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E-mail @utrecht.nl Onderwerp Besluit omgevingsvergunning 

Bijlage(n)   

  Verzonden  

  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Geachte  

 

We hebben besloten om een omgevingsvergunning te geven aan  voor: 

het herbouwen van een woonboerderij op het adres: Nedereindseweg 511 in Utrecht. 

 

De activiteiten waar deze vergunning over gaat en de bijbehorende voorschriften leest u in de 

voortzetting van dit besluit op de pagina’s na de ondertekening. 

 

Publicatie 

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke 

ordening). Alle besluiten die hiermee samenhangen worden gelijktijdig gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

 

Publicatie 

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke 

ordening). Alle besluiten die hiermee samenhangen worden gelijktijdig gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

 

Gebruik maken van de vergunning 

U mag de vergunning pas gebruiken na de beroepsperiode van zes weken. De beroepsperiode start de 

dag na de publicatie van dit besluit. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan bij deze afdeling een voorlopige 

voorziening worden gevraagd. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State is het mogelijk dat 

we een nieuw besluit moeten nemen. Dit kan een aangepaste vergunning zijn of een weigering. Bij de 

griffie van de Raad van State kunt u informeren of een beroepschrift is ingediend.  

 

Kosten 

Voor het behandelen van uw aanvraag moet u €  betalen. U ontvangt hiervoor een rekening. 

De verschuldigde leges zijn als volgt gespecificeerd. 

Leges 

Artikel  Toelichting Bedrag 

3.1.2. Bouwactiviteiten kleiner dan 50.000.000,00 €  
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Uitvoering 

Uw contactpersoon voor het toezicht op de uitvoering (waaronder de melding van start en voltooiing 

van de werkzaamheden) is de  inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving 

Bebouwde Omgeving, telefoonnummer:  e-mailadres: @utrecht.nl. 

 

Vragen over dit besluit 

Over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag heeft 

behandeld. Bovenaan deze brief vindt u de contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

Hoofd Vergunningen 

 

 

Beroep aantekenen tegen dit besluit  

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u daartegen beroep indienen. Dit moet u 

doen binnen 6 weken. Deze termijn start de dag na de publicatie van dit besluit.  

U dient uw beroepschrift in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  

Postadres: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voor het digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de website van de Raad van State. 

 

In het beroepschrift staat in elk geval: 

• uw naam en adres; 

• de datum en uw handtekening; 

• het kenmerk en de verzenddatum van het besluit of een kopie van dit besluit; 

• de gronden van het beroep. 
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Activiteit Bouw en Afwijken van de Bestemming 
 

Constateringen 

• Uw aanvraag is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Nedereindseweg 511, Rijnenburg". 

• Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft eenieder gedurende zes weken de tijd gehad om 

bezwaar in te dienen. In deze periode hebben we geen zienswijze(n) ontvangen.  

 

Overwegingen 

• Uit artikel 2.10 van de Wabo en de vermelde constateringen volgt dat uw aanvraag voor een  

omgevingsvergunning verleend moet worden aangezien geen grond aanwezig is om de vergunning 

te weigeren. In deze situatie kunnen wij privaatrechtelijke belangen niet in de besluitvorming 

betrekken.  

• Het bureau van de Commissie Welstand en Monumenten heeft uw aanvraag aan het 

welstandsbeleid getoetst. Uw aanvraag voldoet aan de betreffende criteria.  

 

Besluit en motivering 

Het volgende is besloten:  

• De omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden genoemd onder de Voorschriften. Wij 

verlenen de gevraagde vergunning aangezien het aannemelijk is dat uw aanvraag voldoet aan de 

relevante toetsingskaders. 

 

Voorschriften 

Algemene Voorschriften 

• U mag niet starten met de uitvoering voordat u hiervoor bij ons een melding hebt gedaan. U krijgt 

op korte termijn een e-mail van de afdeling Toezicht en Handhaving met informatie over deze 

verplichte melding. 

• Alle gegevens die u nog moet indienen dient u ons via het e-mailadres omgevingsloket@utrecht.nl 

toe te sturen. Belangrijk hierbij is dat u het kenmerk van de vergunning vermeldt. 

