Werk of werkzaamheden
uitvoeren
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Werk of werkzaamheden ultvoeren

@; Binnen welk bestemmingsplan
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zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?
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Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?
Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Geefaan om hoeveel m3
voeren grond het gaat.
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Nee

afte

Geef het adres van de locatie
waarnaar de grond wordt
afgevoerd.
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Datum:

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werþaamheid?
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Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?
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Aanvraagnummer:
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Bevoegd gezag: Gemeente Schagen
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Handelen in strijd met regels
ru¡mteltike ordening
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Handelen ¡n strüd met regels ruirrtclllke ordening

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

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

Bestemmingsplan

Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit
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Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

þ

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.
het beoogde gebruik tijdelijk van
o lsaard?
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> Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het beoogde
gebruik duurt en veruolgens het aantal maanden (bijvoorbeeld:
0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden)
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Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

Hoeveel maanden duurt het

gebruik?

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?
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Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?
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Geef aan waarom en de mate
waarin wordt afgeweken van het
exploitatieplan.

Datum

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Schagen
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