
Checklist Intake Ontvankelijkheid Kwaliteitsteam 
 

Deze checklist is uitsluitend samengesteld ten behoeve van de interne toetsing door het Kwaliteitsteam Bedrijvenpark 
Borchwerf II. In voorkomende gevallen kan het Kwaliteitsteam om nadere – of aanvullende gegevens verzoeken. 

 
Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen geldt de 

normale in de wet vastgelegde procedure. 
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Checklist Intake Ontvankelijkheid Kwaliteitsteam 
 

Naam     :      
 
Project     :     
 
Functiegebouw (vlgs. bouwbesluit) : 
 
Kavelnummer en oppervlakte  :  
 
Gemeente    :     

 

Gegevens m.b.t. situatie en terreingebruik: 1e 
aanvraag 
 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Situatie met noordpijl, minimaal 1:1000 
 

   

Oppervlakte van het gebouw in m2 
 

   

De oppervlakte van het gebouw in % van de kavel 
 

   

Het aandeel kantoorruimten in % van het gebouw 
 

   

Aantal parkeerplaatsen 
 

   

 
 

Op de situatietekening aangeven van: 
 

1e 
aanvraag 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Situering van het bouwwerk en de aangrenzende straten en terreinen 
met daarop voorkomende bebouwing (indien aanwezig) 

   

Maatvoering van het (de) bouwwerk(en) onderling en ten opzichte van 
de perceelsgrenzen 

   

De plaats en breedte van de uitrit(ten) van het perceel 
 

   

Ligging parkeerplaatsen 
 

   

 
 

Aan te leveren bouwkundige tekeningen: 
 

1e 
aanvraag 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Gemaatvoerde plattegrond(en), schaal 1:100  inclusief aanduiding van 
een (de) brand – en rookcompartiment (en)  

   

De relevante lengte- en dwarsdoorsneden met alle hoogtematen, schaal 
1:100 of 1:50 

   

Alle gevelaanzichten, schaal 1:100  
 

   

Het op de gevelaanzichten aangeven van materiaalgebruik en kleur 
 

   

Hoogte van het bouwwerk t.o.v. het straatpeil en het aantal bouwlagen 
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Bijzondere gegevens ten behoeve van de milieucategorie: 
 
 Om de milieubelasting te kunnen vaststellen graag de volgende gegevens aangeven: 
 

Type inrichting 
Categorie bedrijfsactiviteiten: 

 

1e 
aanvraag 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Herstelinrichting voor motorvoertuigen      

Motor - revisiebedrijf     

Tank(auto) cleaningbedrijf    

Conserveren van auto’s    

Bouwbedrijf    

Opslag- en transportbedrijf    

Opslag, behandelen of verwerken van afvalstoffen    

Opslag industriële gassen    

Opslag van gevaarlijke stoffen    

Be- en verwerking van hout    

Reiniging van hout    

Papier- en kartonindustrie    

Vervaardiging van lakken en verven    

Vervaardiging van drukinkt    

Fotografische industrie    

Oppervlaktebehandeling van metalen of andere materialen    

Metaalconstructiebedrijf    

Rubber en/of kunststofbe- en verwerking    

Textielreiniging    

Maken van glas/glaswerk    

Be- en verwerken van glas    

Vervaardiging van voedingsmiddelen    

Verblijfsgebouw (kantoor, …)    

Horecabedrijf    

Sport- en recreatie-inrichting    

Overig, te weten ……………     
 

Procesbeschrijving: 
Korte beschrijving van de productie-, bewerkings-, en/of 
verwerkingsprocessen en de daarbij behorende installaties. 

