
  

Aanvraagformulier principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling 

De aanvraag Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling is bedoeld voor ontwikkelingen die niet passen 
in het bestemmingsplan en waarvoor ook niet met een reguliere procedure een Omgevingsvergunning 
verleend kan worden. Over de ontwikkeling wordt een ambtelijk en bestuurlijk standpunt bepaald of en 
onder welke voorwaarden meegewerkt kan worden. Indien het standpunt positief is kan een 
planologische procedure worden gestart. Meestal is dit een wijziging van het bestemmingsplan. In een 
aantal gevallen kan de ontwikkeling met een uitgebreide procedure omgevingsvergunning worden 
gerealiseerd.    

Wij adviseren u om voor het indienen van een principeverzoek eerst een afspraak te maken met een 
medewerker van ruimtelijke ordening van de gemeente. Er kan dan een globale inschatting worden 
gemaakt over de haalbaarheid van uw initiatief. 
Voor de behandeling van een principeverzoek worden kosten (leges) in rekening gebracht. De kosten 
zijn afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling. In 2022 bedragen de kosten per aanvraag voor 
een:  

• Zeer klein initiatief € 400,- 
• Klein initiatief  € 800,- 
• Middelgroot initiatief € 1000,- 
• Groot initiatief  € 1200,- 
• Zeer groot initiatief € 1400,- 

Aanvrager: 

Naam: 

Bedrijf: 

Straat en huisnummer/postbus: 

Postcode:  

Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 
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Locatie van de ontwikkeling:  

Omschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling: 

Toe te voegen bijlagen: 
• Toelichting op en onderbouwing van de ruimtelijke ontwikkeling 
• Tekeningen of schetsen van terreininrichting, gebouwen e.d.  
• Situatietekening 
• Schetsontwerp 

Bij realisatie woningen: 
• Aantal woningen 
• Type woning 
• Prijsklasse 
• Huur- of koopwoning 

  

Indien de ontwikkeling een zorginitiatief dienen de vragen uit de bijlage beantwoord te worden. 

Datum:  

Handtekening aanvrager, 

  
Bijlage 

Vragen met betrekking tot de ontwikkeling van een zorginitiatief 
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Bij een verzoek om een nieuw zorginitiatief, wil de gemeente Buren graag weten hoe dat initiatief er 
(in grote lijnen) uit ziet. Hieronder vindt u een aantal vragen die de gemeente naar aanleiding van een 
zorginitiatief graag beantwoord ziet. Bij de behandeling van een verzoek is het uiteraard altijd mogelijk 
dat er aanvullende vragen gesteld worden of dat er verduidelijking gevraagd wordt op (een van) de 
gegeven antwoorden. 

Over het plan: 

• Wat heeft u precies voor ogen, voor welke leeftijds- en doelgroep? Bijvoorbeeld: PG, somatiek 
of andere vormen van zorg.  

• Heeft u voor uw initiatief ook andere verzoeken ingediend in de regio, bij andere gemeenten 
of andere partijen? 

• Wat is de herkomst van de beoogde zorggebruikers / bewoners? 

Over de locatie: 

• Wat is de beoogde locatie en waarom is dat de meest geschikte locatie voor het initiatief? 

• Gaat het om nieuwbouw of een bestaande locatie of een combinatie daarvan? 

• Is er sprake van een open of  gesloten karakter van de voorziening? Hoe wordt er om gegaan 
met beeldvorming en verwachtingen? 

Over de levensvatbaarheid: 

• Is er samen / in overleg met de zittende zorgaanbieders gekeken naar het initiatief? Kunnen 
locaties / functies naast elkaar bestaan (levensvatbaar?). Bijvoorbeeld door samenwerking: 
versterking of juist aanvulling van bestaande functies?  

• Is het initiatief onderscheidend ten opzichte van reeds bestaande initiatieven / aanbieders?  
Zo ja, waarin?  

• Is er behoefte aan? We zien graag een goede onderbouwing van de behoefte aan de 
voorziening? 

Over de zorg: 

• Aan welke zorgvormen denkt u? Intramurale (ZZP’s) of extramurale zorg (scheiding van 
wonen en zorg, met indicatie) of een combinatie van beide?  

• Wie is of wordt de eerstverantwoordelijke zorgpartij en pakt met kennis van zaken het werk 
met team en vrijwilligers aan? En is op zorggebied de eerst aansprakelijke voor cliënten/
bewoners, familie/verwanten, vrijwilligers en eventueel omgeving? Bijvoorbeeld blijkend uit 
curriculum, certificatie, bekendheid in het gebied, etc. 

• Hoe ziet de organisatie van het team van professionals er uit in relatie tot 24 uurs zorg, 
snelheid van optreden, (para-)medische bezetting, etc.? 

Over (de relatie met) wonen: 

• Is er sprake van uitsluitend zorg of ook van wonen? 
Als er uitsluitend sprake is van zorg, hoe zorgt de initiatiefnemer er voor dat er duidelijk 
sprake is van zorg en niet van wonen (bijvoorbeeld CIZ-indicatie?) 

• Is er sprake van verblijf of logies of een combinatie daarvan?  

Over betaalbaarheid: 

• Wat is het beoogde prijsniveau? Huur vs. de prijs per maand-indicatie voor de zorgcomponent 
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• Vallen alle indicaties en zorggebruik onder de WLZ, of is er ook sprake van Wmo-aanspraken 
(gelet op het woonplaatsbeginsels zijn de bewoners inwoners van Buren). Mogelijk nog 
andere relaties (mantelzorg, vrijwilligers, etc). 

Over de omgeving: 

• Welke relatie wordt er gelegd met de omgeving? 

• Hoe kan uw initiatief van waarde zijn voor de omgeving? Welke waarde denkt u toe te voegen 
en voor wie, hoe geeft u daaraan invulling? Bijvoorbeeld: relatie met het (nabijgelegen) dorp, 
wat hebben dorpsbewoners eraan, wat merken zij ervan? 

• Hoe denkt u de omgeving in een eventueel proces van realiseren te betrekken? 
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