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Kolom1

Activiteit

Wettelijke basis

Soort

Vergunningplicht

Bevoegd gezag

Aanvrager

Beslistermijn

Bezwaar-/beroepstermijn

Motivatie

Bijlagen

1

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder d
Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Ja

Gemeente Olst-Wijhe

OG of ON

8 weken

6 weken

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond

2

Uitrit aanleggen of veranderen

Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder e
Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning
Uitrit aanleggen of veranderen

Ja

Gemeente Olst-Wijhe

ON

8 weken

6 weken

3

Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Vergunning/ontheffing conform APV

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

8 weken

6 weken

4

Kappen van bomen of vellen van houtopstand

Gemeentelijke verordening
Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k
Wabo
Ex. art 2.2 lid 1 onder g
Gemeentelijke verordening (APV)

Omgevingsvergunning
Kappen

Nee

Gemeente Olst-Wijhe

ON

8 weken

6 weken

De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij de
gemeente of provincie. In artikel 2.11 van de APV van Olst-Wijhe is bepaald dat een vergunning benodigd is,
aangezien: "Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding
daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of
anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg."
Dit is van toepassing aangezien ter plaatse van wegkruisingen duikers e.d. zijn voorzien
De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de aanleg,
aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente. Het is
onbekend of er bijvoorbeeld een bouwterrein met tijdelijke uitrit benodigd is ten behoeve van het uitvoeren van
werkzaamheden.
De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van het plaatsen
van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente. In de gevallen dat bv bouwstoffen of
een bouwkeet op of aan de weg worden geplaatst is een ontheffing benodigd.
Binnen het project worden bomen gekapt. Voor het kappen van de volgende bomen dient een
'omgevingsvergunning kappen' aangevraagd te worden indien deze binnen de bebouwde kom liggen.
Voor de overige bomen geldt een Boswetmelding. Nabij bekkenpassage op landgoed De Gelder worden bomen gekapt, ligging buiten de bebouwde
kom.

5

Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of
beheersverordening

Wabo
Ex. art 2.1 lid 1 onder c
(bestemmingsplan)
Ex. art 2.12 lid 2 (inpassingsplan)
Wet op de ruimtelijke ordening
Ex. art 3.2 Wro (tijdelijke ontheffing
bestemmingsplan)
Ex. art 3.26 lid 4, art 3.28 lid 4
(inpassingsplan)
Ex. art 3.38 lid 6
(beheersverordening)

Omgevingsvergunning
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

8 weken

6 weken

Met een tijdelijke vrijstelling mag je voor een vastgestelde periode (maximaal 10 jaar) een bouwwerk oprichten, een
werk uitvoeren of een perceel gebruiken op een wijze die eigenlijk niet in het bestemmingsplan past.
Mogelijk benodigd indien de aannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden tijdelijke voorzieningen nodig
heeft. Momenteel nog niet duidelijk of dit van toepassing is, dit zal moeten blijken uit het werkplan van de
aannemer.

> Ruimtelijke onderbouwing
> Situatietekening/plattegrond

6

Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van
bestemmingsplan, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit
omgevingsvergunningplichtig zijn

Omgevingsvergunning
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Ja

Gemeente Olst-Wijhe

OG

8 weken

6 weken

Gemeente Olst-Wijhe
Bestemmingsplan: Buitengebied Olst-Wijhe
Op basis van het huide detailniveau is niet bekend of alle aanpassingen binnen het bestemmingsplan passen.
In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een aanlegvergunning.
Gedacht kan worden aan Archeologie, Leidingen, Ecologische hoofdstructuur etc.
In ieder geval geldt ter plaatse van af te graven waterschapsperceel de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 2'.
Uit voorschrift 33.4 a1 volgt vergunningplicht voor: het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen,
ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm.

