Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2018.02

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.
Aanvraagnummer

4238583

Aanvraagnaam

Herbestemming Villa Smits

Uw referentiecode

1509

Ingediend op

-

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

x

Gefaseerd

Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Zonnepaneel of -collector plaatsen
• Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bouwwerk brandveilig gebruiken
• Melding brandveilig gebruik
Bijlagen
Kosten
Nawoord en ondertekening

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2018.02
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

67931685

Vestigingsnummer

000036418102

Statutaire naam

Nywerv BV

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

E.J.F.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Nijkamp

Functie

directeur

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7573 PA

Huisnummer

125

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Haerstraat

Woonplaats

Oldenzaal

Correspondentieadres

Adres

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

5

Datum:8 maart 2019 12:06

Contactgegevens

Telefoonnummer

0541 - 573900

Faxnummer

-

E-mailadres

info@nystaete.nl

Aanvraagnummer: 4238583
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2018.02
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

08209626

Vestigingsnummer

000004006666

Statutaire naam

L&O Architecten

Handelsnaam

L&O Architecten

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

W.J.M.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Olde Engberink

Functie

-

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7481 HN

Huisnummer

112

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Eibergsestraat

Woonplaats

Haaksbergen

Correspondentieadres

Adres

Eibergsestraat 112
7481 HN Haaksbergen

5

Datum:8 maart 2019 12:06

Contactgegevens

Telefoonnummer

053-5722087

Faxnummer

-

E-mailadres

info@lo-architecten.nl

Aanvraagnummer: 4238583
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Locatie

Formulierversie
2018.02
1

Adres

Postcode

7151BC

Huisnummer

30

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Grotestraat

Plaatsnaam

Eibergen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum:8 maart 2019 12:06

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4238583

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Bouwen

Formulierversie
2018.02

Zonnepaneel of -collector plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Zonnepanelen worden nieuw op het hoge platte dak van de
villa geplaatst.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Hoofdgebouw

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.

Datum:8 maart 2019 12:06

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4238583

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Toelichting Bouwen

Formulierversie
2018.02
1

De bouwwerkzaamheden
Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.
Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2

Plaats van het bouwwerk
Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje.
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

5

Mondeling toelichten
Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of
de stadsbouwmeester.

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Formulierversie
2018.02

Overig bouwwerk bouwen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

AAn achterkant en zijkant wordt een nieuwe erker geplaatst
tegen het monument zoals op tekeningen is weergegeven.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

643

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

762

Bruto inhoud bouwwerk

Ja
Nee

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

2761

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

3233

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Datum:8 maart 2019 12:06

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

5

Hoofdgebouw

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

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

Aanvraagnummer: 4238583

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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6

7

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

249

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

369

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
8

Wonen
Overige gebruiksfuncties
momenteel staat het leeg, daarvoor was het in gebruik als
gemeentehuis.
Wonen
Overige gebruiksfuncties
centrum voor bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit en
persoonlijke groei.

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

130

603

288

80

159

143

Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
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

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

metselwerk

rood/oranje als best

- Plint gebouw

-

-

- Gevelbekleding

-

-

- Borstweringen

-

-

- Voegwerk

mortel

grijs als bestaand

Kozijnen

aluminium / hout

olijfgroen / wit

- Ramen

aluminium / hout

olijfgroen / wit

- Deuren

aluminium / hout

olijfgroen /wit

- Luiken

-

-

Dakgoten en boeidelen

hout

wit / geel als best.

Dakbedekking

bitumen

zwart

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

kolom-omtimmering bij serre achterzijde van aluminium
zetwerk in keur olijfgroen conform aluminium kozijnen.

10 Mondeling toelichten

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

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Toelichting Bouwen

Formulierversie
2018.02
1

De bouwwerkzaamheden
Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.
Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2

Plaats van het bouwwerk
Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje.
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk
Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m2).

4

Bruto inhoud bouwwerk
Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m3).

5

Oppervlakte bebouwd terrein
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de werkzaamheden.

6

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

7

Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?
- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een
nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor
andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor
andere functies gebruikt gaat worden.
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?
- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.
Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de
oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50
meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de
woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de
gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

10 Mondeling toelichten
Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of
de stadsbouwmeester.

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Melding brandveilig gebruik

Formulierversie
2018.02
1

Situaties

Welke meldingplichtige situatie(s)
zijn van toepassing?

> Als u een aanvraag en/of
melding doet voor meerdere
sublocaties kunt u deze en
volgende pagina's kopiëren
en per sublocatie invullen.

2

> Vul deze locatie alleen
in als het gaat om een
sublocatie met een ander
adres dan de hoofdlocatie.

3

Naam

Naam van het bouwwerk

4

5

Villa Smits

Locatie

Postcode

7151BC

Huisnummer

30

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Grotestraat

Plaatsnaam

Eibergen

Kadastrale aanduiding

-

Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het
bouwwerk?

2

Wat is de totale bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
in m2?

