
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5576519

Aanvraagnaam Verbouwing Amsterdam Museum

Uw referentiecode -

Ingediend op 18-12-2020

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Verbouwing van het historische gebouwencomplex in het 
centrum van Amsterdam.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 5687113

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen De op dit moment ontbrekende bijlagen.

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

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de 
balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op 
www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Postadres: Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via 
onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw 
aanvraag echter niet per mail indienen

Telefoonnummer: 14 020

Contactformulier: https://www.amsterdam.nl/contact

Website: www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Alarminstallatie aanleggen

• Alarminstallatie

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

• Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
• Bouwen

Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen

• Bouwen

Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

• Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Slopen op grond van ruimtelijke regels

• Slopen op grond van ruimtelijke regels

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Normaal onderhoud uitvoeren

• Bouwen

Bijlagen
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Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 34366966

Vestigingsnummer 000007679025

(Statutaire) naam ProjectManagement Bureau

Handelsnaam Gemeente Amsterdam

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters Th

Voorvoegsels van

Achternaam Swaaij

Functie Bouwmanager, namens opdrachtgever

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 1018DN

Huisnummer 432

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Weesperstraat

Woonplaats Amsterdam

4 Correspondentieadres

Postbus 1269

Postcode 1000BG

Plaats Amsterdam

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Amsterdam

Kadastrale gemeente Amsterdam

Kadastrale sectie F

Kadastraal perceelnummer 5293

Bouwplannaam Amsterdam Museum

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Gebouwencomplex Amsterdam Museum
Kalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 359, Sint 
Luciensteeg 29

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Gebouwencomplex Amsterdam museum
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Alarminstallatie
Alarminstallatie aanleggen

1 Alarminstallatie aanleggen

Beschrijf het soort alarm en hoe 
het werkt.

Het gebouw voorziet in een 'security management systeem' 
waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:
- Gebouwbeheersysteem
- Brandmeldsysteem
- Personen managementsysteem
- Liftmanagementsysteem
Daarnaast wordt voorzien in een 24/7 
beveiligingsorganisatie.

Geef minimaal twee 
contactpersonen of instanties 
op die kunnen worden gebeld 
als het alarm afgaat. Vermeld 
daarbij de naam, het adres en het 
telefoonnummer waarop zij kunnen 
worden gebeld.

Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM Amsterdam
T 020 5231 822
E info@amsterdammuseum.nl
Contactpersoon: Peter Jacobs en Nicolette van Gorp
adviseur beheer gebouwen
M 06 5369 0599
E p.jacobs@amsterdammuseum.nl / 
n.vangorp@amsterdammuseum.nl
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Handelingen met gevolgen voor 
beschermde monumenten
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of 
slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om? Rijksmonument
Provinciaal monument
Gemeentelijk monument

Om welk soort rijksmonument gaat 
het?

(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer? 5463

Wat is de naam van het 
monument?

Burgerweeshuis

Gaat u het monument geheel of 
gedeeltelijk slopen?

Geheel slopen
Gedeeltelijk slopen
Niet slopen

Waarom wilt u gaan slopen? Ter voortzetting van het gebruik van het monument als 
stadsmuseum.

Wat is de sloopmethode? Zie bouwkundige slooptekeningen en stukken constructeur.

Welke materialen komen vrij bij de 
sloopwerkzaamheden en in welke 
hoeveelheden?

Zie bijlage rapportage hoeveelheden vrijkomend materiaal

Is er sprake van een 
functiewijziging van het 
monument?

Ja
Nee

2 Ingreep aan het monument

Aan welke onderdelen van het 
monument gaat u werkzaamheden 
uitvoeren?

Daken en goten
Kozijnen, ramen en deuren
Gevels
Casco en constructie
Binnenwerk, interieurs
Buitenwerk (bouwwerken)
Orgel
Bijzondere onderdelen (algemeen)
Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of 
sluizen
Dijken, dijklichamen
Tuinen en parken
Archeologisch monument
Anders
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Welke werkzaamheden gaat u aan 
de daken en goten uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u 
aan de kozijnen, ramen en deuren 
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u aan 
de gevel(s) uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u 
aan het casco en de constructie 
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u 
aan het binnenwerk / interieurs 
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke activiteit(en) gaat u aan 
het buitenwerk (bouwwerken) 
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen
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Bouwen
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of 
slopen

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 Bouwwerkzaamheden met tot doel voortzetting van het 
gebruik van het gebouw als stadsmuseum.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 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

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie geveltekeningen en tekeningen en toelichting voor 
CRK-1.

