BIJLAGE 2 Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning
Bijlage behorende bij artikel 6.1.2
De aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 moet de volgende
gegevens bevatten.
Artikel 1
a
b
c
d
e

de naam en het correspondentie-adres in Nederland van de aanvrager;
indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en correspondentie-adres in
Nederland, en een door de aanvrager ondertekende machtiging;
een duidelijke omschrijving van de plaats en de bestemming van het bouwwerk of de
bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft;
de wijze van verwarming van het bouwwerk, onder vermelding van de energiebron;
voor de in artikel 6.1.1, bedoelde bouwwerken bovendien het maximum aantal
personen, dat gelijktijdig in het bouwwerk zal verblijven.

Artikel 2
De aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 6.1.1, moet zijn voorzien van de volgende
tekeningen en overige bescheiden:
a
een situatietekening, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de
straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk c.q. de bouwwerken, op een
schaal van 1:1000;
b
een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een
schaal van ten minste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de
verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop
voor de in artikel 6.1.1, eerste lid, onder c en d, bedoelde bouwwerken tevens de
opstelling van de bedden moet zijn aangegeven;
c
voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, daarenboven: een
plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de vrij te houden gangen looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte;
d
voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, voor zover daarin
ten behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld, daarenboven:
een plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de
opstelling van de zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor
het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte.
Artikel 3
De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd, een en ander
overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 van de bijlage bij Besluit indieningsvereisten.