• De bouwwerkzaamheden moeten overeenkomstig deze vergunning, het bouwbesluit en de 

bouwverordening worden uitgevoerd. Indien in afwijking hiervan wordt gebouwd zal handhavend 

worden opgetreden. 

• Wij hebben kennis genomen van de hoofdlijnen van de constructie. Conform dit principe moeten 

de definitieve constructieberekeningen en -tekeningen worden uitgewerkt. Deze gegevens moeten 

uiterlijk 3 weken voor de uitvoering van de betreffende bouwwerkzaamheden worden ingediend. 

Over de voortgang van de constructiecontrole kunt u contact opnemen met de eerdergenoemde 

buiteninspecteur. 

• Van bouwproducten met verplichte prestatie/kwaliteitsverklaring moeten de attesten op de 

bouwplaats aanwezig zijn. 

• Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het werk worden gereed 

gemeld bij de genoemde inspecteur van de afdeling Toezicht & Handhaving. Voorafgaand aan 

deze melding mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 

 

mailto:omgevingsloket@utrecht.nl
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Voorschriften Bouwbesluit 

 

brandweer 

• Om volledig te kunnen beoordelen of het bouwwerk voldoet aan de technische voorwaarden 

van het Bouwbesluit 2012, inclusief de door het Bouwbesluit aangestuurde normen en 

richtlijnen, moeten de volgende gegevens ten minste drie weken voor de start van de 

uitvoering aan de Veiligheidsregio worden voorgelegd:  

A De brandveiligheid en rookproductie van de volgende toegepaste materialen conform 

Bouwbesluit 2012 afdeling 2.8 en 2.9: De houten gevelbekleding rabatdelen van 

diverse gebouwen moet aan brandklasse D voldoen.  

B Op de tekening 194 DO-01 moet een rookmelder conform NEN 2555 worden 

bijgeplaatst in de living. 

 

Geadviseerd wordt om de volgende verbeterpunten in het bouwwerk door te voeren:  

Zonnepanelen  

• Om de kans op brand en branduitbreiding door oververhitting bij (geïntegreerde) 

zonnepanelen te verkleinen, adviseren wij om:  

a. de panelen zo te plaatsen dat er een luchtstroom (ter koeling) onder de panelen door kan 

lopen.  

b. de aansluiting van de panelen zo uit te voeren dat bij oververhitting de spanning van de 

panelen uitgeschakeld kan worden.  

- Aanleg installatie:  

De totale zonnepanelen installatie (PV-installatie) moet conform de NEN 1010 worden aangelegd. Extra 

aandacht moet geschonken worden aan de bekabeling en de connectoren:  

a. Zorg dat de bekabeling deugdelijk, dus vrij van mechanische belastingen, wordt 

gemonteerd.   

b. Zet alle bekabeling vast, zodat de wind er geen vat op heeft. Maak ook gebruik van een 

mantelbuis of kabelgoot.  

c. Bij het onderling doorverbinden van panelen en het aansluiten op de bekabeling moet 

dezelfde type connectoren worden gebruikt.  

- Aanduiding PV installatie in meterkast:  

In geval van calamiteiten moet duidelijk zijn dat er een PV installatie aanwezig is. In de meterkast moet 

de schakelaar voor de PV installatie voor de herkenbaarheid worden voorzien van een sticker conform 

de NEN 1010 (zie onderstaand voorbeeld). 
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bodem 

Onder de gesloopte opstallen waren kelders aanwezig die, na sloop, zijn opgevuld met grond die 

voldoet aan bodemfunctieklasse “wonen”.  

 

Algemene opmerkingen: 

- Omdat in de grond de AW2000-waarden worden overschreven is deze grond niet schoon en niet 

geschikt voor onbeperkt hergebruik. De afvoer van deze grond kan leiden tot verhoogde kosten. Ten 

behoeve van grondafvoer is aanvullend monstername en onderzoek noodzakelijk. 

- Deze verklaring is geen "schone grondverklaring" en betekent niet dat er geen verontreiniging in de 

bodem aanwezig is. 