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Evt. bodemrapport (bij waarden)
> Evt. werkplan bij
leidingen/hoogspanning

7

Bouwen van een bouwwerk

Wabo
Ex. art. 2.1 lid 1 onder b
Wet ruimtelijke ordening
Ex. art 3.3 (bestemmingsplan)
Ex. Art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4
(inpassingsplan)
Ex. Art 3.38 lid 3
(beheersverordening)
Ex. Art 3.7 lid 3
(voorbereidingsbesluit t.b.v.
bestemmingsplan)
Wabo
Ex. art 2.1 lid 1 onder a
Bor (vrijstellingen)
Bijlage 2, ex. art 2 en art 3
Bouwbesluit 2012

Omgevingsvergunning
Bouwen

Nee

Gemeente Olst-Wijhe

OG of ON

8 weken

6 weken

Voor zover bekend worden geen bouwwerken gerealiseerd. Mocht dit toch het geval zijn, dan is een
omgevingsvergunning Bouwen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van bruggen, duikers of een grote
stuw. Mogelijk geldt een vrijstelling op basis van het BOR, bijlage 2, artikel 2, lid 18: een bouwwerk ten behoeve van
een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het
openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
1°. niet hoger dan 3 m, en
2°. de oppervlakte niet meer dan 15 m2.

8

Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken

Vergunning Wbr 'droog'

Nee

Rijkswaterstaat

8 weken / 26 weken

6 weken

9

Verkeersmaatregelen aan wegen.

Wet beheer
rijkswaterstaatswerken
'droog'
Ex. art 2
Wegenverkeerswet
Ex. art 12 van het BABW

Verkeersbesluit BABW

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

8 weken

6 weken

10

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wegenverkeerswet
Artikel 87 RVV

Ontheffing RVV

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

3 weken

n.v.t.

11

Werkzaamheden aan vaarwegen waardoor tijdelijk de vaarroute
wordt gestremd of een andere vaarroute wordt gecreëerd

Provinciale
Scheepvaartwegenverordening

Ontheffing/vrijstelling
Scheepvaartwegenverordening

Nee

Vaarwegbeheerder

8 weken

6 weken

Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een waterstaatswerk
((snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen en dijken). Dit kan gaan om allerhande typen werkzaamheden van
tijdelijke of permanente aard.
Er zijn geen rijkswegen in het plangebied gelegen.
Voor tijdelijke werkzaamheden of permanente wijzigingen van verkeerssituaties kan een verkeersbesluit benodigd
zijn. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, momenteel is dit niet
bekend, derhalve mogelijk van toepassing. (indien langer dan 13 weken)
Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt
overtreden. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden, momenteel is dit niet
bekend, derhalve mogelijk van toepassing.
De Zandwetering is geen vaarweg.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012
> Foto's
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Constructietekening
> Constructieberekeningen
> Bodemrapport
> (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3
Bouwbesluit 2012)
> Geluidonderzoek (art. 8.4
Bouwbesluit 2012)
> Sporadisch Wet Bibob
> Situatietekening/plattegrond
> Evt. verkeersmaatregelenplan

12

Aanleggen of veranderen van spoorwegen

Spoorwegwet
Ex. art 19

Spoorwegwetvergunning

Nee

ProRail

8 weken (voor eenvoudige activiteiten)

6 weken

13

Diversen (zie besluit mer bijlage onderdeel C en D)

Diversen (zie besluit mer bijlage
onderdeel C en D)

opstellen MER/aanmeldnotitie mer/vormvrije mer
beoordeling/Geen mer beoordelingsplicht

Nee

Provincie Overijssel/ Gemeente Olst Wijhe

OG

14

Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige
inrichting

Wet milieubeheer
Ex. art 8.41 lid 1

Melding algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
Type B

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

15

Handelen in afwijking van PMV voor gebruik van gesloten
stortplaats, grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied

Wet milieubeheer
Ex. art 1.3a
Provinciale Milieuverordening

Ontheffing van regels PMV
Voor zover ontheffing voor gesloten stortplaatsen,
grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden

Nee

16

Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden

Algemene Plaatselijke verordening

Ontheffing geluid

17

Indien sprake is van ontgrondingen

Ontgrondingenwet
Provinciale
Ontgrondingenverordening

Ontgrondingenwetvergunning

4 weken

n.v.t.

