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Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning 
*  verplichte velden 

 
Gegevens van de aanvrager 
 

Voorletters en achternaam: *  

Burgerservicenummer (BSN): *  

Indien bedrijf KVK nummer:*  

Straat en huisnummer: *  

Postcode en plaats: *  

Telefoonnummer: *  

E-mail adres: *  

 

 
Machtiging 

 
Machtigt u iemand om dit verzoek namens u te doen? *     

Nee 

 Ja    (vul hieronder de gegevens van de gemachtigde en laat de gemachtigde ook het formulier ondertekenen) 

 
Gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing) 
 

Voorletters en achternaam:   

Bedrijfsnaam:   

Correspondentieadres:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en plaats:   

Telefoonnummer:   

E-mail adres:   

 

 
Locatiegegevens 
 

Straat en huisnummer: * …………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: * ………………………………………………………………………………………. Wageningen 

Kadastrale aanduiding: Sectie……………………….Nr………………………………………………………………………… 

  
Bent u eigenaar van het 
perceel: 

Ja of nee, indien u geen eigenaar bent, dan bent u genoodzaakt om 
een schriftelijke bevestiging toe te voegen waaruit blijkt dat de 
eigenaar op de hoogte is van uw in te dienen aanvraag. 

 

 
Werkzaamheden 

 
De aanvraag betreft:*   perceel/pand anders gebruiken (afwijken van bestemmingplan) 

bouwen/plaatsen 
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     veranderen 

     vergroten 
     (gedeeltelijk) vernieuwen 
         
 

van:*  

 
Huidig gebruik van het 
perceel/bouwwerk:   

 
Toekomstig gebruik van het 
perceel/bouwwerk/en aangeven 
wie de doelgroep is.  

Toelichting:  

   

   

Anders, namelijk:   

  

  

 

 
 
Indieningsvereisten 
 
Tekening(en) bijvoegen waaruit blijkt wat de bestaande toestand is en de gewenste toestand. Deze 
tekening(en) voorzien van de noodzakelijke maatvoering met daarbij aandacht voor maatvoering van de 
bouwhoogtes, goothoogtes, nokhoogtes. Tekening moet op schaal zijn, bijvoorbeeld 1:100, 
situatietekening 1:1000. 

     

           
  
Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.     

Datum:*   

 
 
 
Handtekening:*   

 
 

 
Handtekening gemachtigde:  

 

 
Legeskosten 
    
Voor het in behandeling nemen van dit verzoek bent u volgens de Legesverordening 2019 leges 
verschuldigd. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband 
met het verkrijgen van een indicatie of voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, 

wordt een bedrag van € 175,00 in rekening gebracht. Indien blijkt uit het verzoek dat het een indicatie 
t.b.v. een herziening van het bestemmingsplan betreft of een voorgenomen project in het kader van 
artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo, dan wordt een bedrag van  
€ 575,10 in rekening gebracht. 
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Belangrijk! 
    

Wilt u samen met dit formulier ook tekeningen en andere relevante documenten indienen?  

 
Dit formulier kunt u samen met de overige gegevens 
afgeven: Loket Publieke Dienstverlening, Markt 22, 6701 CZ Wageningen, 

(openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur) 

per post sturen: Gemeente Wageningen, Loket Publieke Dienstverlening, Postbus 1, 6700 AA 
Wageningen,  
per e-mail verzenden: loketruimte@wageningen.nl 
 

 
 
Heeft u vragen, dan kunt u bellen met het Loket Publieke dienstverlening, tel. 0317 – 492 400, of een 
e-mail sturen naar loketruimte@wageningen.nl. 
 

N.B. U heeft ook de mogelijkheid om een vooroverleg digitaal aan te vragen via het internet: 

www.omgevingsloket.nl 
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