
Zaak-nummer: 

Datum ontvangst:        –        –  

1. Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer/KvK  

Naam  

Adres (geen postbus)  

Postcode en plaats  

Telefoon  

Mobiel 

Faxnummer 

E-mailadres 

2. Eventuele Gemachtigde
Burgerservicenummer/KvK  

Naam  

Adres (geen postbus)  

Postcode en plaats  

Telefoon  

Mobiel 

Faxnummer 

E-mailadres 

3. Gegevens locatie
Waarvoor geldt uw initiatief / bouwplan / wijzigingsverzoek? 

Locatie/straat  

Postcode en plaats  

Kadastrale gegevens gemeente

Gemeente       Emmen                Schoonebeek

Sectie 

Nummer  

Conceptaanvraag
(vooroverleg, principeverzoek) 

Dit gedeelte 
niet invullen

47845



4. Omschrijving werkzaamheden (conform bijlage)

Bouwkosten/raming bouwkosten: €                                                      (incl. BTW)

5. Toe te voegen bijlagen
Vooroverleg (bouwplan /schetsplan):
1. Situatietekening met omliggende percelen/bebouwing en situering gebouw 1:500 of 1:1000
2. Maatvoering gebouw vanaf perceelsgrenzen
3. Plattegrondtekening(en) 1:100 met maatvoeringen
4. Doorsnedetekeningen 1:100 met hoogtematen t.o.v. maaiveld
5. Geveltekeningen 1:100
6. Indien sprake is van verbouw en/of uitbreiding: zowel bestaande als nieuwe situatie aangeven
7. Materiaal- en kleuraanduiding

Principeverzoek (initiatief / wijziging bestemmingsplan):
1. Situatietekening met omliggende percelen/bebouwing en situering gebouw 1:500 of 1:1000
2. Toelichting wijziging / bedrijfsplan  

6. Ondertekening
Aanvrager   Gemachtigde

Plaats  Plaats 

Datum        –        –  Datum                     –        – 

Handtekening  Handtekening

Dit ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar gemeente@emmen.nl Graag het ingevulde formulier 
inscannen in verband met de handtekeningen. Ook kunt u het formulier per post terugsturen naar:
Gemeente Emmen
Team Klantcontactcentrum Vergunningen en Belastingen (KVB)
Antwoordnummer 150 7800 VB EMMEN 
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