouwwerk/perceel waarop het verzoek betrekking heeft. 
 

KVK-nummer: 
(indien u als bedrijf een principeverzoek 
aanvraagt) 
 

Vult u het principeverzoek namens een bedrijf in? Vul dan hier 
uw KVK-nummer in. Een KVK-nummer krijgt u na inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel.  
 
Wij hebben uw KVK-nummer nodig voor het in rekening 
brengen van de leges. 
 

Straat en huisnummer: Wijkt uw factuuradres af van uw postadres? Vul dan hier de 
straatnaam en het huisnummer van uw factuuradres in. 
 

Postcode: 
 

Wijkt uw factuuradres af van uw postadres? Vul dan hier de 
postcode van uw factuuradres in. 
 

Plaats: 
 

Wijkt uw factuuradres af van uw postadres? Vul dan hier de 
plaatsnaam van uw factuuradres in. 
 

Naam en voorletters aanvrager: Bent u gemachtigd om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier de naam van degene waardoor u gemachtigd bent in. 
 

Postadres aanvrager (straat en 
huisnummer): 

Bent u gemachtigd om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier de straatnaam en het huisnummer van het postadres 
van degene waardoor u gemachtigd bent in. 
 

Postcode: 
 

Bent u gemachtigd om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier de postcode van het postadres van degene waardoor 
u gemachtigd bent in. 
 

Plaats: 
 

Bent u gemachtigd om het principeverzoek in te dienen? Vul 
dan hier de plaatsnaam van het postadres van degene 
waardoor u gemachtigd bent in. 
 

De aanvrager machtigt hierbij de gemachtigde om dit 
principeverzoek in te dienen: 

 Ja  
 Nee 

Laat degene waardoor u gemachtigd 
bent, aanvinken wat van toepassing 
is. 

 

Datum, plaats Vul hier de datum en plaats van ondertekening in. 

Handtekening aanvrager Laat hier degene waardoor u gemachtigd bent ondertekenen. 



Let op: velden met een * zijn verplicht 

 

Algemeen 

 

Ruimtelijke uitstraling 

Adres (straat en huisnummer): * Vul hier de straatnaam en het huisnummer in van het adres 
waarover u het principeverzoek indient.  
 
Heeft de locatie geen eigen adres? Vul dan een nabijgelegen 
adres in. Bijvoorbeeld: Straatweg tussen 6 en 8 of Hoofdstraat 
ten noorden van nummer 14. 
 

Postcode: * 
 

Vul hier de postcode in van het adres waarover u het 
principeverzoek indient.  
 
Heeft de locatie geen eigen adres? Vul dan een nabijgelegen 
adres in. 
 

Plaats: * 
 

Vul hier de plaatsnaam in van de locatie waarover u het 
principeverzoek indient.  
 

Kadastrale gegevens: 
(gemeente/sectie/nummer) 
 

Vul hier de kadastrale gegevens in van de locatie waarover u 
het principeverzoek indient. 
 
U vindt de kadastrale gegevens via 
https://www.kadaster.nl/winkel. De kadastrale gegevens 
bestaan uit de kadastrale gemeente (een plaatsnaam), een 
sectie (een letter) en een nummer. Bijvoorbeeld: Oosterwolde 
A 5067. Deze gegevens zijn gratis. 
 

Bent u: *  eigenaar 
 potentiële eigenaar 
 huurder 
 potentiële huurder 
 anders, namelijk       

 

Vink aan wat voor u van 
toepassing is voor de locatie 
waarover u het 
principeverzoek indient. 
 
 

Wat is uw plan? * Geef hier een globale beschrijving van uw plan voor de 
locatie. 
 

Heeft u eerder contact gehad met een medewerker 
van de gemeente over uw plan? * 
 

 Ja  
 Nee 

 

Als u eerder contact heeft gehad met 
de gemeente over uw plan, kunnen wij 
u beter helpen. Vink aan wat voor u van 
toepassing is. 
 

Zo ja, met wie? Vul de naam in van de medewerker met wie u contact heeft 
gehad over uw plan. 
 

Wat is het huidige gebruik van het perceel en/of de 
gebouwen? * 
(Bijvoorbeeld: wonen, bedrijf, agrarisch, tuin, 
maatschappelijk, recreatie etc.) 
 

Geef hier aan wat het huidige gebruik is van de 
locatie waarover u het principeverzoek indient. 
 

