Aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan
Aan Burgemeester en Wethouders van Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Dienst Stadsbeheer Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht en
Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon (036) 548 48 84
Fax (036) 527 72 03

Deze aanvraag behoort bij de “aanvraag bouwvergunning”/bouwvergunning*):
met het dossiernummer

In te vullen door de
Gemeente
Datum ontvangst

voor (omschrijving als in vergunning)
Op het adres
(eventuele) gebiedscode

Dossiernummer

Behandelend ambtenaar

Datum start bouw (geplande datum)
Categorie aanvraag

Aanvrager/Vergunninghouder*)
Naam (bedrijfs-)
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer

Let op:

Indien de bouwwerkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd of indien de uitvoering van de bouwwerkzaamdheden door meer
aannemers geschiedt, is het toegestaan per onderdeel een bouwveiligheidsplan in te dienen.

Invullen door aanvrager
Naam(bedrijfsnaam)
Contactpersoon m/v
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
Faxnummer
E-mail

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Lokatieaanduiding

Lees de toelichting voor u dit aanvraagformulier inlevert of verzendt!

Aannemer/Vergunninghouder*)
Naam (bedrijfs-)

Contactpersoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Faxnummer

Bij dit volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier moeten de volgende
gegevens worden verstrekt:
Tekening(en) op een schaal van niet kleiner dan 1:100, respectievelijk indien detailtekeningen op schaal
1:100 zijn bijgevoegd,
niet kleiner dan 1:1000 waarop aangeven:
-

De ligging van het te bouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.;

-

De plaats van de bouwkranen, alsmede het draaibereik hiervan;

-

De aan- en afvoerwegen;

-

De laad-, los- en hijszones;

-

De plaats van de bouwketen;

-

De grenzen van het bouwterrein, waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen,
plaatsvinden;

-

De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

-

De plaats van ander hulpmateriaal opslag en de materialen;

-

De bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de
bouwwerkzaamheden.

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

□vrouw □man

Toelichting aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan
Volgens artikel1.2.5. lid a van de bijlage behorende bij het “Besluit indieningsvereisten aanvraag
bouwvergunning” behoort een bouwveiligheidsplan tot de bij de bouwaanvraag te verstrekken
gegevens en bescheiden, die burgemeester en wethouders in staat stelt tot een toetsing aan de
overige voorschriften bouwverordening aan de overige voorschriften bouwverordening.
Het bouwveiligheidsplan is met name van belang bij:
Het bouwen van grote bouwprojecten,
Het bouwen in een omgeving met een hoge bebouwingsdichtheid,
Het bouwen nabij smalle of drukke wegen.
Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op:
De veiligheid van de weg,
De veiligheid van de in de weg gelegen werken ,
De veiligheid van de weggebruikers,
De veiligheid van naburige bouwwerken,
De veiligheid van open erven en terreinen en hun gebruikers.
Het bouwveiligheidsplan is dus gericht op de omgeving van het bouwterrein.
Overige veiligheidsaspecten zoals het Veiligheid- en Gezondheidsplan in het kader van
de Arbo-wet, vallen onder andere regelingen.
Indien de bouwwerkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd of indien de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden door meer aannemers geschiedt, is het toegestaan per onderdeel van de
bouwwerkzaamheden een bouwveiligheidsplan in te dienen.
Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van het bouwveiligheidsplan zal zijn, het al dan niet
maken van afscheidingen rond het bouwterrein alsmede de uitvoering hiervan.
Artikel 4.9 van de bouwverordening zegt hierover het volgende:
“Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke
werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg
en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder
te duchten is”
“Deze afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min
mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare
voorzieningen, zoals leidingen er niet door wordt belemmerd”.
Bewaking van het terrein, buiten de werktijden, kan op grond van artikel 4.9 van de
bouwverordening eveneens worden verlangd.
Het bouwveiligheidsplan moet volgens artikel 4.2 van de bouwverordening op de bouwplaats
aanwezig zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven.
Afwijken van het bouwveiligheidsplan is afwijken van de bouwvergunning. Indien hierdoor
gevaren voor weggebruikers en omgeving ontstaan, kan op grond van het gestelde in artikel 100
van de Woningwet en artikel 11.1 van de Bouwverordening de bouw (het gedeelte dat gevaar
veroorzaakt) door burgemeester en wethouders worden stilgelegd.
Indien de aard van het bouwplan naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daartoe
aanleiding geeft, kan worden bepaald dat het bouwveiligheidsplan eerst uiterlijk drie weken voor
de aanvang van de betreffende bouwwerkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder
begrepen, in drievoud, moet zijn ingediend en dient te zijn goedgekeurd door de afdeling
Vergunningen en Handhaving alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen.

