
Hulp aan burgers en bedrijven 
bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning



Hulp aan burgers en bedrijven | 2

Tips en handreikingen voor frontoffice- en baliemedewerkers van gemeenten
Dit jaar treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Burgers en bedrijven kunnen via het 
Omgevingsloket digitaal een vergunning aanvragen. In het merendeel van deze vergunningaanvragen is de gemeente het 
bevoegd gezag. De gemeente is dan ook het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven als zij een vraag hebben over 
de omgevingsvergunning of Omgevingsloket online. In deze folder wordt u geïnformeerd over vragen die burgers kunnen 
stellen bij gemeenten, hoe de baliemedewerker burgers en bedrijven kan ondersteunen bij het doen van een aanvraag en 
tenslotte waar in Omgevingsloket online de burger gevraagd wordt om voor nadere informatie contact op te nemen met de 
gemeente. Het ministerie van VROM werkt samen met Overheid heeft antwoord en Antwoord voor bedrijven. Wat deze 
samenwerking voor u betekent leest u aan het eind van deze folder.
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de verblijfsoppervlakte. Naast de complexiteit van de berekening 
hiervan zal voor de meeste gebruikers het onderscheid tussen deze 
gegevens moeilijk te maken zijn. Het bevoegd gezag kan dus niet 
alleen vragen verwachten over het hoe, maar mogelijk ook over 
het waarom van bepaalde vragen.

•  In Omgevingsloket online worden gegevens opgeslagen nadat alle 
verplichte invulvelden van (1 of meerdere) formulieren zijn 
ingevuld en de ‘dialoog’ is afgerond. Als een gebruiker het 
antwoord op een vraag niet weet, kan hij het formulier dus niet 
opslaan, tenzij hij een voorlopig antwoord formuleert dat hij later 
aanpast. Het bevoegd gezag kan gebruikers die hier vragen over 
hebben uitleggen hoe Omgevingsloket online op dit punt werkt.

•	 	Sommige	onderdelen	van	de	omgevingsvergunning	zijn	zo	
specialistisch dat er geen check voor is. Bijvoorbeeld voor 
handelingen met gevolgen voor dieren en planten. 
Professionele bedrijven die grootschalige en complexe 
projecten doen, weten waarschijnlijk zelf dat ze een bepaalde 
‘aanhaker’ nodig hebben, maar vragen zich mogelijk af hoe ze 
deze aan het aanvraagformulier kunnen toevoegen. Het 
bevoegd gezag helpt deze gebruikers op weg.

•	 	Om	bijlagen	vanuit	Omgevingsloket	online	te	kunnen	openen	
en bekijken, is het nodig eenmalig een viewer te downloaden 
en te installeren. Het is mogelijk dat dit proces vragen oproept. 

•	 	Er	zijn	bepaalde	eisen	gesteld	aan	Omgevingsloket	online,	
bijvoorbeeld	ten	aanzien	van	de	aanlevering	van	bijlagen.	Er	kan	
een beperkt aantal formaten worden toegevoegd (PDF/A, PDF/A, 
PNG, JPG en TIFF). Tevens wordt aanvragers gevraagd de bijlagen 
die ze aan de aanvraag toevoegen voorzien van ‘metadata’, zoals 
welke type bijlage het betreft. Het bevoegd gezag weet hoe 
Omgevingsloket op dit punt werkt, om vragen van gebruikers 
hierover te kunnen beantwoorden.

•	 	De	digitale	omgeving	maakt	het	ook	mogelijk	om	ingediende	
aanvragen te hergebruiken. Dit is geen vanzelfsprekendheid, 
omdat de digitalisering van de vergunningaanvraag in zijn 
geheel nieuw is. Zowel het mensen op de hoogte stellen van 
deze functie als het verlenen van hulp bij uitvoering hiervan is 
een nieuwe taak voor het bevoegd gezag.

•	 	Inloggen	op	Omgevingsloket	online	vindt	plaats	middels	DigiD.	
Dat geldt voor zowel bedrijven als burgers. DigiD voor bedrijven 
komt per 1 januari te vervallen. Hieronder is het persbericht van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken over DigiD voor 
bedrijven opgenomen zodat u eventuele vragen van bedrijven 
hierover kunt beantwoorden. 

Uit testen met burgers is een aantal aandachtspunten gekomen waarover 
burgers vragen kunnen stellen bij gemeenten. 

•	 	De	omgevingsvergunning	is	een	nieuwe	wet	die	nieuwe	zaken	
introduceert waarmee burgers en bedrijven nog niet vertrouwd 
zijn. Het is mogelijk dat gebruikers problemen hebben met 
termen die te maken hebben met de invoering van de Wabo, 
zoals de betekenis van gefaseerd aanvragen van de omgevings-
vergunning. Gebruikers kunnen het bevoegd gezag hierover 
benaderen en het bevoegd gezag is in staat uit te leggen wat de 
termen inhouden, maar deze ook te vertalen naar de werking 
hiervan binnen Omgevingsloket online.

