Melding Omgevingsplan buitengebied 2016
Toelichting
Met dit formulier kunt u melding maken van activiteiten en/of functieverandering die
kunnen worden toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan “Omgevingsplan
Buitengebied Boekel, 2016”. De activiteiten en/of functieveranderingen die het betreft
zijn opgenomen in de regels van het plan. Wat die zijn, kunt u zien in het
Omgevingsplan 2016 (zie: http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/#anchor_NL.IMRO.PT.s97)
Let op! Deze melding betreft het toestaan van activiteiten en/of functieverandering
als bedoeld in het geldende Omgevingsplan 2016.
Het betreft NIET een melding als bedoeld in de Wet milieubeheer en/of het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarvoor moet u een omgevingsvergunning
aanvragen danwel een melding doen als bedoeld in die wettelijke bepalingen. De
melder is zelf geheel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten en/of
functieverandering conform hetgeen gemeld met deze melding en de voorwaarden
die daarvoor gelden en zoals opgenomen in het Omgevingsplan 2016. Indien de
melding niet correct wordt nageleefd, dan zal de gemeente Boekel hier handhavend
tegen optreden op grond van de geldende regels van het Omgevingsplan 2016. Alle
kosten en gevolgen van handhaving zijn geheel voor rekening van de melder c.q de
overtreder.
Datum indiening
melding

:

Gegevens melder
Gemachtigde
Burgerservicenummer
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Bedrijfsnaam
KvK-nummer

:
:
:
:
:
:
:

Correspondentieadres
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
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Gegevens gemachtigde (optioneel)
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Locatie van de activiteit en/of functieverandering
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Kadastraal perceel sectie
Kadastraal nummer

:
:
:
:
:
:
:

Situatietekening
U moet bij de melding een situatietekening op schaal aanleveren waarin duidelijk is
opgenomen en weergegeven waar de activiteiten plaatsvinden en welke
voorzieningen aanwezig zijn die voor het uitvoeren van de activiteiten noodzakelijk
zijn. Uit deze situatietekening moet onder andere blijken waar de activiteiten
plaatsvinden, of dit inpandig of buiten gebeurd, of er een verharding aanwezig is
en waar het parkeren geregeld is. De situatietekening kunt u hieronder als bijlage
toevoegen.
Bijlage

:

Waarvoor dient u deze melding in?
Omschrijf wat u wilt gaan
doen
Melding betreft

:
:

Datum en gebruiksperiode
Ingangsdatum van de
activiteiten
Einddatum bij tijdelijke
activiteiten

:
:
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Gegevens uit het Omgevingsplan buitengebied 2016
Welke functie(s) zijn van toepassing op de locatie van de activiteiten/
functieverandering?
Let op: het kan zijn dat er een herziening van het Omgevingsplan op uw locatie
geldt. Twijfelt u welke gebieds- en/of detailfuncties op uw locatie gelden, neem dan
contact op met de gemeente.
Gebiedsfunctie(s)

:

Detailfunctie(s)

:

Op grond van welk artikel uit het Omgevingsplan buitengebied dient u deze melding in?
Artikel(en)
:

Bijlagen
De melding is alleen compleet als alle bewijsstukken worden overlegd waarmee
wordt aangetoond dat aan de gestelde indieningsvereisten en voorwaarden wordt
voldaan. De situatietekening op schaal heeft u reeds toegevoegd. Hieronder kunt u
overige bijlagen toevoegen welke als bewijsstuk dienen te worden overlegd.
Bijlagen

:

Let op!
Een melding is niet volledig en kan niet worden geaccepteerd als niet alle
bewijsstukken zijn overlegd die aantonen dat aan alle indieningsvereisten en
randvoorwaarden wordt voldaan. Aanvulling van bewijsstukken in een latere fase
leidt er toe dat de melding onvolledig is en de activiteiten en/of gebruiksverandering
niet mogen worden uitgevoerd. De indieningsdatum van een melding wordt
gelijkgesteld met de datum van indiening van de laatste gegevens die aantonen dat
aan de indieningsvereisten / voorwaarden wordt voldaan. Ondanks dat u een
melding doet kan het voorkomen dat er nog andere toestemmingen / vergunningen
nodig zijn om de activiteit(en) te mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld een
Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, milieu of water.
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