- Deze verklaring betreft geen "beschikking ernst en spoed" zoals in het kader van de Wet 

Bodembescherming (art. 29 jo. 37 Wbb) wordt afgegeven. 

- Voor details wordt verwezen naar het genoemde bodemonderzoek. 

- Deze verklaring is geldig tot 5 jaar na rapportagedatum van het bodemonderzoek, mits na 

rapportage van het bodemonderzoek geen bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd op het 

onderzochte terrein. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. 

- Indien grondwater wordt onttrokken moet onderzocht worden of deze onttrekking invloed heeft op 

mobiele verontreinigingen in de omgeving van de locatie of in het diepere grondwater. Indien dit het 

geval is, is het noodzakelijk een saneringsplan op te stellen of aansluiting te zoeken bij het 

gebiedsplan. 

 

ecologie 

De volgende zaken zijn gecontroleerd en beschreven in de QuickScan: 

Ecologisch aandachtspunt Conclusie 

Natura2000 / NNN Geen risico 

Houtopstanden of groenstructuren Geen risico 

Flora Geen risico 

Vleermuizen Geen risico 

Vogels Geen risico 

Overige zoogdieren Geen risico 

Reptielen Geen risico 

Amfibieën Risico rugstreeppad: voorkomen ontstaan 

poelen op terrein 

Ongewervelden Geen risico 

 

Plannen 

De Quickscan beschrijft een situatie met boerderijen, schuren en bijgebouwen die momenteel niet 

meer van toepassing is. Het betreft nu een braakliggend terrein waar nog verdere verbouw 

werkzaamheden plaats zullen vinden. De Quickscan is eerder beoordeeld door mijn collega Heiko de 

Graaf en naar aanleiding daarvan is een maatregel m.b.t. de rugstreeppad toegevoegd aan het rapport. 

 

Amfibieën 

Tijdens de werkzaamheden kan wel (tijdelijk) geschikt habitat ontstaan voor de rugstreeppad. Deze 

soort maakt gebruik van kleine ondiepe stilstaande poeltjes (er zijn voorbeelden van eileg in 

ondergelopen tractorsporen). Om het plangebied ongeschikt te houden dient te worden voorkomen dat 

ondiepe poelen ontstaan. Indien men hiermee rekening houdt is geen sprake van overtreding van de 

Wet Natuurbescherming met betrekking tot de soortgroep reptielen en amfibieën.  
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Indien men zich aan bovengenoemde maatregel houdt, gaan wij akkoord met de conclusies.  

 

Zorgplicht 

Ten aanzien van alle in het wild levende planten en dieren geldt de Algemene zorgplicht. Deze slaat 

vooral op de algemene soorten zoogdieren en amfibieën, waarvoor een provinciale vrijstelling geldt. 

Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid zoveel mogelijk voorkomen 

moeten worden en dat er ‘met zorg voor de natuur’ gewerkt dient te worden. Worden er tijdens het 

werk toch beschermde soorten aangetroffen, dienen de werkzaamheden stil te worden gelegd contact 

opgenomen te worden met een deskundig ecoloog. Overleg met de deskundige en bevoegd gezag 

moet in dat geval duidelijk maken hoe met de ontstane situatie kan worden omgegaan. 

 

Aandachtspunten 

• Door bouwwerkzaamheden en het aan- en afvoeren van bouwmateriaal kan schade aan de 

openbare weg, straatmeubilair, openbaar groen, straatverlichting en dergelijke ontstaan. 

Herstelwerkzaamheden en/of aanpassingen ten gevolge daarvan worden door Stadsbedrijven op 

kosten van de aanvrager uitgevoerd. U dient voor deze werkzaamheden tijdig contact op te nemen 

met de gebiedsbeheerder van de desbetreffende wijk (bereikbaar via het Klantcontact Centrum van 

de gemeente Utrecht, telefoonnummer: 14 030). 

• Voor informatie over de ligging van het straatpeil kunt u contact opnemen met de 

gebiedsbeheerder van Stadsbedrijven in het betreffende gebied, bereikbaar via het Klantcontact 

Centrum van de gemeente Utrecht, telefoonnummer: 14 030. 