•	 	De	uitkomst	van	de	vergunningcheck	is	gebaseerd	op	de	
antwoorden	die	een	gebruiker	geeft.	Echter,	vanwege	de	nieuwe	
regels voor vergunningvrij bouwen is een aantal oude regels 
gewijzigd of komen te vervallen en gelden er aanvullende 
voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld welstand. Deze 
voorwaarden staan onderaan de uitkomst van de vergunning-
check	en	kunnen	vragen	oproepen.	Er	wordt	dan	ook	naar	het	
bevoegd gezag verwezen om definitief uitsluitsel te krijgen. Het 
bevoegd gezag, met name de eerstelijns hulp, heeft actuele en 
grondige kennis van zaken nodig om deze vragen te kunnen 
beantwoorden en de gebruiker duidelijkheid te verschaffen over 
de vergunning- en/of meldingplicht in zijn situatie.

•	 	Omgevingsloket	online	maakt	het	voor	burgers	makkelijker	om	
zelf te controleren of ze vergunningplichtig zijn. Het opstellen 
van een digitale vergunningaanvraag is echter niet (veel) 
eenvoudiger dan in de huidige situatie op papier. Dit komt 
doordat de vragen die beantwoord worden in het aanvraagfor-
mulier grotendeels dezelfde zijn als nu. Burgers wordt dus wel 
de mogelijkheid geboden om voor diverse werkzaamheden zelf 
een vergunning aan te vragen, maar als dit voor een burger nu 
op papier te ingewikkeld is, dan geldt dat voor Omgevingsloket 
online waarschijnlijk ook. Deze complexiteit kan aanleiding 
zijn voor een burger om een aanvraag slechts deels in te vullen, 
waarna de hulp van een baliemedewerker kan worden gevraagd. 
Ook is er de mogelijkheid dat een aanvrager een digitale 
aanvraag start, maar halverwege besluit om door te gaan op 
papier. Deze nieuwe functionaliteit kan vragen oproepen en het 
bevoegd gezag doet er goed aan met name baliemedewerkers 
uitgebreid op te leiden om met de verschillende scenario’s te 
kunnen omgaan.

•	 	In de specificatieformulieren van Omgevingsloket online vullen 
gebruikers gedetailleerde informatie in over de werkzaamheden 
die zij willen uitvoeren, de gevolgen die deze werkzaamheden 
hebben voor de bestaande situatie en de situatie na uitvoering van 
de werkzaamheden. Hierbij worden soms exacte oppervlakte- en 
inhoudsmaten gevraagd waar een ingewikkelde berekening voor 
nodig	is.	Een	goed	voorbeeld	is	het	berekenen	van	de	gebruiks-	en	

Vragen van burgers over Omgevingsloket online
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Als baliemedewerker kunt u de vergunningcheck doorlopen en 
indien nodig de aanvraag opstellen. De informatie op papier kan 
gescand worden. De scan voegt u dan als bijlage toe aan de 
aanvraag. Documenten op een informatiedrager voegt u direct toe 
als bijlage. Houd er bij het toevoegen van documenten, zowel 
scans als digitale documenten rekening mee, dat een beperkt 
aantal formaten kunnen worden toegevoegd (pdf/a, pdf/a, png, 
jpg en tiff ).  Vervolgens dient u de aanvraag in. U maakt een pdf 
van het aanvraagformulier, print het en laat de aanvrager het 
document ondertekenen. Dit ondertekende aanvraagformulier 
wordt ingescand en toegevoegd aan de aanvraag. 

Aanvrager wil papieren bijlagen toevoegen
Na indiening via Omgevingsloket online wordt een digitale 
aanvraag gemaakt. Als een aanvrager de benodigde bijlage(n) 
alleen op papier heeft, kan het bevoegd gezag deze papieren bij 
wijze van service scannen en er zo een digitaal document van 
maken in één van de archiefwaardige bestandsformaten (pdf/a, 
pdf/a, png, jpg en tiff ). De aanvrager hoeft deze digitale documen-
ten niet formeel te accorderen. Als baliemedewerker kunt u 
bijlagen toevoegen als de aanvraag zich bevindt in de status 
‘Concept’, ‘In Behandeling’, ‘Aanvulling gevraagd’, 
‘Ontwerpbesluit’, ‘Aanhouden beslissing’, ‘Gemeld’ en 
‘Beschikking’.

Als baliemedewerker ondersteunt u aanvragers in verschillende 
situaties.	Elke	situatie	vereist	zijn	eigen	aanpak.	Hieronder	staan	
enkele situaties die kunnen voorkomen. Bij ieder scenario wordt 
verwezen naar de taken in de handleiding.