4 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bouwen
Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel 
veranderen

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 De bestaande ramen worden ter plaatse van museale 
ruimten voorzien van een achterzetraam. Zie het 
Pakkettenboek en de fragmenttekeningen.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 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

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie het Pakkettenboek voor principedetaillering.

4 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Slopen in beschermd stads- of 
dorpsgezicht

1 Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Geef aan op welke wijze u 
aannemelijk maakt dat er op de 
plaats van het te slopen bouwwerk 
een ander bouwwerk kan of zal 
worden gebouwd.

Zie tekeningen.

In wat voor stads- of dorpsgezicht 
gaat u slopen?

Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht
Provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht
Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht
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Slopen op grond van ruimtelijke 
regels

1 Slopen in het kader van het bestemmingsplan

Gaat het om slopen waarvoor op 
grond van het bestemmingsplan 
een vergunning is vereist?

Ja
Nee
Weet niet

Geef aan op welke wijze u 
aannemelijk kunt maken dat er 
op de plaats van het te slopen 
bouwwerk een ander bouwwerk 
kan of zal worden gebouwd.

Zie ontwerptoelichting, tekeningen en ruimtelijke 
onderbouwing.
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Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen

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 Op enkele, van maaiveld niet zichtbare, dakvlakken van 
nieuwe bouwdelen zijn zonnepanelen gewenst in verband 
met duurzaamheid.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen

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 Enkele bouwdelen worden sloopt om nieuwbouw te 
plegen. Andre bouwdelen blijven behouden en/of worden 
gedeeltelijk aangepast.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

4 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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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 ruimtelijke onderbouwing.

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing..

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing.

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

Zie ruimtelijke onderbouwing.

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
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Bouwen
Normaal onderhoud uitvoeren

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 tekeningen en ontwerptoelichting.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

4 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.

Stadsmuseum

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Stadsmuseum
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5 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

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige 
gebruiksfuncties

6 Uiterlijk bouwwerk/welstand

7 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

2233-OMG-201103-
TOELICHTING_voor_C-
RK_pdf

2233-809-OMG-2-
01103--ONTW-
ERPTOELICHTING 
voor CRK.pdf

Welstand 18-12-2020 In 
behandeling

DO-201103-ANALYSE_h-
istorische_gevels_pdf

2233-809-DO-20-
1103-ANALYSE 
historische gevels.pdf

Welstand 18-12-2020 In 
behandeling

233-809-OMG-20-
1209-VOOROVERLE-
G_CRK--1_pdf

2233-809-OMG-2-
01209--VOOR-
OVERLEG CRK-1.pdf

Welstand 18-12-2020 In 
behandeling

20200929_Archeologi-
sch_PvE__pdf

20200929 
Archeologisch 
PvE .pdf

Gegevens slopen in 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht

18-12-2020 In 
behandeling

20200411_Bouwhistor-
ische_verkenning_pdf

20200411 
Bouwhistorische 
verkenning.pdf

Gegevens slopen in 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht

18-12-2020 In 
behandeling

20160129_Technische-
_opname_pdf

20160129 Technische 
opname.pdf

Installaties complexere 
bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

20201216_Quickscan_-
Natuur_pdf

20201216 Quickscan 
Natuur.pdf

Energiezuinigheid en 
milieu

18-12-2020 In 
behandeling

13825-adv-01-Geotec-
h_onderzoek191024_pdf

02P013825-adv-01-
Geotech-.onderzoek-
191024.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

38569_Memo_Scheefst-
andsmetingen_pdf

38569 Memo 
Scheefstandsme-
tingen.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

38569_r01v01_Rap_Ho-
utinspectie_pdf

38569 r01v01 Rap 
Houtinspectie.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