1e 
aanvraag 
 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Beknopte beschrijving van de processen 
 

   

Benoeming van toe te passen grond- en hulpstoffen, (koel)installaties 
 

   

Wijze en plaats van opslag en overslag van grond- en hulpstoffen, 
tussen-, neven- en eindproducten, inclusief de te verwachten 
opslagcapaciteit 

   

Vermelding van bedrijfs- en openingstijden. 
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Procesbeschrijving: 
Korte toelichting op de volgende aspecten van het bedrijfsproces: 

1e 
aanvraag 
 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Duurzaamheidaspecten 

Mogelijkheid tot, c.q. wensen om uitwisseling van stromen (energie, 
water, afvalstoffen, etc.) met omliggende bedrijven. 
 

   

Geluid 
Voor het bepalen van de akoestische inpasbaarheid van het bedrijf 
dient inzicht te worden verkregen in de omvang van de activiteiten. 
Het gaat met name om de activiteiten die bepalend zijn voor de 
geluidsuitstraling. In hoofdlijnen betreft dit de volgende categorieën 
van activiteiten: 

- productiewerkzaamheden (hameren, slijpen, afzuigingen, 
cyclonen, ventilatoren, schoorstenen, compressoren, …) 

- vrachtwagenbewegingen (onderscheid in zwaar- en middelzwaar 
verkeer) 

- intern transport  
Met betrekking tot de maximum toegestane geluidsniveaus maken de 
Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer onderscheid in drie etmaal-
perioden: 

- dagperiode : 07.00 uur tot 19.00 uur 

- avondperiode : 19.00 uur tot 23.00 uur 

- nachtperiode : 23.00 uur tot 07.00 uur 
Toelichting geven per etmaalperiode. 
 

   

Wijze en plaats van opslag en overslag van grond- en hulpstoffen, 
tussen-, neven- en eindproducten, inclusief de te verwachten 
opslagcapaciteit 

   

Lucht 

Geef een overzicht van de te verwachten emissies naar de lucht en de 
locatie van de emissiepunten  

   

Afvalwater 
Welke soorten en hoeveelheden afvalwater zullen worden geloosd? 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in: 

- huishoudelijk afvalwater 

- koelwater 

- regenwater 

- ketelspuitwater 

- regeneratiewater/ontharding 

- spoelwater ontijzering 

- laboratorium afvalwater 

- overig afvalwater 
 

   

Bodembescherming 
Welke bodembeschermende voorzieningen zullen worden getroffen.  

   

Externe veiligheid 
Is er sprake van een bedrijf dat valt onder het besluit risico’s en zware 
ongevallen (BRZO) 

   

IBC / Bouwstoffenbesluit 
Is er sprake van toepassing van AVI-bodemas, ELO-slakken, LD-
staalslakken, brekerzeefzand? 
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Bijzondere gegevens ten behoeve van de brandweer 
 

1e 
aanvraag 

2e 
aanvraag 

definitieve 
aanvraag 

Gebruik of opslag van brandbare, brandbevorderende, bij brand gevaar 
opleverende stoffen of voor de gezondheid gevaarlijke stoffen als 
genoemd in de Regeling 2003 
 

   

Toetsing in het kader van het BEVI (Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen) 
 

   

Toetsing in het kader van de “Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (augustus 2004)” 
 

   

Vanwege de functie/gebruik van het bouwwerk noodzakelijke nadere 
informatie gegeven 
 

   

Particuliere bluswatervoorziening(brandkranen op eigen terrein) 
 
 

   

Bereikbaarheid van het bouwwerk en opstelplaats brandweer 
 
 

   

 
 
 
Toelichting op de checklist pré advies brandweer 

 
1. Bereikbaarheid 

De ligging van het bouwwerk in het gebied dient duidelijk aangegeven te zijn. Dit om de 
bereikbaarheid voor brandweer te kunnen beoordelen. Aan de hand van de NVBR publicatie, 
“Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid, zal dit beoordeeld worden. In het bijzonder 
doodlopende wegen, straatbreedtes en opstelplaatsen voor een brandweervoertuig worden bekeken. 
 
2. Bluswatervoorziening 
Getracht wordt om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven of er noodzaak is voor particuliere 
bluswatervoorziening. Die kan bestaan uit brandkranen of een blusvijver op het eigen terrein. 
 


