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Gemeente Rijswijk

Ruimtelijke Ontwikkelingen
Accommoderen Ruimtelijke  
Ontwikkelingen 

Het principe verzoek wordt getoetst op de volgende zaken: 
O Bestemmingsplan;
O Mogelijke planologische procedure;
O Welstand.

1. Gegevens van de aanvrager

Naam en voorletters :  _____________________________________________________________________

BSN-/ KvK nummer :  _____________________________________________________________________                

Adres :  _____________________________________________________________________        

Postcode en plaats :  _____________________________________________________________________

Telefoonnummer :  _____________________________________________________________________

Telefoonnr. Overdag :  _____________________________________________________________________

E-mailadres :  _____________________________________________________________________

Eigendomssituatie :  O eigenaar  O huurder O anders,  __________________________________________

2. Gegevens van de gemachtigde

Naam en voorletters :  _____________________________________________________________________

BSN-/ KvK nummer :  _____________________________________________________________________                

Adres :  _____________________________________________________________________        

Postcode en plaats :  _____________________________________________________________________

Telefoonnummer :  _____________________________________________________________________

Telefoonnr. Overdag :  _____________________________________________________________________

E-mailadres :  _____________________________________________________________________                   

PRINCIPE VERZOEK  

AANVRAAGFORMULIER 

3. Gegevens van het (bouw)adres

Adres :  _____________________________________________________________________    

Postcode en plaats :  _____________________________________________________________________

Kadastraal bekend :  _____________________________________________________________________

Is het een monument :  O nee O ja , rijks / gemeentelijke of provinciaal

Toelichting : ______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________      
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________                
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4. Omschrijving van het principe verzoek
Het verzoek betreft    : O nieuwbouw    O verbouw  O functiewijziging

Huidige gebruik :  _____________________________________________________________________

Nieuw gebruik :   _____________________________________________________________________

Is het tijdelijk :  O nee  O ja, voor  ______ aantal dagen/ maanden / jaren

Toelichting (geef een duidelijke omschrijving van het plan denk hierbij aan verkeer (fiets- en auto parkeren, bereik-
baarheid), invloed op omgeving (bedrijven/ detailhandel/ woningen) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Voor grootschalige principe verzoeken kan het zijn dat wij u vragen om bijlage 2 in te vullen voor de behandeling van uw verzoek   

5. Benodigde bijlagen
 O Een duidelijke situatietekening van het betreffende perceel (minimale schaal 1:1000).
 O Foto’s van bestaande situatie en omgeving.
 O Een tekening op schaal (zo mogelijk 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand, met een plattegrond nvt. 

gevelaanzichten en doorsnede met relevante maatvoering.
 O 3d expressies om het verzoek te verduidelijken.
 O Plan beschrijving ter aanvulling van punt 4.

6. Ondertekening

Aanvrager (naam) :  _____________________________________________________________________  

Datum :   _____________________________________________________________________  
 
 

Handtekening :  _____________________________________________________________________
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TOELICHTING PRINCIPE VERZOEK

Wat is een principe verzoek? 
Een principe verzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt om te beoordelen of er 
geen planologische belemmeringen zijn  te verlenen aan een (bouw)plan. De beoordeling van het verzoek zal uitsluit-
sel geven of er in principe voor dat plan medewerking verleend kan worden of niet en op welke wijze. Het principe 
verzoek is géén officiële aanvraag. U kunt met het antwoord op het principe verzoek beoordelen of het zinvol is om 
een officiële aanvraag in te dienen. 

Beoordeling
(Bouw) plannen worden altijd getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Hierin staat aangegeven wat u wel en 
niet mag bouwen en welk gebruik er geldt. Het kan zijn dat u een plan voor bijvoorbeeld het uitbreiden van uw woning 
heeft en dat dit niet in het geldende bestemmingsplan past. De gemeente kan dan bekijken of en op welke wijze zij 
medewerking wil verlenen. 

Indien er vanuit planologisch oogpunt geen belemmeringen zijn, wordt uw bouwplan ook voorgelegd aan de wel-
standscommissie. Er vindt geen toetsing aan het Bouwbesluit of de gemeentelijke bouwverordening plaats. Dat kan 
namelijk pas als er sprake is van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Termijn
Wij streven ernaar, wanneer de door u aangeleverde gegevens compleet en juist zijn binnen acht weken uw principe-
verzoek af te handelen. 

Geen officieel besluit
Het principe verzoek is géén officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het houdt slechts in een verzoek aan 
de gemeente om te bekijken of zij bereid is medewerking te verlenen aan uw (bouw)plan. Als u op uw principe ver-
zoek een positief antwoord krijgt van de gemeente, geeft u dat geen recht om te bouwen. 

U kunt pas gaan bouwen als u een officiële omgevingsvergunning heeft. De gemeente kan, ook als u een positief 
antwoord op uw principe verzoek heeft gekregen, alsnog de omgevingsvergunning weigeren. 

Tegen de beslissing op een principe verzoek kunt u géén bezwaar maken. Bij een ongewijzigd bestemmingsplan en 
beleidskader blijft onze reactie op uw vooroverleg 4 maanden gelden, u dient dus uiterlijk binnen 4 maanden na deze 
reactie een officiële aanvraag in te dienen. 

Kosten
Aan de behandeling van een vooroverleg zijn kosten verbonden volgens de legesverordening van de gemeente Rijs-
wijk, jaarlijks wordt deze opnieuw vastgesteld. 
 
Contact
U kunt uw vooroverleg indienen via email stadhuis@rijswijk.nl onder kenmerk WABO PRINCIPEVERZOEK.  
Of u kunt de gegevens sturen naar:

Gemeente Rijswijk
Tav. WABO PRINCIPEVERZOEK
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK


