
 

 

 
 

 
 

Datum van ontvangst :……………………… 
(in te vullen door de gemeente) 

 

Algemeen: 
 

Met dit aanvraagformulier is het mogelijk om plannen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en niet volledig uitgewerkte bouwplannen door de gemeente laten beoordelen. 
Het gaat hier slechts om een informatief verzoek. Er wordt op dit verzoek geen besluit 
genomen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er is dan ook geen 
mogelijkheid om bezwaar tegen de uitkomst aan te tekenen. 

 

Kosten vooroverleg 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg/principe- 
verzoek bedraagt voor 2022: € 155,30. 

 

Indien binnen één jaar ná ontvangst van het antwoord op de aanvraag vooroverleg een 
aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, zal van het hierboven genoemde 
tarief 2/3 deel in mindering worden gebracht op het bedrag aan leges van deze aanvraag 
omgevingsvergunning. 

 

Gegevens aanvrager: 
 

Naam en voorletters : dhr./mw. ………………………………………………. 
Straat en huisnummer : …………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………. 
Telefoonnummer(s) :………………………………Mobiel:…………………. 
Faxnummer : …………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………. 
BSN-nummer : …………………………………………………………. 

 

Indien van toepassing gegevens gemachtigd bedrijf: 

 
Bedrijf : …………………………………………………………. 
Naam : …………………………………………………………. 
Straat en huisnummer : …………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………. 
Telefoonnummer(s) :………………………………Mobiel:…………………. 
Faxnummer : …………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………. 
KvK-nummer : …………………………………………………………. 

Aanvraagformulier vooroverleg/principe-verzoek 



Gegevens van het perceel en/of  het bouwwerk: 
 

Het adres van het perceel is :……………………………………………Huisnr……... 
Postcode en woonplaats :………………………………………………………….. 
Kadastraal bekend: : Borger/Odoorn 

: Sectie ………….. 
: Nummer ………….. 

 

U bent: 

 

  Eigenaar 

  Huurder 

  Anders…………………………………………………………………………... 
 

Het huidig gebruik van het perceel is: …………………………………………………... 
 

Gewenste activiteit: 

 

 het bouwen van een overkapping 

 het plaatsen van een dakkapel 

  het oprichten van een woning 

 het oprichten van een bedrijfsgebouw 

   het plaatsen van een hekwerk/erfafscheiding 

 het vestigen van bedrijfsmatige activiteiten 

 het vestigen van een aan huis gebonden beroep of bedrijf 

 het intern wijzigen van een gebouw 

 het wijzigen van de bestemming van ……….. ……...naar ……………………. 

 het realiseren van een toeristisch-recreatieve activiteit 

   het uitbreiden van een woning/bijgebouw 

 overig, namelijk: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
Aanvullende vragen functieverandering - invullen indien van toepassing: 

 

- Is er sprake van een bedrijfsmatige activiteit? ………………..…….. Ja/Nee 
- Is er sprake van een functiewijziging van het hoofdgebouw? ………. Ja/Nee 
- Is er sprake van een functiewijziging van het bijgebouw? …………... Ja/Nee 
- Is er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein? ……………… Ja/Nee 

- Uit hoeveel m² bestaat de functiewijziging? ………………………… m² 
 

Toelichting: (eventueel kunt u een uitgebreide toelichting als bijlage bijvoegen) 

…………………………………………………………………………... 



Bij te voegen gegevens: 

 

Bij deze principeaanvraag dient u de volgende gegevens bij te voegen: 

 

   Situatieschets (schaal 1.1000 of 1.500) inclusief maatvoering tot zijdelingse 
perceelgrenzen en oppervlakte van alle bebouwing 

Plattegronden met maatvoering van het perceel 

Geveltekening van de bestaande situatie en nieuwe situatie 

Doorsnedetekening met hoogtematen 
Foto’s van de bestaande situatie 

Eventuele uitgebreide toelichting op de gewenste activiteiten 

 
 

Ondertekening 
 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 
 

Plaats/datum   : ………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening : …………………………………………………………………………. 

 

 Ik stel het op prijs het antwoord per E-mail te ontvangen i.p.v. per post 

 

U mag dit formulier inscannen en digitaal aanleveren via E-mailadres: 

gemeente@borger-odoorn.nl. 
 

Verzenden per post of persoonlijk afleveren kan ook: 

Gemeente Borger-Odoorn 
Hoofstraat 50 
7875 AD Exloo. 

 
 

Aan een principe-verzoek is geen wettelijke termijn verbonden. 

mailto:gemeente@borger-odoorn.nl