• Indien bronbemaling noodzakelijk is moet u dit melden bij het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (HDSR). In sommige gevallen is een vergunning vereist. Op de webpagina 

www.hdsr.nl/vergunningen treft u informatie aan in welke gevallen een vergunning van het 

waterschap is vereist. 

• Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. Dit betekent dat privaatrechtelijke 

zaken de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen verhinderen. 

• De omgevingsvergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien: 

A   blijkt dat de vergunning is verstrekt op grond van onjuiste gegevens bij de aanvraag; 

B   de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen; 

C   van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na bekendmaking;  

D   de werkzaamheden met meer dan 26 weken zijn stilgelegd; 

E   de vergunninghouder dit verzoekt. 

• Indien er bo(o)m(en) op of nabij de bouwplaats staan, moet u boombeschermende maatregelen 

treffen op grond van artikel 4.11, sub 3 van de APV Utrecht.  

De richtlijnen van de Bomenposter gelden hierbij als adequaat beschermingsniveau u kunt deze 

vinden op: 

www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/Werke

nRondBomen.pdf 

 

Activiteit Bouw - leidingplan riolering en hemelwaterafvoeren (Bouwbesluit artikel 6.15 t/m 6.18) 

De aanvraag is, voor zover het gaat over het leidingplan voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

de afvoer of verwerking van hemelwater, beoordeeld aan de hand van de installatietechnische eisen 

zoals gesteld in hoofdstuk 6, afdeling 6.4, art. 6.15 t/m 6.18 van het Bouwbesluit. 

 

Beoordeeld is of en zo ja in hoeverre, wijzigingen aan bestaande gebouw- of terreininstallaties voor 

afvalwater binnen het perceel volgens bouw- en milieuregels zijn toegelaten. 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/WerkenRondBomen.pdf
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/WerkenRondBomen.pdf
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Op het perceel is openbare riolering aanwezig in de vorm van een drukrioolgemaal ten behoeve van de 

afvoer van huishoudelijk afvalwater. 

Door de voorgenomen wijzigingen op het perceel zijn wijzigingen aan bestaand leidingwerk voor 

afvalwater en nieuwe aanleg van leidingwerk voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater op het perceel noodzakelijk, zo blijkt uit de aanvraag. 

 

Vanwege de beoogde aanleg van oppervlaktewater op het perceel zijn wijzigingen aan de bestaande 

openbare riolering op het terrein noodzakelijk. Dit valt buiten de reikwijdte van het Bouwbesluit en 

meer informatie hierover vindt u onder het kopje: Aandachtspunten (stedelijk) afvalwater. 

 

Voorschriften aan systemen voor de afvoer of verwerking van (stedelijk) afvalwater: 

Algemene voorschriften riolering “binnen het eigen perceel” (Bouwbesluit afd. 6.4): 

• Ontwerp en aanleg van nieuw leidingwerk volgens NEN 3215-2018/NTR 3216-2018. 

• De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater moeten gescheiden van 

elkaar zijn uitgevoerd tot buiten het bouwwerk (art. 4.1.2 van NEN3215-2018) en/of de grens 

van het erf. (Bouwbesluit artikel 6.18, 4e lid onder b.). 

• Verhang in verzamelleidingen volgens NEN 3215-2018 ten minste 1:200 (0,5%), ten hoogste 

1:50 (2%). 

• Uitvoering van ontspanningsleiding(en) volgens art. 4.2.6 van NEN 3215-2018. 

• Voor het leidingsysteem voor de afvoer van afvalwater van de (sanitaire) voorzieningen in de 

kelder/het souterrain gelden hierna te noemen specifieke eisen op grond van Bouwbesluit 

artikel 6.18 lid 4, sub. c en NEN3215-2018. 

• Wanneer de afvoerleiding vanuit de rioolwaterpomp met de bestaande 

gebouw/verzamelleiding (vrij verval) voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater wordt 

samengevoegd moeten voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat bij een 

verstopping in de gezamenlijke gebouwriolering, buitenriolering of perceel aansluitleiding, 

rioolwater vanuit de pomp door de overige verzamelleidingen het gebouw wordt ingeperst. 

