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Infoblad 3.11
AANLEGVERGUNNING
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Achtergrond
- De aanvraag
- Meer informatie
Achtergrond
Een aanlegvergunning is nodig om, voornamelijk in het buitengebied, bepaalde ingrepen
in het landschap te mogen verrichten. In het bestemmingsplan (infoblad 1.3) staat
aangegeven voor welke werkzaamheden je een aanlegvergunning moet aanvragen. Het
gaat daarbij vaak om een van de volgende ingrepen: verharden, aanbrengen van paden
of verkeersvoorzieningen, ophogen, afgraven, ontgronden, diepploegen, egaliseren,
planten of telen van bijvoorbeeld houtopstanden, sloten dempen, leidingen aanbrengen of
verwijderen, graven van afwateringen, poelen en waterpartijen, veranderen van het
grondwaterpeil, toevoer, afdammen en stuwen van water, verwijderen van
heidevegetaties en andere natuurlijke vegetaties en
ontbossen of vellen van houtopstanden.
Door het verlenen of weigeren van aanlegvergunningen
kan de gemeente de specifieke natuurwaarden van elk
gebied bewaken. De gemeente toetst de aanvraag aan
het bestemmingsplan.
De aanvraag
Omdat de noodzaak voor de aanvraag van een aanlegvergunning afhankelijk is van het
bestemmingsplan, kan het in het ene gebied wel nodig zijn om de vergunning aan te
vragen, terwijl het in het andere gebied niet het geval is. Het is daarom belangrijk vóór de
voorgenomen ingreep contact op te nemen met de gemeente. Bij de aanvraag van een
aanlegvergunning zijn over het algemeen de volgende gegevens nodig:

•
•
•
•
Meer informatie
Bestemmingsplan
Noodzaak tot aanvraag aanlegvergunning

een tekening met gegevens over afmeting,
materialen enz.;
een omschrijving van de reden van de
ingreep, het doel van de activiteit en de
effecten van de werkzaamheden;
een tekening van de kadastrale situatie met
de locatie van de werkzaamheden;
een kostenopgave van de werkzaamheden
in verband met de berekening van de leges.

gemeente
gemeente

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
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