38569_r02v01_Rap_St-
aalinspectie_pdf

38569 r02v01 Rap 
Staalinspectie-.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

38569_r03v01_Rap_Fu-
nderingsonderzoek_pdf

38569 r03v01 Rap 
Funderingsonde-
rzoek-.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

2P013825-adv-02-Fun-
dering_en_bouwput_pdf

02P013825-adv--
02-Fundering en 
bouwput.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

R-318206-DO-01A_Con-
structie_AM_pdf

R-318206-DO-01A 
Constructie AM.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

206-DO-Totaal_teken-
ingen_constructie_pdf

T-318206-DO-To-
taal_tekeningen 
constructie.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

Museum_Brandveiligh-
eid_20201218_v1_0_pdf

Amsterdam 
Museum_Brandve-

Brandveiligheid 18-12-2020 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

iligheid_202012-
18_v1-.0.pdf

2233-OV-Fotos_omgev-
ing-201218_pdf

2233-OV-Fotos 
omgeving-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-VenG-201218-
_pdf

2233-OV-VenG-2-
01218-.pdf

Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-630-TRP-201-
218_pdf

2233-OV-630-TR-
P-201218.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Brandveiligheid
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-510-PKT-201-
218_pdf

2233-OV-510-PK-
T-201218.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Gezondheid complexere 
bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-520-DET-201-
218_pdf

2233-OV-520-DE-
T-201218.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-Vrijkomend_-
materiaal-201218_pdf

2233-OV-Vrijkomend 
materiaal-201218.pdf

Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument

18-12-2020 In 
behandeling

Rapportage_Bouwfysi-
ca_Deerns_v1_0_pdf

20201218_Amste-
rdam 
Museum_Rapport-
age Bouwfysica_Aan-
vraag 
Omgevingsvergu-
nning_v1.0-.pdf

Gezondheid complexere 
bouwwerken

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-100-SIT_bes-
taand--201218_pdf

2233-OV-100-SI-
T_bestaand--2012-
18.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-210-PLG_bes-
taand--201218_pdf

2233-OV-210-PL-
G_bestaand--2012-
18.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-310-DRS_bes-
taand--201218_pdf

2233-OV-310-DR-
S_bestaand--2012-
18.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 

18-12-2020 In 
behandeling
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en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

2233-OV-410-GVL_bes-
taand--201218_pdf

2233-OV-410-GV-
L_bestaand--2012-
18.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-220-PLG_slo-
op-201218_pdf

2233-OV-220-PL-
G_sloop-201218.pdf

Gegevens slopen in 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-320-DRS_slo-
op-201218_pdf

2233-OV-320-DR-
S_sloop-201218.pdf

Gegevens slopen in 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-420-GVL_slo-
op-201218_pdf

2233-OV-420-GV-
L_sloop-201218.pdf

Gegevens slopen in 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 

18-12-2020 In 
behandeling
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en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

2233-OV-110-SIT_nie-
uw-201218_pdf

2233-OV-110-SI-
T_nieuw-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Brandveiligheid
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-330-DRS_nie-
uw-201218_pdf

2233-OV-330-DR-
S_nieuw-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Overige gegevens 
veiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Brandveiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-230-PLG_nie-
uw-201218_pdf

2233-OV-230-PL-
G_nieuw-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Overige gegevens 
veiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 

18-12-2020 In 
behandeling
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en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Brandveiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

2233-OV-430-GVL_nie-
uw-201218_pdf

2233-OV-430-GV-
L_nieuw-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Brandveiligheid
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-OV-Oppervlakte-
s-201218_pdf

2233-OV-Opperv-
laktes-201218.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
eenvoudige bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

18-12-2020 In 
behandeling

2233-809-OV-Afwerki-
ngen-201218_pdf

2233-809-OV-Af-
werkingen-20121-
8.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Gezondheid complexere 
bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu

18-12-2020 In 
behandeling
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Brandveiligheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Gegevens (gedeeltelijk) 
slopen monument
Gegevens overige 
wijzigingen monument
Gegevens wijzigen 
monument door bouwen
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