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Om u kunnen helpen, vragen wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Op 
basis van de antwoorden kunnen wij beter inschatten of wij van dienst kunnen zijn of naar 
wie wij u het beste kunnen doorverwijzen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. 

Naam 

Telefoonnummer 

Email-adres 

Adres 

Gemeente 

1. Wat is de bestemming van uw perceel? (U kunt het bestemmingsplan vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl) 

wonen 
agrarisch 
gemengd 
bedrijf 
anders 

2. Heeft uw stolpboerderij een beschermde status? Deze informatie kunt u vinden op 
ruimtelijke plannen.nl, in provinciale – en gemeentelijke erfgoedverordeningen en in 
de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland 

rijks-,provinciaal-, gemeentelijk monument 
karakteristiek pand/stolp 
beeldbepalend pand 
beschermd stads-/dorpsgezicht 
aanduiding stolp/karakteristiek  

3. Wat is uw relatie met de stolpboerderij? 
eigenaar 
aspirant-eigenaar 
ontwikkelaar / makelaar 

4. In welke fase van het plan bevindt u zich?
verkenningsfase 
principeverzoek is ingediend 
planontwikkelingsfase 
omgevingsvergunning is aangevraagd 
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5. Omschrijf uw initiatief  
 

ik wil een gebouw gaan 
slopen (welke?) 
herbouwen (welke?) 
verplaatsen (welke?) 
verbouwen (welke?) 
restaureren/renoveren (welke?)  

 
 

ik wil het gebouw anders gaan gebruiken / een andere bestemming (met 
toelichting) 
 
 
 

 
Ik wil de indeling veranderen (met toelichting) 

van het erf 
van de stolpboerderij 

 
 

ik wil splitsen in 
 
 
 
 
6. Wat zijn de twijfels of problemen waar u tegen aan loopt?  

 
 
 

 
7. Heeft u contact met de gemeente over uw plan en zo ja, wie is uw aanspreekpunt en 

hoe staat de gemeente tegenover uw plan?  
 
 
 

 
8. De volgende adviseurs zijn reeds betrokken bij mijn plannen: 

architect, nl:  
een tekenbureau, nl:  
een planoloog, nl:  
anders, nl:  
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9. Bijlagen: Wij hebben graag zo veel mogelijk informatie, dit helpt ons een helder 
beeld te krijgen van uw vraag en de situatie: 

(historische) foto’s van de opstallen en het erf 
schetsen van opstallen en erf 
eventueel de communicatie met de gemeente 

10. Wat verwacht u van de stolpenconsulent?

Tot slot: hoe bent u bij MOOI Noord-Holland terechtgekomen?  
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