
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6114419

Aanvraagnaam Realisatie contractorpark Nestle Nunspeet

Uw referentiecode 087289aa

Ingediend op 02-06-20212 juni 2021

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Realisatie van een vaste werkomgeving voor de 
onderaannemers (contractors) van Nestle. Dit contractor 
park wordt gerealiseerd in de zuid, zuidoostelijke hoek van 
het terrein op een deel van het voetbalveld.

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Een deel van de verzochte gegevens worden z.s.m. 
aangeleverd. Dit betreft hoofdzakelijk de details t.a.v. 
de bouwketen, zoals principedetails, constructieve 
onderbouwing etc.

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11
6811 CG, Arnhem

Postadres: Postbus 9090
6800 GX, Arnhem

Telefoonnummer: 026-359 9999

Faxnummer: 026-359 9998

E-mailadres: provincieloket@gelderland.nl

Website: www.gelderland.nl

Contactpersoon: Provincieloket

Bereikbaar op: alle werkdagen van 08.30 tot 16.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 8071JC

Huisnummer 110

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Laan

Plaatsnaam Nunspeet

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

Ja
Nee
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Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

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

Eventuele toelichting Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

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

0

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

1103

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

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

0

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

0

5 Oppervlakte bebouwd terrein

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

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

22103

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

22408

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

industriefunctie

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

industriefunctie

8 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 -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie -Geen -Geen -Geen

Kantoor -Geen -Geen -Geen

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

-Geen -Geen -Geen

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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie de bijlagen bij deze aanvraag.

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Milieuneutraal veranderen 
(voormalige 8.19 Melding Wm)
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen 
verandering van de inrichting.

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001

Op grond van welke 
vergunning(en) is de inrichting 
opgericht dan wel in werking?

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001

Beschrijf van welke onderdelen 
van de vergunning(en) en de 
daaraan verbonden beperkingen 
en voorschriften wordt afgeweken 
en de mate waarin ervan wordt 
afgeweken.

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001

Wanneer voert u de voorgenomen 
verandering uit?

01-07-20211 juli 2021

Beschrijf waarom de verandering 
van de inrichting of de werking 
daarvan niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu.

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001

Beschrijf waarom het maken 
van een milieueffectrapport als 
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer niet verplicht is.

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001

Beschrijf waarom de verandering 
niet leidt tot een andere inrichting 
dan waarvoor eerder een 
vergunning is verleend.

Zie de toelichting in de bijlage 1 met kenmerk 
V087289aa.20DNJJP.sr_02_001
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Zie de toelichting in bijlage met kenmerk 
R087289aa.20GPDW0.tvz_02_004_ruimtelijke motivering

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie de toelichting in bijlage met kenmerk 
R087289aa.20GPDW0.tvz_02_004_ruimtelijke motivering

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie de toelichting in bijlage met kenmerk 
R087289aa.20GPDW0.tvz_02_004_ruimtelijke motivering

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Zie de toelichting in bijlage met kenmerk 
R087289aa.20GPDW0.tvz_02_004_ruimtelijke motivering

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee

Datum aanvraag: 2 juni 2021 Aanvraagnummer: 6114419 Bevoegd gezag: Provincie Gelderland Pagina 8 van  10



Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

1630506A_rapport_pdf 1630506A rapport.pdf Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

1630507G_rapport_pdf 1630507G rapport.pdf Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

1630508G_rapport_pdf 1630508G rapport.pdf Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

HA-17768-001_Rappor-
tage_Nunspeet_pdf

HA-17768-001 
Rapportage 
Nunspeet.pdf

Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

17768-0002_Funderin-
gsadvies_Nunspeet_pdf

HA-17768-0002 
Funderingsadvies 
Nunspeet.pdf

Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

sing_bouwbesluit_20-
12_001_26-08-2020_pdf

18_008-4 toetsing 
bouwbesluit 2012 001 
26-08-2020.pdf

Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

_bijlage_2021051909-
0727_RNhrMimZ6T-
NY_pdf

AERIUS_bijlage-
_20210519090727-
_RNhrMimZ6TNY.pdf

Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

18_008-4_Memo_-
001_8--4-2021_pdf

18_008-4 Memo 001 
8-4-2021.pdf

Welstand 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

Bestaande_fotos_pdf Bestaande fotos.pdf Welstand 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

Bosch_Beton_Keerwan-
d_met_hak_pdf

Bosch Beton 
Keerwand met 
hak.pdf

Kwaliteitsverklaringen 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

18_008-4_AO-10--f_pdf 18_008-4 AO-10-f.pdf Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

imtelijke_motivering_con-
tractor_park_pdf

r087289aa.20gp-
dw0.tvz_02_004_-
ruimtelijke motivering 
contractor park.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

ouwing_milieuneutra-
al_contractorpark_pdf

V087289aa.20DN-
JJP.sr_02_001_O-
nderbouwing 
milieuneutraal 
contractorpark-.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu
Anders

02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling

_akoestisch_onderzo-
ek_contractorpark_pdf

V087289aa.217Q-
XJ4.rvh_01_001_-
akoestisch onderzoek 
contractorpark-.pdf

Anders 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

_Bewoners_Toelichti-
ng_Contractorpark_pdf

Nestle_Bewoner-
s_Toelichting_Contra-
ctorpark.pdf

Welstand 02-06-20212 juni 2021 In 
behandeling
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