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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4719249

Aanvraagnaam Aanvraag tijdelijke inrichting Stationsplein Hilv

Uw referentiecode 1353

Ingediend op 16-10-2019

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving 'de Kwwekerij' is het concept voor de tijdelijke invulling
van het Stationsgebied. Het is een levendige, groene plek
aan de voorzijde van het Station, waar Hilversummers
elkaar kunnen ontmoeten. Dit wordt bereikt door op het
stationsplein een tijdelijke ruimte te definieren. Onderdelen
van het plan zijn: het Grid (een tijdelijke bouwwerk), een
vloer, tijdelijke en verplaatsbare bomen, en voorzieningen
om er een aangename verblijfsplek van te maken.

Opmerking er lijkt iets mis gegaan te zijn met het invullen van de
bouwkosten. De totale bouwkosten voor het gehele project
bedragen opgeteld €99.000 ex btw, oftewel €120.000,- incl
btw.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen in overleg

Bijlagen n.v.t. of al bekend in overleg

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hilversum

Bezoekadres: Oude Enghweg 23
Hilversum

Postadres: afdeling Puza
postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Telefoonnummer: 14035

E-mailadres: omgevingsvergunning@hilversum.nl

Website: www.hilversum.nl

Contactpersoon: KCC Hilversum

Bereikbaar op: 09.00 tot 16.30



Datum aanvraag: 16 oktober 2019 Aanvraagnummer: 4719249 Pagina 2 van3



Datum aanvraag: 16 oktober 2019 Aanvraagnummer: 4719249 Pagina 3 van3

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Kappen

• Kappen

Reclame plaatsen

• Reclame

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, sloop of

aanlegwerkzaamheden plaatsen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Adres

Postcode 1211EX

Huisnummer 27

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Stationsplein

Plaatsnaam Hilversum

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie stationsplein Hilversum, noordwest-zijde
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

360

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

360

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2880

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

2880

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

360

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

10

Hoeveel maanden? 0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

openbare ruimte, stationsplein

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

publieke functies, openbaar toegankelijk

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

20 360 0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels hout naturel

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

nvt

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen? Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

12

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

-

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

-

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

-

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

-

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

2 Gemeentespecifieke vragen

motivatie of reden van aanvraag bouwwerk komt op de plaats van de bomen, herinrichten
van het terrein en publiek toegankelijk maken

Wanneer gaat u de boom/bomen
vellen als de vergunning wordt
verleend?

begin december 2019

Wilt u een boom herplanten of
geld storten in het Herplantfonds
Hilversum?

er worden 10 bomen en 2 struiken gekapt. bij de
herinrichting komen er tot 40 bomen in bakken terug.
na afloop van het project worden deze in de gemeente
Hilversum geplant, in overleg met de gemeente.
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Formulierversie
2019.01 Reclame

Reclame plaatsen
1 Reclame plaatsen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe handelsreclame plaatsen
Een bestaande handelsreclame wijzigen
Een bestaande handelsreclame vervangen
Anders

Waar gaat u de reclame plaatsen? Hoofdgebouw

Is de reclame tijdelijk of
permanent?

Permanent
Tijdelijk

Op welke datum wordt de tijdelijke
reclame geplaatst?

24-12-2019

Op welke datum wordt het tijdelijke
reclame-object weer verwijderd?

23-12-2029

Geef eventueel een toelichting op
uw werkzaamheden

-

2 Details reclame

Hoeveel reclameobjecten betreft
het?

3

Wat is de afmeting van de
reclame?

6 x 3 meter

Wat is de hoogte van de reclame
gemeten vanaf het maaiveld tot
aan de onderkant van de reclame?

5

Geef een omschrijving van het
uiterlijk, materiaalgebruik en
verlichting.

nader te bepalen

Wat is de tekst van de reclame? De Kwekerij

Wie maakt of voert reclame op of
bij de onroerende zaak?

Eigenaar
Beperkt zakelijk gerechtigde
Gebruiker
Anders
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Formulierversie
2019.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Binnenstad 2013

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

loopschotten plaatsen, bouwhek , halfverharding
aanbrengen, verplaatsbare bomen plaatsen, tijdelijke
zitgelegheden plaatsen, sfeerverlichting

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01 Bouwen

Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie
voor bouw-, sloop of aanlegwerkzaamheden plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

10

Hoeveel maanden? 0

4 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

openbaar gebied, stationsplein

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

publieke functie, openbaar gebruik
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5 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

6 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels hout naturel

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

7 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee



Datum aanvraag: 16 oktober 2019 Aanvraagnummer: 4719249 Pagina 1 van1

Formulierversie
2019.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

353_00_DO_fotos_bes-
t_sit--04_20191015_pdf

1353.00_DO_fotos
best sit-04_2019101-
5.pdf

Anders 2019-10-16 In
behandeling

53_00_DO_PLN001-01_-
best_sit_20191015_pdf

1353.00_DO_PLN-
001-01_best sit
20191015.pdf

Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2019-10-16 In
behandeling

1353_00_DO_PLN002-0-
2_vergunning_pdf

1353.00_DO_PLN-
002-02
vergunning.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2019-10-16 In
behandeling

1353_00_DO_PLN002-0-
3_nwe_sit_pdf

1353.00_DO_PLN-
002-03 nwe sit.pdf

Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2019-10-16 In
behandeling

00_DO_refbeelden_ma-
terialen_20191016_pdf

1353.00_DO_ref-
beelden
materialen_201-
91016-.pdf

Anders 2019-10-16 In
behandeling

8957_Berekening_Con-
structie_20191015_pdf

18957_Berekeni-
ng_Constructie_-
20191015.pdf

Constructieve veiligheid 2019-10-16 In
behandeling

191014_E-installatie_sch-
etsontwerp_pdf

191014 E-installatie
schetsontwerp.pdf

Anders 2019-10-16 In
behandeling

Begeleidende_brief_-
V15-10-2019_pdf

Begeleidende brief
V15-10-2019.pdf

Anders 2019-10-16 In
behandeling

oelichting_en_motivatie_-
V_15-10-2019_pdf

Toelichting en
motivatie V
15-10-2019.pdf

Anders 2019-10-16 In
behandeling