Provincie Overijssel

8 weken / 26 weken

6 weken

Nee

Gemeente Olst-Wijhe

8 weken

6 weken

Nee

Provincie Overijssel

8 weken / 26 weken

6 weken

OG

1

Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Als vuistregel geldt daarvoor een gebied van 11
meter vanaf de spoorlijn. Naast tekeningen dient te worden nagevraagd bij de regionale juridische afdeling van
ProRail welke informatie moet worden aangeleverd.
Er loopt geen spoor in of in de nabijheid van het plangebied.
Besluit mer kent een aantal grenzen ten aanzien van waterhuishouding waarvoor een mer of mer-beoordeling
benodigd is.
Indien benodigd wordt deze gekoppeld aan het projectplan.
De noodzaak hiervoor dient nog gecontroleerd te worden.
Ter illustratie: Besluit mer, bijlage onderdeel C of D, nummer 19.1. De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken
voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden die tot doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen,
met uitzondering van overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater.
Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor bijv. oprichten van het
werkterrein kan het nodig zijn een Melding Activiteitenbesluit in te dienen.

De provinciale milieuverordening (PMV) beschermt o.a. stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en
stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten.
De locatie ligt binnen de provincie Overijssel. Binnen deze provincie geldt de Provinciale Omgevingsverordening
Overijssel
De werkzaamheden vallen niet binnen een stiltegebied.
Er is geen kaartmateriaal met de ligging van gesloten stortplaatsen gevonden.
Voor zover bekend ligt het plangebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
De algemene plaatselijke verordening (APV) beschermt de aspecten die de gemeente wenst te beschermen. Voor
bescherming van hun bewoners tegen geluidoverlast is in de APV artikel 4.1 opgenomen.
Voor de volgende werkzaamheden dient de ontheffing te worden aangevraagd indien deze buiten de dagperiode
plaatsvinden:
graaf/grondverzetwerkzaamheden en eventueel voor werken in de avond- of nachtperiode.
De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. De
Ontgrondingenwet is nader uitgewerkt in de provinciale omgevingverordening Overijssel.
Er is vrijstelling voor (art. 3.3.2.1.):
Het verbod van artikel 3.3.2.1., eerste lid, van de Ontgrondingenwet geldt niet voor de hierna genoemde werkzaamheden,
die zijn of omvatten:
a. het aanleggen, onderhouden en verwijderen van waterstaatswerken door of op last van Rijk, waterschap of
provincie, het uitvoeren van door het bevoegde gezag goedgekeurde bodemsaneringen en het uitvoeren van werken door of op last van de provincie
Overijssel;
b. het aanleggen en wijzigen van watergangen, voorzover deze krijgen:
een bodembreedte van niet meer dan 5 m, een diepte van niet meer dan 3 m beneden de gemiddelde hoogteligging van het aangrenzende terrein
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan geldt dat voor deze ontgronding een vergunningplicht geldt.

> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Zie APV/Provinciale verordening

> Situatietekening/plattegrond
> Gegevens bomen (aantal, soort en
Ø)

> Situatietekening/plattegrond
> Verkeersplan
> Aanvraagformulier

> Zie Provinciale verordening

> Beschouwing
> Situatietekening/plattegrond
> Bodemonderzoek
> Stabiliteitsberekeningen
> Evt. buitendienststelling
> Mer / m.e.r. -beoordeling

> Inrichtingstekening/plattegrond
> Evt. Nulsituatie bodemrapport
> Evt. Akoestisch onderzoek
> Evt. Luchtonderzoek
> Evt. Geuronderzoek
> Beschouwing
> Situatietekening/plattegrond

> Situatietekening/plattegrond
> Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk)
geluidsoverlast tijdens
werkzaamheden.
> Check Mer
> Beschouwing / inrichtingsplan
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Archeologisch rapport
> Stabiliteitsberekeningen
> Grondstromenplan
> Evt. natuurwaarden
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18

Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden
moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in
verontreinigde grond

Wet bodembescherming
'droog'
Ex. art 28 Wbb

Melding Wet bodembescherming

Nee

Provincie (enkele grote gemeenten)

ON

15 weken

6 weken

Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden
gedaan op grond van de Wet bodembescherming. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt dat er sprake is van
verontreiniging, dan dient een melding Wet bodembescherming te worden ingediend.

