
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6860411

Aanvraagnaam Bouw corridor en SAS-ruimte

Uw referentiecode 087289am

Ingediend op 01-04-20221 april 2022

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het project betreft de bouw van een corridor aan de 
voorzijde van het grote productiegebouw en de vervanging 
van een bouwkeet door een permanente oplossing. Dit is 
een zogenaamde luchtsluis en omkleedruimte.

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Geen

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

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen 2

• Bouwen

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
Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

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

Eventuele toelichting Het betreft de bouw van een corridor aan de voorzijde van 
de fabriek.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 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?

83

5 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?

332

Datum aanvraag: 1 april 2022 Aanvraagnummer: 6860411 Bevoegd gezag: Provincie Gelderland Pagina 4 van  11



6 Oppervlakte bebouwd terrein

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

Ja
Nee

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

32538

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

32621

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

8 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

9 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 0 83 0

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

10 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 toelichtingen in de bijlage

11 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bouwen
Bijbehorend bouwwerk bouwen 2

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

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

Eventuele toelichting Het betreft de vervanging van de bestaande luchtsluis voor 
een nieuwe.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 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?

40

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

36

5 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?

100

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

118
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

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

Ja
Nee

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

32538

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

32534

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

8 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

9 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 35 -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

10 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 bijlagen bij de aanvraag.

11 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

OA-set_kwaliteitsverklar-
ingen_pdf

OA-set kwaliteitsverk-
laringen.pdf

Kwaliteitsverklaringen 01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_BE_10_pdf 21_042 BE_10.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_BE_21_pdf 21_042 BE_21.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_OA_21_Begane-
grond_pdf

21_042 OA_21 
Beganegrond.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

V087289am_224hxkc_t-
vr_Toelichting_pdf

V087289am.224h-
xkc.tvr_Toelichting.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening en 
bouwverordening

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_BE_A_01-
_B_A_pdf

21_042 
BE_A_01_B_A.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_OA_A_01_N_A_-
Plattegrond_pdf

21_042 
OA_A_01_N_A 
Plattegrond.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

details_sectie_aa_pdf details sectie aa.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

UO-10_Constructie_o-
verzicht_sectie_A_pdf

SGU019044_UO-1-
0_Constructie_overzi-
cht_sectie_A.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_BE_B_01-
_B_B_pdf

21_042 
BE_B_01_B_B.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

21_042_OA_B_01_N_B_-
Plattegrond_pdf

21_042 
OA_B_01_N_B 
Plattegrond.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

details_sectie_b_pdf details sectie b.pdf Overige gegevens 
veiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling

UO-11_Constructie_o-
verzicht_sectie_B_pdf

SGU019044_UO-1-
1_Constructie_overzi-
cht_sectie_B.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Constructieve veiligheid
Welstand

01-04-20221 april 2022 In 
behandeling
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