Algemene set toepasbare regels - Functionele beschrijving v.1.0.1
Bijlage 5.2 Besluiten Algemene set
Datum laatst bijgewerkt: 3 sept 2021
2021: Interbestuurlijke werkgroep Algemene Set
Datum
19-3-2021

Besluit

Opmerkingen

Begrenzing locatie activiteit als bijlage
bij verzoek toevoegen in algemene set.
Bij NNP alleen vestigingsadres
uitvragen.

In toelichting opnemen: "voor zover al
niet eerder aangeleverd."
Via KvK-nr kan altijd het hoofdadres
achterhaald worden. Stichtingen en
verenigingen kunnen een vestigingsadres
hebben maar dat hoeft niet.

9-4-2021

Factuuradres niet uitvragen.

Correspondentie-adres kan immers ook al
worden uitgevraagd.

9-4-2021

Globale beschrijving van de activiteit
opnemen in de toelichting van de
projectomschrijving.
Starten veranderen vraag voor
vergunningen in de activiteit specifieke
formulieren opnemen.

N.a.v. de opmerking van BZK dat we de
beschrijving van de activiteit in de
formulieren te gedetailleerd uitvragen.
Omdat we dit alleen bij continue
activiteiten willen doen en we dat
onderscheid in de algemene set niet
kunnen maken.

9-4-2021

9-4-2021

9-4-2021

Naam en adres van een andere
persoon dan de initiatiefnemer/melder
formulier-specifiek opnemen.

9-4-2021

Contactpersoon gegevens opnemen in
algemene set.
Goedkeuring op tabel die
Contactpersoon i.r.t. NP/NNP en
Initiatiefnemer/Gemachtigde in detail
weergeeft.
De vraag naar de eigendomssituatie
wordt alleen gesteld in het activiteit
specifieke formulier bij slopen en niet
via de algemene set.
Email adres van initiatiefnemer en
gemachtigde is een optioneel veld bij
alle drie toestemmingsvereisten.

Zie ook 2020_4.

6-8-2021

Telefoonnummer van initiatiefnemer en
gemachtigde is een optioneel veld bij
alle drie toestemmingsvereisten.

Geen toelichting opnemen.

6-8-2021

Gewijzigde vraagtekst bij bijlage
begrenzing locatie van de activiteit:
Voeg als bijlage toe: gegevens over de
grens van de locatie van de
activiteiten.

6-8-2021

De antwoorden op de twee
participatievragen worden standaard
op niet-publiceerbaar gezet.

Toelichting (altijd zichtbaar) opnemen: Dit
kan met een plattegrond of met
coördinaten. Het gaat hier om de grens
van de hele locatie. U hoeft dus niet aan
te geven waar u welke activiteit gaat
uitvoeren. Deze bijlage is alleen nodig als
u deze informatie nog niet heeft gegeven
bij andere vragen.
Toelichting nog specificeren.

11-6-2021

6-8-2021

6-8-2021

Tabel wordt ook onderdeel van STAM.

Toelichting altijd zichtbaar opnemen; nog
specificeren.

2020: Interbestuurlijke werkgroep Algemene Set
Datum
21-2-2020

Besluit
Begin- en einddatum niet opnemen in
algemene set.
Bijlage projectomschrijving niet
opnemen in algemene set.

2020: DSO
Datum
21-2-2020

Opmerkingen
Opnemen in activiteit specifieke formulieren.
Kan verschillen per activiteit, i.v.m.
samenvoegen activiteiten in verzoek niet
geschikt voor algemene set.
De toelichting bij projectomschijving wordt
verduidelijkt.

Contactpersoon gegevens opnemen in
algemene set.

Zie ook 2021_9.

Participatie-vragen opnemen in
algemene set.

Wordt gerealiseerd na PI18. Een bijlage
toevoegen bij participatie is niet mogelijk.

Besluit
Diegene die de activiteit verricht niet
opnemen in algemene set.

Opmerkingen
Opnemen in activiteit specifieke formulieren.

2020: BZK
Datum
26-11-2020

26-11-2020
26-11-2020

Besluit
Mogelijk maken binnen algemene
set onderscheid te maken naar
Regelbeheerobjecttype (vergunning,
melding, informatie).
Gemachtigde is een aparte categorie
en hier moeten apart de NAW
gegevens voor worden uitgevraagd.
NAW gegevens inclusief
telefoonnummer en emailadres zijn
voor alle soorten plichten.

Opmerkingen
Met name in verband met de
participatievragen.

Wettelijke basis is o.a. artikel 4:2 en 2:1 van
de AwB.

Voor 2020: DSO (met VNG en UvW)
Datum

Besluit
Alle vooringevulde gegevens kunnen
worden aangepast.

Opmerkingen
Na PI18 wordt het oorspronkelijke
vooringevulde gegeven ook meegestuurd in
het verzoekbericht.