Aanvrager komt aan de balie en wil weten of hij een vergunning 
nodig heeft. 
Een	aanvrager	wil	wat	gaan	veranderen	in	zijn	omgeving	en	wil	
weten of hij daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. De 
vergunningcheck kunt u doen vanuit de aanvraagkant of terwijl u 
ingelogd bent als baliemedewerker via de knoppen ‘hulp aan 
burger’ of ‘hulp aan bedrijf ’.
Door samen met de aanvrager de vragen uit de vergunningcheck 
door te nemen wordt duidelijk of de aanvrager vergunningplichtig 
is of niet. Wanneer een aanvrager het prettig vindt om een 
papieren versie te hebben van de ingevulde vergunningcheck, 
kunt u de uitkomst van de vergunningcheck downloaden en 
vervolgens uitprinten.

Aanvrager komt aan de balie met papieren
Een	aanvrager	wil	een	omgevingsvergunning	aanvragen	en	
verschijnt aan de balie met een aantal papieren of documenten op 
een informatiedrager zoals een cd-rom of een usb-stick. U helpt de 
aanvrager door in geval van twijfel eerst te checken of een 
vergunning nodig is met behulp van de vergunningcheck. In de 
handleiding staat onder ‘Vergunningcheck uitvoeren’ hoe u de 
vergunningcheck doorloopt.

Update: DigiD voor bedrijven gaat door tot 1 januari 2011. 

Vanaf 1 januari 2011 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van DigiD voor bedrijven. Dit besluit is genomen door 
het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer van 
Koophandel en Logius. 

De reden is dat het contract van DigiD voor bedrijven tussen de Kamer van Koophandel en Logius na het verstrijken van 
de looptijd niet kan worden verlengd in verband met ICT-vernieuwing bij de Kamer van Koophandel. DigiD voor 
bedrijven is in beheer bij Logius en gebruikt daarvoor de gegevens van de Kamer van Koophandel. 

Bedrijven kunnen tot 1 januari 2011 gebruik blijven maken van hun DigiD (KvK-toegangscode) om toegang te krijgen tot 
webdiensten van aangesloten overheidsinstellingen. 

Het besluit heeft als gevolg dat er vanaf heden geen nieuwe overheidsinstellingen meer kunnen aansluiten op DigiD voor 
bedrijven. Overheidsinstellingen die al aangesloten zijn, kunnen tot 1 januari 2011 gebruik blijven maken van DigiD voor 
bedrijven. 

Het programma eHerkenning voor Bedrijven dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt ontwik-
keld, komt naar verwachting in de tweede helft van 2010 beschikbaar. Dit is de structurele termijn oplossing voor het 
authenticeren van bedrijven.

Scenario’s voor de baliemedewerker
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Een papieren aanvraag digitaliseren
Wanneer een papieren aanvraag binnenkomt en het bevoegd 
gezag ervoor heeft gekozen alle aanvragen digitaal te behandelen, 
wordt de aanvraag ingevoerd in Omgevingsloket online. Als 
baliemedewerker gaat u dan de papieren aanvraag digitaliseren. 
Voordat u de aanvraag opvoert in het Omgevingsloket checkt u of 
alle vereiste gegevens zijn ingevuld. Indien verplichte gegevens 
ontbreken, kan de aanvraag niet volledig worden ingevoerd in 
Omgevingsloket online. U kunt besluiten:

•	 	De	aanvraag	pas	in	te	voeren	als	alle	verplichte	gegevens	bekend	
zijn. Dit kan betekenen dat bv contact met de aanvrager wordt 
opgenomen of dat een deskundige uit de gemeente nadere 
informatie verstrekt (bv als de aanvrager niet weet of het pand 
een monument is);

•	 	De	aanvraag	wel	invoeren	in	Omgevingsloket	online	zodat	via	
het loket een aanvulling aan de aanvrager gevraagd kan worden. 
Bij de verplichte velden waar gegevens ontbreken wordt fictieve 
data ingevuld. Zodra de aanvullende gegevens verkregen zijn 
van de aanvrager kiest de baliemedewerker in Omgevingsloket 
online voor hergebruik van de eerdere aanvraag. Hij vult de 
oorspronkelijke aanvraag aan met de ontbrekende activiteit 
maar dient deze niet in! Hij genereert een PDF van de 
aangevulde aanvraag en dient deze als bijlage in bij de oor-
spronkelijke aanvraag. Daarmee beschikt het Bevoegd Gezag 
over alle benodigde gegevens.

