CHECKLIST BALIE OMGEVINGSVERGUNNING (mei 2016)
(in te vullen door bouwkundig tekenaar / architect)
Toelichting
Wij verzoeken u in schema 1 aan te geven welke gegevens, formulieren
en bescheiden zijn bijgevoegd bij de aanvraag balieomgevingsvergunning.
In schema 2 kunt u vervolgens aangeven welke indieningsvereisten
volgens de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)en de Lijst
indieningsvereisten conform het collegebesluit van 4 maart 2014 en in
welke bijlage deze vervolgens zijn terug te vinden (schema 1).
Middels schema 3 vragen wij u te verklaren dat alle aangeleverde
gegevens en bijlagen zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden door de
architect.
Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld en
wie ze heeft gecontroleerd en akkoord bevonden (middels stempel en
paraaf).
1 Aanvraag
Ingediende gegevens en bescheiden
1
Aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouwen
2
Checklist balieomgevingsvergunning
3
Overeenkomst balieomgevingsvergunning
4
Lijst van indieningsvereisten

2 Indieningsvereisten
De ingediende gegevens en bescheiden voldoen aan de hieronder
genoemde vereisten
Indieningsvereisten
Paraaf bouwkundig
tekenaar / architect
voor akkoord:
1
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)
2
Lijst van indieningsvereisten

3 Controle en akkoord
Controle en akkoord gegevens en bescheiden
A
De aanvraag

B
1

De aanvraag betreft een enkelvoudige
aanvraag
voor het onderdeel bouwen;
De aanvraag is in tweevoud ingediend
Bijgevoegde gegevens en bescheiden,
zoals genoemd in schema 1a en 1b, zijn
getoetst aan:
Bestemmingsplan / beheersverordening

Paraaf bouwkundig tekenaar /
architect voor akkoord:

Naam bestemmingsplan /
beheersverordening:
2
3
4
5

Gemeentelijke Bouwverordening
Bouwbesluit / BRL
Welstandscriteria zijn niet van toepassing
Andere van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen:
-

C

De bouwkosten bedragen € excl. BTW
Deze bouwkosten zijn een marktconforme
opgave als bedoeld in de legesverordening.

D

(de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft).

Gegevens Bouwkundig Tekenaar /
Architect
(voorkomend op de beschermde lijst van
de gemeente De Wolden)
Bedrijfsnaam: ………………………………………
KvK-nummer: ………………………………………
Adres:……………………………………………………
Postcode en plaats: ………………………………
Postadres: …...………………………………………
Gegevens aannemer
Bedrijfsnaam: ………………………………………
KvK-nummer: ………………………………………
Adres: ………….………………………………………
Postcode en plaats: ……………….……………
Postadres: ……………………………………………

€
Dit bedrag is gelijk aan bedrag in aanvraagformulier..

Handtekening:

Handtekening:

