Verzoek behandeling ruimtelijk initiatief
in afwijking van het bestemmingsplan

(principeverzoek)
Raadhuisplein 1
Postbus 50
5680 AB Best

Tel. : 14 0499
Fax : 0499 - 360232
info@gemeentebest.nl
www.gemeentebest.nl
IBAN:NL08BNGH028.50.01.051
BTWnr:NL001902623.B02

Initiatief betreft

:

Locatie van het initiatief

: ___________________________________________________________________

Kadastrale aanduiding(en) : Gemeente Best, sectie _________, nummer________________________________
Gegevens van de verzoeker
Naam (rechts-)persoon

:

Indien natuurlijk persoon
Burgerservicenummer
:
Indien rechtspersoon,
Vestigingsnummer KvK

:

Adres*

:

________________________________________

Postcode en woonplaats :
E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

Gegevens van eventuele gemachtigde
Naam (rechts-)persoon

:

Indien natuurlijk persoon
Burgerservicenummer
:
Indien rechtspersoon,
Vestigingsnummer KvK

:

Adres*

:

____________________________________________

Postcode en woonplaats :
E-mailadres

:

Telefoonnummer

:

Mobielnummer

De te betalen leges komt voor rekening van de □ verzoeker

:

□ gemachtigde (kruis aan)

Ondertekening**
____________________

_____________________

_____________________

________________

(plaats)

(datum)

(plaats)

(datum)

___________________________________________________________
(Handtekening verzoeker)

_____________________________________________________
(Handtekening gemachtigde)

Voor een toelichting op dit formulier wordt verwezen naar ommezijde

* straat en huisnummer c.q. postbusnummer
** verzoeker moet in ieder geval ondertekenen, resp. machtiging overleggen

versie 8 juli 2016

Toelichting op het formulier ‘Verzoek behandeling ruimtelijk initiatief in afwijking op het
bestemmingsplan'
Haalbaarheid
Het is mogelijk dat een ruimtelijke initiatief niet in het bestemmingsplan past. Afwijking of herziening van het
bestemmingsplan is dan gewenst. Om burgers en bedrijven zo goed mogelijk ten dienste te zijn, kan, bij een
initiatief dat niet in het bestemmingsplan past, aan het college van B&W een principe-uitspraak worden
gevraagd over het herzien of afwijken van het bestemmingsplan. Voor de beantwoording van een dergelijk
verzoek dient het formulier ‘Verzoek behandeling ruimtelijk initiatief in afwijking op het bestemmingsplan’ te
worden ingevuld en de daarbij gevraagde gegevens te worden overgelegd.
Leges
Om een gedegen afweging te kunnen maken of uw ruimtelijke initiatief in principe haalbaar is, doet de
gemeente Best vakinhoudelijk onderzoek vanuit meerdere invalshoeken. Dit onderzoek kost tijd en dus geld.
Daarom worden hiervoor leges geheven. Uw verzoek wordt niet eerder behandeld dan na ontvangst van de
legesbetaling.

