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g e m e e nt e S t e en b e r g e n

- Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de
gestelde eisen in relatie tot: 1°. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle
(te wijzigen)
constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;
2°. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.
Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt
uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en
berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn;
Zie bijlage constructieberekening.
- Een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:
1°. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
2°. de constructieve samenhang;
3°. het stabiliteitsprincipe;
4°. de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan;
Zie bijlage constructieberekening.
- De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten;
De sanitaire ruimtes worden afgewerkt met tegels hierachter zullen waterwerende gipsplaten zitten
(groene platen). De wateropname van de toegepaste materialen is in de sanitaire ruimtes dan nihil.
- De lucht- en waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van
inwendige en uitwendige scheidingsconstructies;
Zie bijgevoegd detail. De wanden zijn lucht en waterdicht. De buitenwanden zijn voorzien van
ventilatielatten om te zorgen dat vocht wat door de buitenbekleding heentrekt weer afgevoerd
wordt. En dat dit weer droog geventileerd wordt.

Behoort bij beschikking

- De ventilatievoorzieningen van ruimten en voorzieningen betreffende de afvoer van rookgas en
toevoer van verbrandingslucht;
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Zie berekening voor de ventilatie.
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- De daglichttoetreding;
Zie berekening voor het daglicht.
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Medewerker
Publiekszaken/vergunningen

- De aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de
bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie;
Zie tekening.
- De aanduiding van bad- of toiletruimte, liften, buitenberging en buitenruimte;
Zie tekening.
- Gegevens en bescheiden over de EPC, de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige
scheidingsconstructie en de beperking van luchtdoorlatendheid;
NIET VAN TOEPASSING Betreft een uitbouw. Wel is in het detail aangegeven hoe de situatie is.
- Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding;
Dit is nog niet allemaal bekend. De aansluitpunten die bekend zijn staan op de tekening.
In de praktijk zal toch gekeken moeten worden hoe alles op het bestaande wordt aangesloten.
- De aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening;
Zie tekening.

- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren;
Zie tekening.
- Een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het)
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
Bruto inhoud:
230 m3
Bruto vloeroppervlakte:
84 m2
- Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing,
waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;
Zie tekening.

