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WERKINSTRUCTIE 
WAARDERING ARCHIEFBESCHEIDEN BOUWVERGUNNINGDOSSIERS 

Periode: 01-01-1996 tot 31-12-2016 

Selectielijst: “selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke 

organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, actualisatie 2012, Stcnt. 20129, 

nr. 11906. 

DOCUMENTCATEGORIEËN, -SOORTEN EN -TYPEN 

 

De documenten die onder categorie B vallen, dienen gewaarmerkt of als definitief 

bestempeld te zijn.  

• Als er geen gewaarmerkte of definitieve versie aanwezig is (te herkennen aan de 

stempels en andere lokale kenmerken), mag de meest recente versie bewaard 

worden ten behoeve van de informatievoorziening aan de burger.  

• Als er geen originele stukken meer aanwezig zijn, mag ook een kopie bewaard 

worden. Maak van deze omissies melding in de beschrijving van de inventaris. 

• Als er tekeningen aanwezig zijn die gedateerd zijn na de laatste gewaarmerkte versie, 

mogen deze worden toegevoegd aan de te bewaren documenten. Er kan dan van een 

wijziging aan de gewaarmerkte versie uitgegaan worden. 
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DOCUMENTCATEGORIE DOCUMENTSOORT DOCUMENTTYPE GEADVISEERDE 

INSTRUCTIE 

Basisgegevens bouwvergunning Aanvraag - B 

Besluit - B 

Bestek - V20 jr na verlening 

vergunning 
Tekening Samengestelde 

tekening1 

B 

Situatietekening B 

Geveltekening B 

Plattegrond B 

Kadastrale kaart V20 jr na verlening 

vergunning vergunning 
Overzichtskaart B 

Doorsnedentekening B 

Rioleringstekening V20 jr na verlening 

vergunning 
Detailtekening B 

Ontwerptekening V20 jr na verlening 

vergunning 
Rapport Sonderingsrapport V20 jr na verlening 

vergunning 
Gegevens BAG (als brondocumenten) Melding Melding aanvang B 

Melding gereedkomen B 

Berekening Berekening 

gebruiksoppervlakte 

B 

Constructiegegevens Constructieberekeningen Berekening Constructieberekening B, tenzij betreffende pand 

langer dan 1 jaar gesloopt is, 

dan V. 

Constructietekeningen Tekening Constructietekening B, tenzij betreffende pand 

langer dan 1 jaar gesloopt is, 

dan V. 

Bodemonderzoek Rapport Sonderingsrapport 

en/of Bodemonderzoek 

B, tenzij betreffende pand 

langer dan 1 jaar gesloopt is, 

dan V. 

Verloop bouwvergunning Overig Overzicht 

bouwcontroles2 

V 1 jr na verlening 

vergunning 

Overig Samenvatting 

vergunningverlening 

B 
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1 Mandaatbesluit 

DOCUMENTCATEGORIE DOCUMENTSOORT DOCUMENTTYPE GEADVISEERDE 

INSTRUCTIE 

Overige gegevens Vooroverleg / 

welstand 

Tekening Schetsplan V20 jr na verlening vergunning 

Overig Schetsplanformulier V20 jr na verlening vergunning 

Overig Vooroverleg V20 jr na verlening vergunning 

Foto - B indien beeldbepalend object 

Advies Advies welstand V20 jr na verlening vergunning 

Bestemmingsplan / 

correspondentie 

Motivatie Ruimtelijke motivatie B 

Voornemen Concept 

ontheffingsbesluit 

V20 jr na verlening vergunning 

Bouwbesluit gegevens Berekening Berekening Bouwbesluit V20 jr na verlening vergunning 

Berekening EPC Berekening V20 jr na verlening vergunning 

Overig Bouwveiligheidsplan V20 jr na verlening vergunning 

Overig Brandveiligheidsinstallatie V20 jr na verlening vergunning 

Berekening Vuurlastberekening V20 jr na verlening vergunning 

Overig Adviesformulieren 

Bouwbesluit 

V20 jr na verlening vergunning 

Diverse 

correspondentie 

Overig Correspondentie 

algemeen 

V20 jr na verlening vergunning 

Overig Aanpassingsbrief B 

Overig Publicatiebewijs B 

Overig Brief eindcontrole B 

Overig Niet-ontvankelijkheidbrief V20 jr na beslissing NO 

Overig Ontvankelijkheidbrief V20 jr na verlening O 

Overig Coördinatieformulier 

milieu 

V20 jr na verlening vergunning 

Advies Adviesformulier intern V20 jr na verlening vergunning 

Advies Ambtelijk advies3 V20 jr na verlening vergunning 
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AANVULLENDE OPMERKINGEN 

• Geluidsonderzoek (akoestisch) bij de vergunning zijn 10 jaar na verlening 

vernietigbaar. 

• Deze lijst geldt ook voor tijdelijke vergunningen. 

• Per 1-10-2010 zijn, wegens invoering WABO, ook afgegeven vergunningen die 

ingetrokken, of niet uitgevoerd zijn, te bewaren 

 