Wat is het toekomstige gebruik van het perceel en/of 
de gebouwen? * 
(Bijvoorbeeld: wonen, bedrijf, agrarisch, tuin, 
maatschappelijk, recreatie etc.) 

Geef hier aan wat het toekomstige, gewenste 
gebruik is van de locatie waarover u het 
principeverzoek indient. 
 

https://www.kadaster.nl/winkel


Let op: velden met een * zijn verplicht 

 

Motivatie plan 

 
Openbaar besluit 
De principe-uitspraak van het college is openbaar, tenzij u zwaarwegende redenen heeft om voor het 
principeverzoek en –uitspraak geheimhouding te laten opleggen.   

 
Reden geheimhouding (indien van toepassing) 

 

Wat is de huidige oppervlakte aan bebouwing op het 
perceel? * 
 

Geef hier aan wat de huidige oppervlakte aan 
bebouwing is op de locatie waarover u het 
principeverzoek indient.  
 
Is er geen bebouwing aanwezig? Vul dan 0 (nul) of 
n.v.t. (niet van toepassing) in.  
 

Wat is de toekomstige oppervlakte aan bebouwing 
op het perceel? * 
 

Geef hier aan wat de toekomstige, gewenste 
oppervlakte aan bebouwing is op de locatie 
waarover u het principeverzoek indient.  
 
Wilt u geen bebouwing? Vul dan 0 (nul) of n.v.t. (niet 
van toepassing) in.  
 

Welke werkzaamheden zijn nodig voor uw plan? * 
(Bijvoorbeeld: graven, verleggen of dempen sloten, 
kappen houtopstanden, aanleggen wegen of paden 
etc.) 
 

Geef hier aan welke werkzaamheden nodig zijn voor 
uw plan. 
 

Wat merkt de directe omgeving van uw plan? * Geef hier aan wat de directe omgeving van uw plan 
merkt. Bijvoorbeeld: toe- of afname van verkeer en  
parkeren, (vermindering van) uitstoot van geur of 
geluid, zichtbaarheid etc. Wat de directe omgeving 
hiervan merkt, is uiteraard afhankelijk van de aard 
en schaal van het plan. 
 

Licht hier uw motivatie voor uw plan toe. * Geef hier uw motivatie voor uw plan. Geef daarbij 
bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: Wat 
is het doel van het plan? Is er behoefte aan het 
plan? Waaruit blijkt de behoefte aan het plan? 
Waarom is deze locatie het meest geschikt voor het 
plan? 
 

Hoe draagt uw plan bij aan Ooststellingwerf? * Geef hier aan wat uw plan volgens u bijdraagt aan 
Ooststellingwerf. 
 

Gaat u ermee akkoord dat de principe-uitspraak 
openbaar wordt gemaakt? * 

 Ja  
 Nee 

 

Vink aan wat voor u van toepassing is. 
 
 

Waarom gaat u er niet mee akkoord dat de principe-
uitspraak openbaar wordt gemaakt? 

Als u bij de vorige vraag ‘nee’ heeft geantwoord, 
geef dan hier aan waarom u er niet mee akkoord 
gaat dat de principe-uitspraak openbaar wordt 
gemaakt. 
 



Let op: velden met een * zijn verplicht 

 
Akkoordverklaring 

 
Bijlagen en versturen 
Bij dit formulier moeten de volgende bijlagen worden opgenomen 
 

 Plattegrond of situatieschets bestaande situatie * 

 Plattegrond of situatieschets toekomstige situatie * 

 Foto’s bestaande situatie (optioneel) 

 Onderbouwing of motivering als bijlage (optioneel) 

 Verslag van overleg/participatie (optioneel) 

 Overige bijlage(en) (optioneel) 
 
Verstuur het formulier naar: 
 

Gemeente Ooststellingwerf 
 t.a.v. het college van B&W 
  Postbus 38  
 8430 AA OOSTERWOLDE 
 

Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben dat er 
leges zijn verbonden aan dit principeverzoek. Ook 
ben ik ervan op de hoogte dat er aan de principe-
uitspraak van het college geen rechten kunnen 
worden ontleend. * 
 

 Ja 
 

Vink aan om akkoord te gaan met de 
voorwaarden voor het indienen van een 
principeverzoek. 
 

Datum, plaats Vul hier de datum en plaats van ondertekening in. 

Handtekening indiener Onderteken hier het principeverzoek. 