763

Wat is de hoogte van de hoogste
vloer boven maaiveld in dm?

794

Voor hoeveel personen is het
bouwwerk bestemd?

210

Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk
in gebruik worden genomen?

01-01-2020

Geef eventueel een toelichting op
de datum van in gebruikname

Afhankelijk van het verlenen van de omgevingsvergunning
is het de bedoeling dat het centrum van start gaat op 1 jan.
2020

Gaat het om seizoensgebonden
gebruik?

Datum:8 maart 2019 12:06

Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf
van meer dan 50 personen
Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer
wooneenheden
Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing
aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het
Bouwbesluit 2012 voldaan

Aanvraagnummer: 4238583

Ja
Nee
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Is het gebruik tijdelijk?

6

Ja
Nee

Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een
gebruiksvergunning aan of doet u
een gebruiksmelding?

Centrum voor bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit en
persoonlijke groei.

Welk ander gebruik heeft het
bouwwerk?

Sportfunctie, oefenruimten, restaurant met terras en keuken,
kleinschalige bibliotheek.

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?
Nr

Activiteit

Aantal keer per jaar

Aantal deelnemers/
bezoekers

1.

feest

15

150

2.

terrasavond

15

150

3.

voorlichtingsavonden

15

150

4.

filosofieavonden

15

150

5.
6.
7

8

Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidinstallaties
zijn er in het bouwwerk aanwezig?

Brandmeldinstallatie
Andere brandveiligheidinstallaties
Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een
automatische doormelding?

Nee
Ja, naar de brandweer
Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de
brandmeldinstallatie?

Niet automatische detectie (alleen handmelders)
Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de
verkeersruimten en handmelders)
Volledige detectie (automatische melders in het gehele
gebouw en handmelders)

Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie

Datum:8 maart 2019 12:06

Aanvraagnummer: 4238583

Zie voor BMI bijgevoegde Brand Preventie tekening.
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Toelichting Melding brandveilig
gebruik

Formulierversie
2018.02
1

Situaties
Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?
- Een zelfde situatie (gebruik) is nooit zowel vergunningplichtig als meldingplichtig. Als er een vergunningplichtige situatie van
toepassing is, hoeft u niet ook nog een melding te doen en vult u bij deze vraag "Geen van bovenstaande situaties" in. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij een kinderdagverblijf voor 60 kinderen of een hotel met meer dan 50 bedden.

2

Naam
Naam van het bouwwerk
- Geef de naam van het bouwwerk waar het om gaat. Deze naam moet overeenkomen met de naam op de plattegrond.
Voorbeeld: Verpleeggebouw A of Hoofdkantoor

4

Algemene gegevens
Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?
- Geef het aantal bouwlagen waarop de aanvraag of melding betrekking heeft. Voorbeeld: in een gebouw van vijf verdiepingen
waarbij alleen de onderste drie als kantoor worden gebruikt, geeft u drie bouwlagen op
Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?
- Vul in op hoeveel decimeter boven het omliggende terrein de hoogste vloer ligt waarop het gebruik van toepassing is.
Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?
- Geef het maximum aantal personen aan dat normaal gesproken in het bouwwerk verblijft of werkt. Voorbeeld: 60

5

Aanvang en einde van het gebruik
Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen?
- Geef aan wanneer het bouwwerk voor de functie(s) waarvoor u de aanvraag of melding doet in gebruik wordt genomen. Als
het niet mogelijk is om de ingebruikname tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. Ook als
u voor meerdere functies deze aanvraag of melding doet, die op verschillende tijdstippen in gebruik worden genomen, kunt u
dat in de toelichting aangeven.
Gaat het om seizoensgebonden gebruik?
- Geef aan of het bouwwerk ieder jaar alleen tijdens een bepaald deel van het jaar wordt gebruikt.
Is het gebruik tijdelijk?
- Geef aan of het bouwwerk voor een beperkte tijd wordt gebruikt.

6

Daadwerkelijk gebruik
Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding?
- Geef aan voor welke functie u een vergunning aanvraagt of een melding doet. Voorbeeld: Basisonderwijs met kinderopvang,
Hotel of Café/restaurant
Welk ander gebruik heeft het bouwwerk?
- Geef aan welke andere functie het bouwwerk heeft. Het gaat om gebruik dat deel uitmaakt van het gebruik dat hierboven is
ingevuld. Denk aan een kantine bij een kantoor of aan een kamer voor dagbehandeling bij een zorgcentrum.
Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?
- Bijvoorbeeld een feest of markt in een sporthal of kerk. Geef aan om welke activiteiten het gaat, hoeveel keer per jaar ze
plaatsvinden en hoeveel mensen eraan deelnemen of de activiteit bezoeken.

7

Brandmeldinstallaties
Welke brandveiligheidinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?
- Voor meer informatie over welke installaties voor uw gebouw noodzakelijk zijn, wordt verwezen naar de tekst en de toelichting
van het Bouwbesluit 2012.

Datum:8 maart 2019 12:06
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