Domein Ruimte

Aanvraag wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning
brandveilig gebruik/gebruiksmelding

1

Gegevens van de aanvrager

Naam organisatie

:

KVK-/BSN-nummer

:

Naam en voorletters
contactpersoon

:

Adres

:

M

V

M

V

M

V

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

E-mail

:

De aanvrager is

:

2

eigenaar

huurder

exploitant

anders nl.

Gegevens van het bouwwerk/de inrichting

Naam bouwwerk

:

contactpersoon

:

Adres van het bouwwerk :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

3

:

Gegevens vergunning/gebruiksmelding

Zaaknummer/kenmerk

:

Vergunning d.d./
gemeld op

:

4

Gegevens huidige vergunninghouder/melder

Naam en voorletters

:

contactpersoon

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer
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5

Verklaring

Ondergetekenden verklaren dat:
- de bij punt 3 genoemde gebruiksvergunning/gebruiksmelding (met de bijlagen) aan de nieuwe
vergunninghouder/melder is overgedragen;
- na afgifte van de bij punt 3 genoemde gebruiksvergunning/gebruiksmelding geen wijzigingen
zijn opgetreden in het gebruik van het bouwwerk en het bouwwerk zelf niet is gewijzigd.

6

Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Naam

Datum

Handtekening aanvrager

Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met de wijziging van de tenaamstelling.

Naam

Datum

Handtekening huidige vergunninghouder/melder
Insturen van de aanvraag
Stuur deze aanvraag naar:
Gemeente Rheden
Domein Ruimte/ROV
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
Of per e-mail naar: gemeente@rheden.nl
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Toelichting
Een nieuwe gebruiker die de oude wijze van gebruik (onveranderd!) voortzet behoeft niet altijd opnieuw
een gebruiksmelding te doen of een nieuwe omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen.
Als alleen de tenaamstelling van de melder of de vergunninghouder verandert, maar het gebruik en het
bouwwerk hetzelfde blijft kan een aanvraag wijziging tenaamstelling worden ingediend.
Hoe wijzig ik de tenaamstelling?
Uw aanvraag wijziging tenaamstelling stuurt u naar de gemeente Rheden, Domein Ruimte/ROV,
postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Wat zijn de kosten?
Het in behandeling nemen van de wijziging tenaamstelling is kosteloos.
Belangrijk om te weten
Als er meer wijzigt dan alleen de tenaamstelling, bijvoorbeeld ook een wijziging in het gebruik of in het
bouwwerk zelf, dan moet een aanvraag tot wijziging van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik
(voorheen gebruiksvergunning) of een nieuwe gebruiksmelding van de gewijzigde situatie worden
gedaan. Mogelijk heeft u bij die wijziging ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw nodig.
Kan ik bezwaar maken?
De wijziging tenaamstelling is slechts een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit.
Bezwaar is niet mogelijk.
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Domein Ruimte, team Omgevingsrecht en
Veiligheid via telefoonnummer (026) 49 76 911 of per e-mail plan@rheden.nl.

pagina

3-3

formuliernummer

DRROV001/16-11-17

