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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 693783

Aanvraagnaam bouw veestal

Uw referentiecode werk 13-160

Ingediend op 13-01-2013

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving bouw veestal aan oosterenderweg 2 te de Waal texel

Opmerking -

Gefaseerd Ja, fase 1

Gerelateerde aanvraag/melding: 694107

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen overige gegevens veiligheid,installatie komplexe
bouwwerken,
brandveiligheid zullen later worden aangevuld
bouwveiligheidsplan is niet van toepassing
en gelijkwaardigheid volgens detaillering

Bijlagen n.v.t. of al bekend bouwveiligheidsplan en gelijkwaardigheid

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Texel

Bezoekadres: Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

Postadres: Postbus 200
1790 AE  Den Burg

Telefoonnummer: 14 0222

Faxnummer: 0222 36 22 87

E-mailadres algemeen: gemeente@texel.nl

Website: www.texel.nl

Contactpersoon: Vergunningen

Bereikbaar op: ma t/m do 8.30 uur - 12.30 uur

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 
kenmerk document: 
Burgemeester en Wethouders van Texel, 
namens dezen, de manager Dienstverlening,
mevrouw W. Velner

WHZ20130022  (56197)
Bijlage 1/6
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

• Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Bijlagen
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Adres

Postcode 1793EL

Huisnummer 2

Huisletter A

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Oosterenderweg

Plaatsnaam De Waal

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

Ja
Nee
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels beton/gaas n.v.t.

- Plint gebouw n.v.t. n.v.t.

- Gevelbekleding damwand profielplaat donker groen

- Borstweringen beton grijs

- Voegwerk n.v.t. n.v.t.

Kozijnen hout creme/wit

- Ramen n.v.t. n.v.t.

- Deuren hout groen (donker)

- Luiken n.v.t. n.v.t.

Dakgoten en boeidelen pvc. goot grijs

Dakbedekking golfplaat-asbestvrij grijs

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee







Datum aanvraag: 13 januari 2013 Aanvraagnummer: 693783 Bevoegd gezag: Gemeente Texel Pagina 3 van 3

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 bouwen

20 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02

Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Activiteiten

Welke activiteit(en) wilt u
uitvoeren?

1) Een windturbinepark oprichten, wijzigen of uitbreiden
(artikel 2.2a lid 1 onder a Bor);
2) Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit
van minder dan 150.000 inwonersequivalenten
oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder
a en lid 3 onder a Bor);
3) Een inrichting voor de opslag van schroot, met
inbegrip van autowrakken oprichten, wijzigen of
uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder b Bor);
4) Een installatie bestemd voor het smelten, met
inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met
uitzondering van edele metalen, en met inbegrip van
terugwinningsproducten oprichten, wijzigen of uitbreiden
(artikel 2.2a lid 1 onder a Bor);
5) Een installatie bestemd voor de
oppervlaktebehandeling van metalen en plastic
materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch
procédé oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid
1 onder a Bor);
6) Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht voor
afvalbeheer op een daarvoor bestemde locatie, zoals
een milieustraat, KCA-depot en andere gemeentelijke
inrichtingen voor afvalbeheer (artikel 2.2a lid 2 onder a
Bor);
7) Medisch afval van mens of dier en gebruikte
hygiënische producten opslaan dat van buiten de
inrichting afkomstig is (artikel 2.2a lid 2 onder b Bor);
8) Maximaal 10.000 ton van buiten de inrichting
afkomstige banden van voertuigen opslaan (artikel 2.2a
lid 2 onder c Bor);
9) Autowrakken demonteren (artikel 2.2a lid 2 onder d
Bor);
10) Opbulken (mengen) van van buiten de inrichting
afkomstige grond van de klasse wonen en/of industrie,
baggerspecie van klasse A of B en/of schone grond
of baggerspecie met een capaciteit voor de opslag
van grond en baggerspecie van minimaal 25 m3 en
maximaal 10.000 m3 (artikel 2.2a lid 4 Bor);
11) Opbulken (mengen) van maximaal 10.000
ton ingezameld kunststofafval niet zijnde voor
materiaalhergebruik geschikt gemaakt kunststofafval
door middel van extrusie en spuitgieten en/of
handelingen die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht
voor de inzameling van huishoudelijk afval (artikel 2.2a
lid 2 onder e Bor);
12) Een installatie bestemd voor verwerking van
ferrometalen door warmwalsen, het smeden met
hamers, of het aanbrengen van deklagen van gesmolten
metaal oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1
onder a Bor);
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13) Testbanken voor motoren, turbines of reactoren
of installaties voor de bouw en reparatie van
luchtvaartuigen oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel
2.2a lid 1 onder a Bor);
14) Anders

Wordt voor de activiteit(en) de
drempelwaarde zoals genoemd
in kolom 2 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectraportage (Besluit
m.e.r.) overschreden?

Ja
Nee

2 Melding AIM

Bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets moet u een volledige
melding in het kader van het
Activiteitenbesluit (melding AIM)
doen. De melding kunt u opstellen
via de Activiteitenbesluit Internet
Module (http://AIM.vrom.nl). Hoe
wilt u de melding indienen?

Melding los indienen met de AIM
PDF van de melding als bijlage toevoegen en met deze
aanvraag indienen

Eventuele toelichting -

http://AIM.vrom.nl
http://AIM.vrom.nl
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

scan-machtiging1316-
0_jpg

scan-machtiging1316-
0.jpg

Anders 13-01-2013 In
behandeling

DSCN2852_JPG DSCN2852.JPG Welstand 13-01-2013 In
behandeling

DSCN2851_JPG DSCN2851.JPG Welstand 13-01-2013 In
behandeling

Melding_ir5ofv9mrr_pdf Melding_ir5ofv-
9mrr.pdf

Energiezuinigheid en
milieu
Bruikbaarheid bouwwerk

13-01-2013 In
behandeling

13-160-B1_pdf 13-160-B1.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken

13-01-2013 In
behandeling

13-160-B2-1_pdf 13-160-B2-1.pdf Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

13-01-2013 In
behandeling
















