Verg. Nr.

: …………………………..

Aanvraagformulier Aanlegvergunning
Aan de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu
Aruba

Aanvraag nummer:

Persoonlijke gegevens
Naam juridische eigenaar(en) terrein

:

(conform uittreksel van DLV)
Identiteitnummer (Censo-ID)

:

Persoonsnummer (SIAD-ID)

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

Adres juridische eigenaar

:

Telefoonnummer

:

Email

:

Gegevens gemachtigde
Naam

:

Identiteitnummer (Censo-ID)

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Email

:

Machtigingsbewijs

:

Plaats van de activiteiten
Adres/(beschrijving

:………………………………………………………………………….

Kadastraal nummer perceel

:

(afdeling–sectie–nr.)

Ligging

:

(buurtnaam en
nadere oriëntatie)

Grootte van het perceel (in m2)

:…………………………………………………………………………..

Soort recht op het perceel

Eigendom / Erfpacht / Huurgrond > 750 m2
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Ligging van het perceel in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP)
Door de DIP aan te kruisen wat van toepassing is:















Centrum gebied
Economische gebied
Havenfront
Marine park
Landelijk gebied
Natuur en landschap
Natuurgebied
Overige kustwateren
Stedelijk woongebied
Stranden
Toeristische gebied
Transformatiegebied
Woongebied met waarden
Woongebied met waarden-overgangsgebied

Activiteiten
Ondergetekende wenst de volgende activiteit(en) uit te voeren (aankruisen wat van toepassing is):
 Het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem
 Het aanleggen van wegen en andere terreinverhardingen
 Het aanbrengen van boven- of ondergrondse leidingen, constructies, installaties of apparatuur
 Het uitvoeren van werken en werkzaamheden die de waterhuishouding en de grondwaterstand
beïnvloeden
 Het aanbrengen van kaden of aanlegplaatsen
 Het vellen en rooien van bomen en andere begroeiing
 Het slopen van bouwwerken
 Het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen

Toestand perceel
Bebouwd

: geheel / gedeeltelijk / niet

Begroeid

: geheel / gedeeltelijk / niet

Afgegraven

: geheel / gedeeltelijk / niet

Verhard

: geheel / gedeeltelijk / niet

Overig

:
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Beschrijving van de activiteiten
Beschrijving van de activiteiten incl. gegevens over de omvang (o.a. oppervlakte, lengte, hoogte, diepte), de
reden van het uitvoeren van de werkzaamheden, de periode van de uitvoering van de werkzaamheden, de
wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, de afwerking van het terrein na afloop van de
werkzaamhede. Tekeningen van werkzaamheden toevoegen. Zie vereiste bijlagen

Gewenste aanlegdatum

: ...................................

Geschatte duur van de werkzaamheden

: ...................................

Ontwerper /tekenaar (indien van toepassing).
Naam:
…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………………………………………………

Uitvoerder van de activiteiten / aannemer (indien van toepassing).
Naam:
…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………………………………………………
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Vereiste bijlagen:
De volgende documenten zijn toegevoegd als bijlage aan dit verzoek:

□ Een inzage van het perceel verkrijgbaar bij Directie Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (Kadaster)
□ Een situatietekening van Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (Kadaster) op schaal 1:2000
□ Een terrein indeling (indien van toepassing) op schaal 1:100 / 1:200
□ Notariële akte(n) (ingeschreven in de openbare registers) van vestiging zakelijk recht op het perceel met
eventuele meetdocument(en)

□ Indien van toepassing notariële akte(n) van vestiging van beperkt zakelijk recht op het perceel (bijv.
erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, e.d.)

□ Hindervergunning (indien van toepassing).
□ Indien verzocht door de DIP, een MER.
□ Een kopie geldig ID (paspoort, rijbewijs of cedula) van de juridische eigenaar/gemachtigde.
□ Tekeningen in drievoud met gegevens over afmetingen, materialen etc. op schaal van tenminste 1:1000
□ Constructieve gegevens
□ Dwarsdoorsnede schaal 1:1000
□ Lengtedoorsnede schaal 1:1000
□ Situatieschets schaal 1:1000
□ Foto’s van bestaande situatie perceel en de omgeving.
Bij het ontbreken van één van de bovengenoemde bijlagen zal uw verzoek niet in behandeling genomen
worden!

Aldus naar waarheid ingevuld en ingediend:

Aruba,
datum

handtekening juridische eigenaar(en)
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