 

HWA systeem, voorschriften en uitgangspunten: 

Het waterbeleid van de gemeente Utrecht (en Waterschap) is door middel van de volgende leidende 

principes gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer: 

• de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' 

• de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' 

• Een zelfvoorzienende en duurzame inrichting. 

 

Op grond van dit waterbeleid gelden vanuit de gemeente Utrecht en afgestemd op het beleid van 

waterschap HDSR de volgende voorschriften om hemelwater via de kortst mogelijke lozingsroute terug 

in het milieu te brengen voor zover redelijkerwijs van perceeleigenaar kan worden gevergd. 

 

Het hemelwater van het verhard oppervlak (daken en/of terreinen) van het perceel: 

• Moet lozen in een oppervlaktewater, een hemelwater bergings- en infiltratievoorziening en/of 

op andere wijze via de kortst mogelijke route in het (aquatisch-) milieu worden teruggebracht. 

• Mag niet worden afgevoerd naar openbare voorziening voor de inzameling, transport of 

verwerking van afvalwater zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer (vuilwaterriool/ 

schoonwaterriool/ontwateringsstelsel 
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Voorschriften bij hergebruik van bestaande gebouw- of terreinriolering: 

• Bij het lucht- en waterdicht aansluiten van nieuwe stand- of verzamelleiding(en) voor de afvoer 

van huishoudelijk afvalwater en/of hemelwater moet gebruik worden gemaakt van de 

bestaande, gedeeltelijk te handhaven en voor aansluiting geschikte gebouw- of buitenriolering 

binnen het perceel.  

 

Aandachtspunten (stedelijk) afvalwater: 

Openbare voorzieningen voor afvalwater rond het nieuwbouwwerk: 

Vanwege de beoogde aanleg van oppervlaktewater op het perceel zijn wijzigingen aan de bestaande 

openbare riolering op het terrein noodzakelijk. De Omgevingsvergunning gaat niet over technische 

eisen aan openbare voorzieningen voor de inzameling, transport en verwerking van stedelijk 

afvalwater. Deze eisen vallen onder het regime van het Handboek Openbare Ruimte en de ontwerp-, 

aanleg en overdrachtsprocedures van BinG (Beheer Inrichting en Gebruik) van de gemeente Utrecht. 

 

U kunt hiervoor contact op nemen met  van Stadsbedrijven-BOR-WRG via 

@utrecht.nl  

 

Waterwet en Keur: 

In de nabijheid van het bouwwerk en perceel is een oppervlaktewater aanwezig waarop hemelwater kan 

worden geloosd. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursregels voor lozingen van hemelwater 

volgens de Waterwet en de Wet Milieubeheer. 

Voor het lozen van hemelwater in een oppervlaktewater en voor werkzaamheden in of rond een 

oppervlaktewaterlichaam is op grond van de Waterwet en Keur een afzonderlijke toestemming 

(Watervergunning) van het daartoe gevoegd gezag noodzakelijk. Vaak kan volstaan worden met een 

melding of het voldoen aan algemene regels. 

Meer informatie is te vinden op https://www.omgevingsloket.nl/ of www.hdsr.nl  

 

 

 

 

 

https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.hdsr.nl/


Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6088809

Aanvraagnaam vervangende nieuwbouw woonboerderij en bijgebouwen

Uw referentiecode 194

Ingediend op 18-05-202118 mei 2021

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving nieuwbouw woonboerderij met kelder, wagenschuur 
(optie kelder), dierenschuur en tuinhuis-atelier. Geheel ter 
vervanging van beëindigd agrarisch terrein: boerderij en 
schuren

Opmerking ruim vooroverleg geweest met gemeente en provincie.
bestemmingswijziging agrarisch naar wonen reeds in 
uitvoering incl. benodigde stukken.
coördinatieproces, contactpersoon gemeente: Stijn 
Scheijven

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen installaties
uitwerking entreebrug
aanvraag sloot en schoeiing via waterschap

Bijlagen n.v.t. of al bekend overig n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Utrecht

Bezoekadres: <div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen 
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>

Postadres: Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Telefoonnummer: 030-286 0000

