
 

AANVRAAGFORMULIER OBJECTVERGUNNING  

Voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte heeft u in  

een aantal gevallen op grond van artikel 2:6 van de APV  2011  

een vergunning nodig 
 

Dossiernr. SBA:  Datum ontvangst:  

Bovenstaande in te vullen door Gemeente Almere 
 
 

 

 

Afdeling Vergunningen, Toezicht  

& Handhaving 

 

Stadhuisplein 1 

Postbus 200 

1300 AE  Almere 

Telefoon 14036 

www.almere.nl 

info@almere.nl   

 

Gaat u objecten plaatsen zoals bijvoorbeeld hoogwerkers, hijs- of bouwkranen, puincontainers, bouwhekken 

of chemische toiletten dan heeft u in een aantal gevallen een objectvergunning nodig. Gaat u tijdens de 

werkzaamheden bijvoorbeeld de weg afsluiten dan heeft u een objectvergunning nodig en dient er een tijdelijke 

verkeersmaatregel getroffen te worden (zie vraag 4). Moet u, om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren, een 

verkeersovertreding begaan bijvoorbeeld met een voertuig gebruik maken van fiets-/voetpaden dan heeft u 

naast uw objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 

(RVV 1990) nodig (zie vraag 5). 

 

Vooraf bepalen of een vergunning nodig is. 

Door middel van een Aanwijzingsbesluit is bepaald dat de vergunningplicht voor het plaatsen van objecten in 

de openbare ruimte in een aantal gevallen niet van toepassing is. 

 

Onderstaande vragenlijst is gebaseerd op dat Aanwijzingsbesluit en dient als hulpmiddel voor u om te 

bepalen of u een vergunning nodig heeft. 

 

Wanneer u onderstaande vragen allemaal met NEE beantwoord heeft, dan hoeft u GEEN aanvraag 

in te dienen omdat het dan vergunningsvrij is. 

. 

 

Is uw object, 1 van de volgende objecten:      Ja Nee 

- Vlaggen, wimpels, vlaggenstokken, spandoeken en vergelijkbare objecten; 

- Uitstallingen, reclameobjecten en speeltoestellen bij (winkel)bedrijven; 

- Geveltuinen en plantenbakken; 

- Speeltoestellen. 

(zo ja, leest u dan de vrijstellingen en de daarbij behorende voorwaarden die gelden  

voor die objecten in het Aanwijzingsbesluit op de website van de gemeente) 

 

Plaatst u uw object langer dan één dag op een rijbaan?     Ja Nee 

 

Plaatst u uw object langer dan drie dagen op een openbare plaats, niet  

zijnde het weggedeelte dat wordt gebruikt als rijbaan?     Ja Nee 

 

Plaatst u uw object in de centrumgebieden van Almere Stad, Almere Buiten  

of Almere Haven          Ja Nee 

Zie toelichting op bladzijde 5 

 

Plaatst u uw object op dreven en ontsluitingswegen alsmede op bruggen  

en/of viaducten           Ja Nee 

 

Plaatst u uw object in de  aangeduide betaald parkeergebieden,  

In de blauwe zones of op busbanen        Ja Nee 

 

Plaatst u uw object binnen 30 meter van kruisingen en rotondes    Ja Nee 

http://www.almere.nl/
mailto:info@almere.nl


 

 

 

 

Pagina 

2/5 

  

 

 

Wordt door het plaatsen van uw object de doorstroming van het overige 

verkeer belemmerd        Ja Nee 

Er dient een doorgang aanwezig te zijn van minimaal 3,5 meter 

 

Wordt door het plaatsen van uw object op een trottoir de doorgang van de  

voetgangers belemmerd        Ja Nee 

Er dient een doorgang aanwezig te zijn van minimaal 1,5 meter voor de voetgangers 

 

Wordt uw object nabij een brandkraan geplaatst     Ja Nee 

Brandkranen moeten tenminste 0,70 meter rondom worden vrijgehouden 

 

Wordt door het plaatsen van uw object het zicht voor het overige verkeer  

belemmerd         Ja Nee 

 

Wanneer u een container op een parkeervak plaatst, steekt de container 

dan uit op de rijbaan        Ja Nee 

 

Wanneer uw container  open is, wordt deze dan geplaatst binnen een afstand  

van 5 meter tot een gebouw       Ja Nee 

 

Wanneer uw container  gesloten is, wordt deze dan geplaatst binnen een  

afstand van 2 meter tot een gebouw      Ja Nee 

 

 

Let op! Soms is voor het plaatsen van uw object geen objectvergunning vereist, maar zijn voor het 

plaatsen van uw object wel andere vergunningen en/of ontheffingen nodig, bijvoorbeeld een RVV 

ontheffing. 

 

 

  

 

Telefoon privé                          _______________ Mobiel ____________________________________________________ 

 

Email privé   __________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Aanvrager 

 

Doet u de aanvraag als natuurlijk persoon, vult u dan uw gegevens onder A in. Doet u de aanvraag als 

bedrijf, vult u dan B in. 

 

 

A)  

Natuurlijk persoon    de heer                  mevrouw 

Naam + Voorletters  

BSN nummer  

(Correspondentie) adres  

Postcode  Plaats  

  of  
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U dient bij deze aanvraag een situatiefoto of tekening waarop duidelijk zichtbaar is waar de objecten 

geplaatst worden aan te leveren.  

