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CHECKLIST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Persoonsgegevens eigenaar 

Voorletters:  

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

BSN Nummer:  

 

Contactgegevens eigenaar 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Land:  

Telefoonnummer:  

Email adres:  

 

Indien zakelijk 

Naam:  

Rechtsvorm:  

Kvk nummer:  

Contactpersoon:  

 

Gegevens pand 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Kadastrale aanduiding:* 
Bijv. MAASTRICHT sectie: X  
nummer: 0000 

 

Eigenaar sinds:  

*Wilt u de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis weten? Ga dan naar MijnOverheid.nl, uw persoonlijke website 

voor overheidszaken. Hier kunt u deze gegevens gratis inzien. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD 

 

Kenmerken pand 

Type pand: ☐ Appartement 

☐ Eengezinswoning 

☐ Herenhuis 
☐ Anders, namelijk: 

Ligging: ☐ Tussenliggend 

☐ Hoekpand 

☐ 2 onder 1 kap 

☐ Vrijstaand 

  

https://mijn.overheid.nl/
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Aantal bouwlagen (incl kelder):  

Totaal oppervlakte pand in m2:  

Gebruik: 

 

  

☐ Kamergewijze verhuur 

☐ Appartementen / studio’s 

☐ Anders, namelijk:  

Huidig gebruik wordt al verhuurd sinds:  

U kunt dit bewijzen met een: 
Om aannemelijk te kunnen maken dat het huidige gebruik ook 
daadwerkelijk sinds de opgegeven datum wordt verhuurd dient u 
hiervan bewijzen of een door de eigenaar ondertekende 
verklaring  over de bewoning toe te voegen.  

☐ Eerste huurovereenkomst 

☐ Koopakte 

☐ Ondertekende verklaring van eigenaar 
☐ Anders, namelijk: 

Aantal wooneenheden/units:  

Aantal bewoners:  

Is uw pand een Rijksmonument 
Via de website van het monumentenregister kunt u opzoeken of 
het pand een monument is. 

☐ Nee 

☐ Ja, monument nr:  

Is uw pand een gemeentelijk monument, oftewel 
volgens het bestemmingsplan een “dominant” 
bouwwerk? 
Via de website van ruimtelijkeplannen.nl kunt u opzoeken of het 
pand een monument is 

☐ Nee 

☐ Ja, monument nr: 

 

Gebruiksvergunning (verplicht vanaf 5 bewoners) 

Is er in het verleden een gebruiksvergunning of 

gebruiksmelding ingediend: 

☐ Nee 

☐ Ja (vergunning toevoegen in bijlage) 

Indien ja in welk jaar:  

Dossiernummer:  

 

Omgevingsvergunning 

Is er in het verleden een bouwvergunning of 

omgevingsvergunning aangevraagd:  

☐ Nee 

☐ Ja (vergunning toevoegen in bijlage) 

Indien ja in welk jaar:  

Dossiernummer:  

 

Project veilige kamers 

Is het pand afgelopen jaren gecontroleerd door het 

Project veilige kamers van de gemeente: 

☐ Nee 

☐ Ja (brieven toevoegen in bijlage) 

Voldeed het pand aan de brandveiligheidseisen: 

 

 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ Nee, maar inmiddels brandveilig 

Dient er een gebruiksmelding ingediend te worden: 

 

☐ Ja 

☐ Nee 

Vóór welke datum dient een ontvankelijke 

omgevingsvergunning ingediend te worden: 

 

Heeft u zelf al een niet ontvankelijke 
omgevingsvergunning ingediend? 

☐ Ja, aanvraagnummer:  

☐ Nee 

  

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Nieuw beleid  

Huidige situatie wordt verhuurd sinds: 

 

☐ Verhuurd vóór 21-05-2013 

☐ Verhuurd na 21-05-2013 

Verhuurd vanaf welk jaar:  

Oppervlakte pand: 
 

☐ Groter dan 110m2 

☐ Kleiner dan 110m2 

Mogelijkheid tot fietsenberging: 
 

☐ Nee 

☐ Ja (gelieve aangeven op tekening) 

Mogelijkheid tot afvalberging: 
 

☐ Nee 

☐ Ja (gelieve aangeven op tekening) 

 

Extra gegevens die relevant kunnen zijn 

- 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen toegevoegd 

☐ Gebruiksvergunning / gebruiksmelding 

☐ Bouwvergunning / omgevingsvergunning 

☐ Rapportage planologische toets 

☐ Brieven gemeente nav controles 

☐ Bewijs ingebruikname huidig gebruik 

☐ Bouwtekeningen 

☐ Bouwtekeningen van de laatst vergunde situatie 

☐ Tekeningen/schetsen met locatie afvalberging en fietsenberging 

☐ Tekeningen uit het stadsarchief 

☐ Overige documenten, namelijk:  

 

Mochten de bestanden in totaal groter dan 6mb zijn, gebruik dan www.wetransfer.com  om uw bestanden te 

uploaden en naar ons toe te sturen. Als het niet lukt de tekeningen in te scannen, kunt u ook een afspraak met 

de architect maken om deze te overhandigen.  

 

 

Ingevuld door:  

Datum:  

Plaats:  

 

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar info@vvwm.nl waarna wij een ontvangstbevestiging zullen 

sturen. Hierna zal een van de architecten uit het collectief contact met u opnemen over de mogelijkheden en de 

te verwachte kosten.  

Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:info@vvwm.nl