19

Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden
moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in
verontreinigde grond

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

BUSMelding

Nee

Provincie (enkele grote gemeenten)

ON

5 weken

n.v.t.

Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding in het kader
van het Besluit Uniforme Saneringe (BUS-melding) te worden gedaan. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt
dat er sprake is van verontreiniging, dan dient een BUSmelding te worden ingediend.

20

Toepassen van grond en bouwstoffen

Melding Besluit bodemkwaliteit

Ja

Via AgentschapNL naar bevoegd gezag/RVO
(Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

ON

5 werkdagen

n.v.t.

Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

21

Handelen in beschermd natuurgebied

Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd
natuurgebied Natuurmonument of Natura-2000
gebied

Nee

Provincie Overijssel of Min EL&I

OG

26 weken

6 weken

De Natuurbeschermingswet beschermt de aanwezigheid van beschermde natura-2000 gebieden. Handelingen in of
in de nabijheid van natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te
vragen.
Uit de voortoets moet blijken of een Natuurbeschermingswetvergunning benodigd is.

> Voortoets
> Passende beoordeling (bij negatief
effect)

22

Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en
diersoorten

Flora- en faunawetontheffing

Nee

Rijk (Min. EZ)

OG

16 weken / 8 weken voor spoed

6 weken

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van beschermde dier- en plantsoorten.
Uit de conclusie van de natuurtoets moet blijken of een ontheffing Flora- & Faunawet benodigd is.

> Natuurtoets
> Activiteitenplan (bij negatief effect)

23

Kappen van bomen of vellen van houtopstand

Wet bodembescherming
'droog'
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Natuurbeschermingswet 1998
Hoofdstuk III, Titel 2
Ex. art 16 (natuurmonument)
Ex. art 19d (natura-2000 gebied)
Ex. art. 2, sub e van het Besluit
vergunningen
Natuurbeschermingswet 1998
Flora en faunawet
Ex. art 75, lid 3
Hoofdstuk V, Titel 3, afdeling 2a
Boswet
Ex. art 2

> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Dwarsprofielen / detailtekeningen
> Bodemrapport
> Grondstromenplan
> Saneringsplan
> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Evt. Tekeningen toepassingslocatie

Boswetmelding

Mogelijk benodigd

Rijk (Min. EZ)

ON

4 weken

n.v.t.

> Situatietekening/plattegrond
> Gegevens bomen (aantal are en
soorten)

24

Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken

Graafmelding

Ja

Dienst Kadaster

ON

uiterlijk 20 dagen voor aanvang werkzaamheden

n.v.t.

25

Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen

Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten
Artikel 2, WION.
Telecommunicatiewet
Gemeentelijke
telecommunicatieverordening

Instemmingsbesluit

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

8 weken

n.v.t.

De Boswet reguleert de kap van bomen buiten de 'bebouwde kom Boswet' zoals deze is vastgesteld door de
gemeente. De Boswet kent daarop enkele uitzonderingen.
Binnen het project worden bomen gekapt, momenteel zijn details niet bekend. Voor het kappen van bomen 'buiten
de bebouwde kom boswet' dient een boswetmelding gedaan te worden indien het (op hoofdlijnen) een oppervlakte
van meer dan 10 are betreft of een lijnbeplanting van meer dan 20 bomen. Voor volledige details zie de Boswet.
Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de
geplande werkzaamheden in de ondergrond.
Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen aanvangen met de graafwerkzaamheden
Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u om werkzaamheden uit te mogen voeren een
instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de gemeente.
Als er werkzaamheden bij dit soort kabeld wordt uitgevoerd, dan moet deze instemming verkregen worden.