 

 

 

 

B) 

Rechtspersoon (bedrijfsnaam))   

 

Dossiernr. Kamer van 

Koophandel  

(Correspondentie) adres  

Postcode  Plaats  

 

Contactpersoon    de heer                  mevrouw 

Naam + Voorletters  

Telefoon werk  Mobiel  

Email werk    

2. Locatie en periode 

Locatie          ________________________________________________________________________________________                       

 

Periode (dd-mm-jj)                van __________________________t/m _____________________________________ 

 

Totaal benodigde ruimte    m
2
 incl. tussenliggende ruimtes, omheining meegerekend 

 

Reden van plaatsing     ____________________________________________________________________________ 

 

3. Welke objecten gaat u plaatsen                      

Object Aantal lxbxh Gaat u het object vastzetten 

afvalcontainer    Nee     Ja, nl als volgt    

zeecontainer    Nee     Ja, nl als volgt    

keetwagen    Nee     Ja, nl als volgt    

chemisch toilet    Nee     Ja, nl als volgt    

bouwhek(ken)    Nee     Ja, nl als volgt    

reclamebord    Nee     Ja, nl als volgt    

(Autolaad)kraan    Nee     Ja, nl als volgt    

Hoogwerker, 

hijskraan of 

bouwkranen    Nee     Ja, nl als volgt    

anders, namelijk:      Nee     Ja, nl als volgt    
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Zo ja, dan dient u een situatiefoto of tekening mee te sturen waarop duidelijk is aangegeven welke 

maatregelen u treft, zoals borden en omleidingsroute (verkeersplan).  

 

 

 

g om   

P 

Dient u, om uw werkzaamheden te kunnen uit te voeren bijv een motor voertuig te gebruiken op een fiets-/voetpad,  

dan heeft u naast uw objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990  

nodig (anders begaat u een verkeersovertreding). 

 

 

Zo ja, dan dient u hiervoor een aparte aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op 

onze website https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_RVV_1990_18.pdf  

 

 

 

 

 

 

Voor informatie over de leges-/precariokosten van de vergunning/ontheffing kunt u de tarieventabel op  

www.overheid.nl, lokale regelgeving, legesverordening Almere raadplegen.  

 

 

 

 

De termijn van afhandeling van de aanvraag bedraagt wettelijk acht weken. Bij een volledig ingevuld 

aanvraagformulier trachten wij binnen vier weken de aanvraag af te handelen. In deze periode zal de aanvraag  

worden getoetst aan de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.  

 

 

 

4. Tijdelijke (geheel of gedeeltelijke) afsluiting van de weg                

Wordt door het plaatsen van 

een object de weg afgesloten?  Nee                                       Ja 

 

5. RVV 1990 ontheffing           

Heeft u een RVV nodig?  Nee                                       Ja 

 

 

6. Leges en Precario 

7. Termijn van afhandeling 

https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/Aanvraagformulier_RVV_1990_18.pdf
http://www.overheid.nl/
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(De ondertekenaar verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de toelichting bij dit formulier en tevens dit formulier  

naar waarheid te hebben ingevuld) 

 

 

8. Ondertekening 

 

Datum                                          ________________________________________________________________________ 

 

Naam in blokletters               ________________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager     ________________________________________________________________________ 

 

9. Versturen van de aanvraag 

 

 Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend is en of de gevraagde bijlagen  

zijn bijgevoegd. Bij niet volledig ingevulde aanvraagformulieren wordt u alsnog verzocht informatie aan te vullen. De 

termijn van afhandeling wordt dan langer.  

 

Stuur het aanvraagformulier naar het volgende adres: 

Gemeente Almere, afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Team APV & Markten, Postbus 200, 

1300 AE ALMERE of mail het naar info@almere.nl  

 

Toelichting: 

 

Via onderstaande link kunt u zich zelf ook kijken of uw aanvraag vergunningsvrij is. De gebiedskaarten van de centrum 

Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten en de dreven en ontsluitingswegen alsmede de bruggen en/of viaducten 

 

Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Aanwijzingsbesluiten/20151013_Aanwijzingsbes

luit_uitstallingen.pdf 

 

Gebiedskaart Centrum Almere Haven 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Aanwijzingsbesluiten/07f_BL_Aanwijzingdsbesl

uit_Uitstallingen__reclameborden__speeltoestellen_en_overige_objecten_KAART_HAVEN.pdf 

 

Gebiedskaart Centrum Almere Stad 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Aanwijzingsbesluiten/07g_BL_Aanwijzingdsbesl

uit_Uitstallingen__reclameborden__speeltoestellen_en_overige_objecten_KAART_STAD.pdf 

 

Gebiedskaart Centrum Almere Buiten 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Aanwijzingsbesluiten/07e_BL_Aanwijzingdsbesl

uit_Uitstallingen__reclameborden__speeltoestellen_en_overige_objecten_KAART_BUITEN.pdf 

 

Gebiedskaart dreven en ontsluitingswegen 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Aanwijzingsbesluiten/07h_BL_Aanwijzingdsbesl

uit_Uitstallingen__reclameborden__speeltoestellen_en_overige_objecten_KAART_DREVEN_EN_WEGEN.pdf 
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