Contactformulier: www.utrecht.nl/baliebwo

Website: www.utrecht.nl/baliebwo

Contactpersoon: VTH Vergunningen

Datum aanvraag: 18 mei 2021 Aanvraagnummer: 6088809 Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht Pagina 1 van  12



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Woning bouwen

• Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 3546PM

Huisnummer 511

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Nedereindseweg

Plaatsnaam Utrecht

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

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie huidige agrarische bestemming wordt gewijzigd in 
woonbestemming conform afstemming met gemeente
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Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting aanbouw hoofdwoning:
veranda achtergevel en slaapkamer zijgevel
vrijstaande bijgebouwen:
wagenschuur, dierenschuur, tuinhuis-atelier

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 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?

251

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

1080
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6 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?

210

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

471

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

8 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.

beëindigd agrarisch bedrijf, bestemmingswijziging naar 
wonen is in uitvoering

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

327

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

246

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

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.

zie tek DO04-08
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10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier 
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting nieuwbouw ter vervanging gesloopte beëindigde agrarische 
bebouwing.
bestemmingswijziging naar wonen in uitvoering

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 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?

355
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6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

1200

7 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?

210

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 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.

beëindigd agrarisch terrein, boerderij en stallen. 
bestemmingswijziging naar wonen in uitvoering

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

296

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

246

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

1
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Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 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

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.

zie kleur en materiaalstaat tek. DO04-05

14 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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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 PV panelen op pannendaken van wagenschuur en 
dierenschuur

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of 
bouwwerk

wagen-, dierenschuur

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

194-DOSB_pdf 194-DOSB.pdf Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DOS1a_pdf 194-DOS1a.pdf Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DOa03052021_pdf 194-DOa0305202-
1.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening
Welstand
Overige gegevens 
veiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DO15032021_bijg-
ebouwen_pdf

194-DO15032021-
_bijgebouwen.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DO06k_pdf 194-DO06k.pdf Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DODV_pdf 194-DODV.pdf Energiezuinigheid en 
milieu
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DODH_pdf 194-DODH.pdf Energiezuinigheid en 
milieu
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

leaflet_Unilin_Aero_Riet-
_pdf

leaflet Unilin Aero 
Riet.pdf

Kwaliteitsverklaringen 18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

xl-horizontale--schuifram-
en-en--deuren_pdf

leaflet Methermoxl-
horizontale-s-

Welstand
Kwaliteitsverklaringen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

chuiframen--en-d-
euren-.pdf

leaflet_Ducoslide_luxfra-
me_pdf

leaflet Ducoslide_luxf-
rame.pdf

Welstand
Kwaliteitsverklaringen

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

3893_BENG_berekenin-
g_200421_pdf

3893 BENG 
berekening 
200421.pdf

Installaties
Energiezuinigheid en 
milieu

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

3893_Ventilatieberekenin-
g_210421_pdf

3893 Ventilatiebere-
kening 210421.pdf

Gezondheid 18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

3893_Daglichtbereke-
ning_260421_pdf

3893 Daglichtbereke-
ning 260421.pdf

Gezondheid 18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

Nedereindseweg_511_-
Utrecht_dd_140521_pdf

MOR vervangende 
nieuwbouw 
woonboerderij 
Nedereindseweg 
511 Utrecht dd 
140521.pdf

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

MOR wagenschuur 
Nedereindseweg 511

MOR nieuwbouw 
Wagenschuur 
Nedereindseweg 
511 Utrecht dd 
140521.pdf

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

MOR wagenschuur optie 
kelder

MOR nieuwbouw 
Wagenschuur 
optie kelder 
Nedereindseweg 
511 Utrecht dd 
140521.pdf

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

MOR dierenschuur MOR nieuwbouw 
Dierenschuur 
Nedereindseweg 
511 Utrecht dd 
140521.pdf

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

MOR tuinhuis-atelier MOR nieuwbouw 
Tuinhuis 
Nedereindseweg 
511 Utrecht dd 
140521.pdf

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid 
eenvoudige bouwwerken

18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

vw_118239_pdf vw 118239.pdf Constructieve veiligheid 18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling

194-DOdoc_pdf 194-DOdoc.pdf Anders 18-05-202118 mei 2021 In 
behandeling
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