
Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer 7075831

Aanvraagnaam Zonnepark De Blauwe Wetering

Uw referentiecode 220623_BW_v1

Ingediend op -Geen

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het aanleggen en exploiteren van een zonnepark

Gefaseerd Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

• Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening
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Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 84327189

Vestigingsnummer 000050451197

(Statutaire) naam Zonnepark De Groenendaal B.V.

Handelsnaam Zonnepark De Groenendaal

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels -Geen

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3542DM

Huisnummer 37

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Maarssenbroeksedijk

Woonplaats UTRECHT

4 Correspondentieadres

Adres Maarssenbroeksedijk 37

3542DM UTRECHT

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 030 341 0999

Faxnummer -Geen

E-mailadres groenendaal@sunvest.nl
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 34354124

Vestigingsnummer 000019097794

(Statutaire) naam Green Giraffe Capital Partners B.V.

Handelsnaam Green Giraffe

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels -Geen

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam

Woonplaats

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -Geen

E-mailadres groenendaal@sunvest.nl
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente West Maas en Waal

Kadastrale gemeente Appeltern

Kadastrale sectie S

Kadastraal perceelnummer 193

Bouwplannaam -Geen

Bouwnummer -Geen

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

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Optieovereenkomst tot 25 jarige pacht

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Grasland
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Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen

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 -Geen

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het 
bouwwerk op de locatie bestaan?

25

Hoeveel maanden? 6

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Toelichting Bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste 
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is 
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. 
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is 
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt 
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of 
de stadsbouwmeester.
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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 overige bouwwerken:
trafo's
batterijen

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?

490

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

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?

37000

Datum: 23 juni 2022 16:30 Aanvraagnummer: 7075831 Bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal Pagina 7 van  22



6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het 
bouwwerk op de locatie bestaan?

25

Hoeveel maanden? 6

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.

grasland met agrarische functie

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

expliotatie van zonneveld - duurzame energieopwekking

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 -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie -Geen -Geen -Geen

Kantoor -Geen -Geen -Geen

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

-Geen -Geen -Geen

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

Datum: 23 juni 2022 16:30 Aanvraagnummer: 7075831 Bevoegd gezag: Gemeente West Maas en Waal Pagina 8 van  22



Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Natuurlijke schutkleuren

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Toelichting Bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste 
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is 
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. 
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is 
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt 
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m2).

4 Bruto inhoud bouwwerk
Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m3).

5 Oppervlakte bebouwd terrein
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de werkzaamheden.

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?
- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een 
nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor 
andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor 
andere functies gebruikt gaat worden.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?
- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de 
oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50 
meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.
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Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de 
woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de 
gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of 
de stadsbouwmeester.
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Bouwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen

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 hekwerk rondom zonnepark waar nodig

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het 
bouwwerk op de locatie bestaan?

25

Hoeveel maanden? 6

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Toelichting Bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste 
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is 
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. 
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is 
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt 
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of 
de stadsbouwmeester.
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Werk of werkzaamheden 
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan 
zullen de werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden worden 
uitgevoerd?

buitengebied West Maas en Waal

Welke werken, geen bouwwerken 
zijnde, of welke werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd?

Dempen van een greppel (b-water), dit wordt 
gecompenseerd aan de zuidzijde van het plangebied

Wordt grond afgevoerd naar een 
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in 
de weg staan voor het uitvoeren 
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat 
een rapport moet worden overlegd 
waarin de archeologische waarde 
is vastgelegd van het terrein dat zal 
worden verstoord?

Ja
Nee
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Toelichting Werk of 
werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan, rijksinpassingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit verstaan.

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het 
terrein dat zal worden verstoord?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan verstaan. Als het plan dit 
bepaalt, moet u een archeologisch rapport als bijlage bij deze aanvraag voegen.
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

A1_220622_Ruimtelij-
ke_onderbouwing_pdf

A1_220622_Ruim-
telijke 
onderbouwing.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

Concept

220622_Landschappel-
ijkinpassingsplan_pdf

B1_220622_Land-
schappelijkinpassing-
splan-.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

Concept
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

3_220622_Financieel-
_participatieplan_pdf

B3_220622_Fina-
ncieel participatiepl-
an.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

Concept

220429_Archeologisc-
h_bureauonderzoek_pdf

B4_220429_Arch-
eologisch 
bureauonderzoek.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

Concept
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

B5_220621_Quickscan-
_WnB_pdf

B5_220621_Quic-
kscan WnB.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

Concept

10416__stikstofraportage-
_Groenendaal_pdf

B6_210416_ 
stikstofraportage 
Groenendaal.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

Concept

B7_220621_Technisch-
e_tekening_pdf

B7_220621_Tech-
nische tekening.pdf

Anders
Installaties complexere 
bouwwerken
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid

Concept
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
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document

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
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Kosten
Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in 
euro's (exclusief BTW)?

0

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in 
euro's (exclusief BTW)?

750000

Bouwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in 
euro's (exclusief BTW)?

0

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?
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Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

Ja
Nee

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later 
in

 
 
 

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in  
 
 

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in.

 
 
 

Als blijkt dat voor één van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Ja
Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde 
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar 
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld 
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Gemeente West Maas en Waal
Bezoekadres: U kunt telefonisch contact opnemen met Omgevingsdienst 

Rivierenland om een bezoekafspraak te maken.
Postadres: Postbus 6267 4000 HG Tiel
Telefoonnummer: 0344-579314
E-mailadres: ingekomenpost@odrivierenland.nl
Website: www.westmaasenwaal.nl
Contactpersoon: Omgevingsdienst Rivierenland
Bereikbaar op: ma–do: 9 - 17 uur, vr: 9 - 13 uur
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