Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

5271793

Aanvraagnaam

Melkveebedrijf R.J. Noordman/ De Kleine Kornuiten

Uw referentiecode

D40157

Ingediend op

03-07-2020

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Legaliseren oppervlakte bebouwing kinderopvang.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Naam:

Gemeente Dalfsen

Bezoekadres:

Raadhuisstraat 1

Postadres:

Postbus 35
7720 AA DALFSEN

Telefoonnummer:

0529 488 388

Faxnummer:

0529 488 222

E-mailadres:

gemeente@dalfsen.nl

Website:

www.dalfsen.nl

Contactpersoon:

Publieksdienstverlening

Aanvraagnummer: 5271793
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

50224638

Vestigingsnummer

000001456024

(Statutaire) naam

V.O.F. Noordman-Lubbers

Handelsnaam

Melkveebedrijf R.J. Noordman

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

K.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Noordman

Functie

-

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7722SC

Huisnummer

7

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Hofmanssteeg

Woonplaats

Dalfsen

Correspondentieadres

Adres

Hofmanssteeg 7
7722SC Dalfsen

5

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Contactgegevens

Telefoonnummer

0652186897

Faxnummer

-

E-mailadres

info@dekleinekornuiten.nl

Aanvraagnummer: 5271793
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

39055909

Vestigingsnummer

000004105087

(Statutaire) naam

De Omgevingsadviseurs B.V.

Handelsnaam

De Omgevingsadviseurs

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

A.

Voorvoegsels

de

Achternaam

Haan

Functie

Adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

8025AV

Huisnummer

2

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Dokter Stolteweg

Woonplaats

Zwolle

Correspondentieadres

Adres

Dokter Stolteweg 2
8025AV Zwolle

5

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Contactgegevens

Telefoonnummer

0648505336

Faxnummer

-

E-mailadres

a.dehaan@deomgevingsadviseurs.nl

Aanvraagnummer: 5271793
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6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793

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.

Pagina 2 van2

Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Adres

Postcode

7722SC

Huisnummer

7

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Hofmanssteeg

Plaatsnaam

Dalfsen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5271793

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Overig bouwwerk bouwen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Bouw tbv kinderopvang.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

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?

1635

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

5

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?

11234

Oppervlakte bebouwd terrein

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

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5271793

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
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6

7

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

2816

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

4451

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
8

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Kinderopvang en agrarisch bedrijf (erf)
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Kinderopvang en jongveestal.

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

33

630

630

0

326

0

Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
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

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793

Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

zie tekening

zie tekening

- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie tekening

10 Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2020.01
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

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

Datum aanvraag: 3 juli 2020

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

Aanvraagnummer: 5271793

Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
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Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden

Formulierversie
2020.01
1

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura
2000-gebied? (Indien meerdere
gebieden, wat zijn de namen)

Zie toelichting VVGB

Wat is de precieze afstand
van de activiteit tot het Natura
2000-gebied (de Natura 2000gebieden)?

Zie toelichting VVGB

Wat is de aard en omvang van de
activiteit?

Zie toelichting VVGB

In welke periode zal de activiteit
worden uitgevoerd? (Indien
meerdere periodes, welke
periodes)

Zie toelichting VVGB

Waarop heeft de aanvraag
betrekking?

een project dat niet direct verband houdt met of nodig
is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of
projecten significante gevolgen kan hebben voor een
Natura 2000-gebied
andere handelingen dan een project dat niet direct
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie
met andere plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking
op het veroorzaken van
stikstofdepositie op een voor
stikstof gevoelig habitat of
habitat van voor stikstof
gevoelige soorten waarvoor een
instandhoudingsdoelstelling geldt
in een Natura 2000-gebied dat in
het programma aanpak stikstof,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
van het Besluit natuurbescherming
is opgenomen?

Ja
Nee

Voeg een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling
op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld
in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming en de gegevens waarop die berekening is
gebaseerd.

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793

Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Type

Datum
ingediend

Status
document

1_Collegebesluit_oktober- 1.Collegebesluit
_2017_pdf
oktober 2017.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

2_Collegebesluit_augustus_2018_pdf

2.Collegebesluit
augustus 2018.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

3_Tekening_december_2018_pdf

3.Tekening december
2018.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

4_Collegebesluit_april_2019_pdf

4.Collegebesluit april
2019.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

5_Tijdelijke_vergunning_2019_pdf

5.Tijdelijke
vergunning 2019.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

6_Milieutekening_beoogd_pdf

6.Milieutekening
beoogd.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

7_Verschil_AERIUS_pdf

7.Verschil
AERIUS.pdf

Berekening AERIUS

2020-07-03

In
behandeling

8_bouwfase_AERIUS_pdf 8.bouwfase
AERIUS.pdf

Berekening AERIUS

2020-07-03

In
behandeling

9_alleen_verkeersbewegingen_AERIUS_pdf

9.alleen
verkeersbewegingen
AERIUS.pdf

Berekening AERIUS

2020-07-03

In
behandeling

_bij_Wnb-vergunning_2_september_2016_pdf

10.Tekening bij
Wnb-vergunning 2
september 2016.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

toelichting_aanvraag_VVGB_Wnb_pdf

toelichting aanvraag
VVGB Wnb.pdf

Anders
Kaart

2020-07-03

In
behandeling

7-147-01_Kleine_Kornuiten_02-07-2020_pdf

17-147-01
Kleine Kornuiten
02-07-2020.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

2020-07-03

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5271793

Bestandsnaam

Pagina 1 van4

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Datum
ingediend

Status
document

7-147-02_Kleine_Kornuiten_02-07-2020_pdf

17-147-02
Kleine Kornuiten
02-07-2020.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

7-147-03_Kleine_Kornuiten_02-07-2020_pdf

17-147-03
Kleine Kornuiten
02-07-2020.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

advies_conceptaanvraag_vooroverleg_pdf

advies
conceptaanvraag
vooroverleg.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen

2020-07-03

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5271793
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Naam bijlage

Bestandsnaam

Type
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Datum
ingediend

Status
document

BBSL_-_Kleine_kornuiten_pdf

BBSL - Kleine
kornuiten.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

e_brief_aanvraag_omgevingsvergunning_pdf

begeleidende
brief aanvraag
omgevingsvergunning-.pdf

Anders

2020-07-03

In
behandeling

EPC_-_Kleine_kornuiten_pdf

EPC - Kleine
kornuiten.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

EPC_-_Kleine_kornuiten-1--Duco_pdf

EPC - Kleine
kornuiten-1-Duco.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2020-07-03

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5271793
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Naam bijlage

Bestandsnaam

Type
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Datum
ingediend

Status
document

PC_-_Kleine_kornuiten-2-Solarclarity_pdf

EPC - Kleine
kornuiten-2-Solarclarity-.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

EPC_-_Kleine_kornuitenAttest_ENORM_pdf

EPC - Kleine
kornuiten-Attest
ENORM.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Bruikbaarheid bouwwerk
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Gegevens
tunnelveiligheid

2020-07-03

In
behandeling

Ruimtelijke_onderbouwing_3_juli_2020_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing 3 juli
2020.pdf

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

2020-07-03

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5271793
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Formulierversie
2020.01

Kosten
Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

750000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 3 juli 2020

Aanvraagnummer: 5271793

750000
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