
Gegaæns bwoegd gezag

R¡llrdrnummr¡

Formulierversie
2020.0r

Drfum ontvn¡rt

Algemeen

Let op: vul het formuller alstuiliefr volledþ in.

Aanwaagnummer

Aanvraaggegevêns

Aanwaagnaam

Uw referenliecode

lngediend op

Projectomschrijving

Gefaseerd indienen l- Ja

l- Nee

otnrzic[t biþrvoo¡dc modulebl¡dcn

Aanwaaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

We*zaamheden en onderdelen

Werk of werkzaamheden uifuoeren

. Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening
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Formulierversie
2o:r0.01 Aanvrager

I lrrron|lr¡¡rntuuqr.tltdfrr
Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achtemaam

2 thñIfslr
Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Corræpondcnüc¡dr¡¡

Adres

l- Man

lf, Vrouw

l- Niet bekend

llrill'a,Ïrr ,

6:ytt ç.7

tf)

fïVrft¡ r
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I Oonüßl¡nlürr

TCcfoonnummcr

E-mailadncs

o3f7 -qqzøll
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Formulierversie
2020.01

I
KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

f Coñlrcb.noon

Geslacht

Voolelters

Voorvoegsels

Achtemaam

Functie

3 V..ütfú.drre brdrfll

Poslcode

Huisnummer

Huisletter

Aanvrager bedr¡if
¡.tlt

f- Man

f- Vrouw
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Huisnummertocvoeglng

StaeÛlaam

Woonplaats

Adreo

I Componônüert a

Adra

5 Co¡trcl¡¡grrrnr

Tclcfoonnummc¡

F¡mummcr

E¡nailadres

Adres berichtenbox
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Formulierversie
2020.o1 Locatie

I l¡odcnduidtl
Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

2þl
Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Staatnaam

Plaatsnaam

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

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kad¡rü¡alpcrccchummcr

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

f- Adres

[f lGdastraal perceelnummer

l- Locatie op Noordzee, Waddenzee of lJsselmeer

f- Ja > SpecÍfrcøør hieronder dø loaatie(s)

[- Nee
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Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bq,¡wnummer

Gelden de werþaamheden in deze
aanwaag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Specificatie localie

Toelichting op locatie

I El¡ndon¡¡rh¡il.

Eigendomssituatíe van het perceel

Uw belang bij deze aanvraag

5 A¡nvdlhûlocdr¡¡¡rt¡ldng

RD coördinatcn

X+oõrdinaat

Y+ochdinaat

ETRS89, WGSS¡I Cr¡ärdlnaten

lnvoenrijze

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

ZUde

I U bent eigenaar van het perceel

l- U bent erfpachter van het perceel

T U benthuurdervan hetperceel

l- Anders

A

l- Ja

l- Nee

l- Graden.decimale graden

l- Graden.minuten.decimale minuten

l- Graden.minuten.seconden.decimale seconden

[- Noorden (N)

l- Zuiden (Z)

l- Oosten (O)

T Westen (W)

[- Links (Li)

l- Rechts (Re)
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6 Tocffchüng

Eventuele toelichting op locatie
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Werk of werkzaamheden
uitvoerenFormulierversie

2020.o1

Wordt grond afgevoerd naar een
andere loælie?

Geef aan orn hoeveel mg af te
voeren grond het gaat.

Geef het adres van de locatie
waamaar de grond wordt
afgevoerd.

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg stean voor hst uitvoeren
van het wert of de werkzaamheid?

(î) Staat in het bestemmingsplan dat
- een rapport moet worden overlegd

waarin de arcfieologische waarde
is vastgelegd van het tenein dat zal
worden verstoord?

[- Ja

D( Nee

[- Ja

I Nee

Werk of werkzaamheden uitvoeren
f frlkofnt¡¡nlrd.ndh,o.mt

o Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werfizaamheden worden
ultgevoerd?

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

[- Ja

fi Nee
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Toelichting Weqk of
werkzaamheden uiiloerenFormulierrcrsie

2020.ot

I t¡rtol¡l*¡nl¡rdnüroüür
Binncn welk bc¡temmíngsplan zullen de ¡vcrftcn, g€€n boür$*erl 4nds, of sorl(zaamheden woden uiþevoerd?
- Ondcr bestemmingsd.n wordl hicr ook oen provir¡ciaal inpassingsplan, riJks¡npeðsingsplan, beheelsverordening,
explo¡tat¡edãn of worbêrs¡dirEsbe3luit vcntaan.

Staat in hct b¿ltcrm¡ngrplan dat 6eri Epport r¡oct worden ovårrêgd wearin de áftfieologisdrG wattde ¡s vastgdêgd vän het
toltcín dat zel wordc{r vcßtoord?
- onder bestêñtñhgsdân ûordt hier ook êen fovinc¡aal inpaaaingsplan of dlksinpaosingsplá vsrsleen. A16 het dan dit
bepåelt, moêt u rcn arctrologbdr rapport ãls bajlage bij doz€ aanvr'¿ag vocgcn.
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Formuli'arversþ
20ilo.ol Kosten

Proþcürort¡n

*
l¡ o ¡¡icil

WatáJn do gordtetb kocbn
voor hct toblc proiæt in arc's
(cxc{usbf BTWP
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'1
l

a+*,

Formuliervcrslc
20to.01 Toe te voegen kilrgen 4¿Èt. 

",.

$ih¡rtirûckon¡ng Work of t¡tpdeaqmhodcn ultvo¡mn
Gcgænr utu{< of rvod<zeemhcdon uitvoercn
lflqc ndcrr Wsrk of wrlqe¡mhrdcn ultrccnn
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Formulierversie
2020.ot

Alloen tc beanl,rvooden

als de bilagen nog nict

canplêet2ün

Allêên te be€ntwoorden

ds h Wagon nog n¡at

complaøl zijn

Niol verplìaht in te vullen

indien u gømachtþ&
beñ1

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmertingen 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 vorgunn¡ng ontvangen?

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

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

Nawoord en ondertekening
FJa
T Nee

[F JA

[- Nee

FJa
l- Nee

l- Ja

[fr. Nee

lR Xierbij 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.

Handtekcning aanvragcr

Datum

Handtekening

Handtekenlng gemachtigde

Datum

Handtekening
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Lr|¡ürurYan Ò r¡çq
U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende besc'heiden pêr post versftJren naer
onderstaand adres van hat bevoegd gozag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van e€n aanvraag ofaanvullende gcgovêns.

lrvorgd g.!rg omg.vingeirrgunnlng
Naam: Gemeonts Wageningen

Bezockadrcs: Ma¡l<122
6701 CZ Wageningen

Postadres: Postbus I
6700 A Wageningen

Telefoonnummer: (0317) 492400

E+nailadree: bkeûuimte@wageningen.nl

Webeite: www.wagcningan.nl

Contac{persoon: Publieke Dienstverlening
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