26

Slopen

Bouwbesluit 2012
Bouwverordening
(Woningwet afdeling 2)

Melding
Slopen

Mogelijk benodigd

Gemeente Olst-Wijhe

ON

4 weken

n.v.t.

Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet
worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd.
De sloopmelding moet worden gedaan voor het slopen van de volgende (bouw)werken:
Diverse stuwen en wellicht voor te verwijderen duikers.

27

Uitvoeren van handelingen in watersystemen

Waterwet
Ex. art 6.2
Ex. art 6.3
Ex. art 6.4
Ex. art 6.5

Watervergunning

Met vaststelling projectplan

Waterschap DOD / Provincie Overijssel

OG of ON

8 weken, 13 weken, 26 weken

6 weken

Voor zover maatregelen niet in het projectplan zijn meegenomen, is een watervergunning mogelijk benodigd. Projectplan dient nog te worden
vastgesteld.

28

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of
vanwege de beheerder

Waterwet
Ex. art 5.4, eerste lid, Wtw
Projectprodedure
Ex. art. 5.5 Wtw

Projectplan

Ja

Waterschap DOD

OG

26 weken

6 weken

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een
daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger
worden opgenomen.

29

Toepassen van grond en bouwstoffen in waterbodem

Waterwet
Besluit bodemkwaliteit

Melding Besluit bodemkwaliteit

Ja

Via AgentschapNL naar bevoegd gezag/RVO
(Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

ON

5 werkdagen

n.v.t.

Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

30

Lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting) in een
oppervlaktewater

Waterwet
Besluit lozen buiten inrichtingen
Ex. art 3.1 t/m 3.19

Melding lozen buiten inrichtingen

Ja

Waterschap DOD

ON

5 werkdagen, 4 weken, 26 weken

n.v.t.

Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ontgewenste
handelingen in de directe omgeving. De melding dient te worden gedaan voor de volgende activiteiten:
> Eventueel lozen van grondwater als gevolg van bemaling van sleuven/bouwputten --> grondslag artikel 3.2 Lozen
onttrokken grondwater (anders dan 3.1);
Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten, paragraaf 3.5

31

Scheurverbod

Provincie/RVO

Nee

Provincie Overijssel/RVO

ON

2

> Situatietekening
> Evt. huisaansluitingen
> Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
> evt. machtiging leidingexploitant
> bodemonderzoek
> werktekeningen
> verkeersplan
Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012
> Foto's
> Beschouwing
> Kadastrale gegevens
> Situatietekening/plattegrond
> Evt. asbestonderzoek
> Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3
Bouwbesluit 2012
> Geluidonderzoek (art. 8.4
Bouwbesluit 2012)
Indieningsvereisten conform paragraaf
6.6 Wtr, onder meer
> Tekening van handelingen op of
nabij waterstaatswerken
> Rioleringstekening
> Detailtekening in- en
uitstroomvoorzieningen
> Overzicht afvalwaterstromen
> Overzicht stoffen/producten
> Evt. Immissietoets
> Evt. berekening warmtevracht
> Evt. info zuiveringtechnische
voorzieningen
Indieningsvereisten conform 5.4 lid 2
Wtw
> Projectplan
(tenminste: beschrijving werk, wijze
uitvoering, te treffen voorzieningen,
gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen)
Indieningsvereisten conform art. 42
Bbk
> Grond- en bouwstoffencertificaten
> Bodemkwaliteitsgegevens
> Evt. tekening toepassingslocatie
Indieningsvereisten conform art. 1.10
ev Blbi:
> Situatietekening/plattegrond
> Tekening lozingspunt
> Details zuiveringstechnische
voorzieningen
> Bemalingsrapport
> Kwaliteitsverklaring lozing