De aanvraag wordt in behandeling genomen, de aanvrager wordt 
direct gevraagd de ontbrekende gegevens aan te vullen. Daartoe 
wordt gedurende de periode die staat voor de aanvulling (maxi-
maal 6 weken) de behandeltermijn opgeschort. Daarna zijn er drie 
opties:

•  Indien de aanvulling voldoende is wordt de aanvraag opnieuw 
in behandeling genomen en kan worden opgevoerd in 
Omgevingsloket online. 

•  Indien de aanvulling onvoldoende is kan het BG besluiten de 
aanvraag te weigeren.

•  Indien de aanvulling onvoldoende is kan het BG besluiten 
nogmaals een aanvulling te vragen in het geval dat de aanvul-
lende gegevens duidelijk maken dat nog andere niet eerder 
voorziene gegevens ontbreken.

Aanvraag voor de eigen gemeente
Het is mogelijk dat de eigen gemeente een aanvraag wil indienen. 
In dat geval kan u als baliemedewerker de aanvraag opstellen en 
indienen door aan te geven dat het een aanvraag voor de eigen 
organisatie betreft.

Aanvraag is al gedeeltelijk opgesteld door aanvrager
Een	aanvrager	heeft	een	aanvraag	opgesteld	met	behulp	van	zijn	
eigen DigiD. De aanvraag is echter niet compleet en de aanvrager 
is vastgelopen. Als baliemedewerker kunt u de aanvrager helpen 
de aanvraag af te maken. Daarvoor zet de aanvrager de invulhulp 
aan. Op deze manier krijgt u als baliemedewerker de mogelijkheid 
om samen met de aanvrager de aanvraag verder in te vullen. Het 
kan per gemeente verschillen hoe met deze mogelijkheid wordt 
omgegaan. In de handleiding staat onder ‘Invulhulp voor 
aanvragers’ een toelichting op de procedure van invulhulp.
 
Aanvraag is al gedeeltelijk opgesteld samen met de 
baliemedewerker
U heeft als baliemedewerker samen met de aanvrager een 
aanvraag opgesteld. De aanvrager heeft bepaalde informatie niet 
paraat en dus kan de aanvraag niet in één keer worden afgemaakt. 
U kunt deze aanvraag later alsnog toewijzen aan de aanvrager. 
Wanneer hij later thuis inlogt met zijn DigiD kan hij de aanvraag 
aanvullen.
Ook is het mogelijk dat u de incomplete aanvraag afdrukt. 
Vervolgens kan de aanvrager de ontbrekende gegevens later 
invullen en het complete formulier op papier indienen.

Overdracht aan andere baliemedewerker
U heeft samen met de aanvrager een aanvraag deels opgesteld. De 
aanvraag moet nog voltooid worden. Als de aanvrager zich meldt 
met de ontbrekende informatie, kan het zijn dat de betreffende 
baliemedewerker niet aanwezig is. Zolang de aanvraag zich in de 
fase ‘Concept’ bevindt, kan een andere baliemedewerker de 
conceptaanvraag overnemen. Hoe dit in zijn werk gaat staat in de 
handleiding onder ‘Aanvraag overnemen’.
Als de aanvraag is ingediend, hoeft u niet langer een bijzondere 
procedure te volgen voor het overdragen van een aanvraag. Alle 
baliemedewerkers bij hetzelfde bevoegd gezag hebben namelijk 
dezelfde rechten en hebben inzagerechten in alle aanvragen. Ook 
kunnen zij aan alle aanvragen aanvullingen toevoegen.

Aanvrager wil een leeg aanvraagformulier
De aanvrager wil de aanvraag op papier indienen en vraagt om een 
leeg formulier. Om te bepalen of de betreffende werkzaamheid 
vergunningplichtig is, kunt u eerst de vergunningcheck uitvoeren. 
Door de werkzaamheden te checken, wordt het juiste aanvraagfor-
mulier samengesteld. Na de check kunt u kiezen om de vergun-
ning op papier aan te vragen. Alleen de vergunningplichtige 
werkzaamheden komen op het formulier te staan, dat u vervol-
gens kunt afdrukken. 
Wanneer al duidelijk is dat werkzaamheden vergunningplichtig 
zijn, kunt u ook direct een papieren formulieren genereren. U 
kiest de werkzaamheden en drukt het gegenereerde formulier af. 
Hoe u dit doet staat in de handleiding onder ‘Papieren aanvraag-
formulier samenstellen’.
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Voorbereidingen: wie is de aanvrager?

Voordat u begint met het uitvoeren van de vergunningcheck of het 
opstellen van een aanvraag, is het verstandig om de aanvrager een 
aantal vragen te stellen. Door deze vragen kunt u een aantal 
praktische randvoorwaarden vaststellen en voorkomt u dat u 
halverwege het proces voor verrassingen komt te staan.

1.  Komt u als burger of als vertegenwoordiger van een bedrijf? 
Alle modules zijn in principe geschikt voor burgers en bedrijven. 
Toch is het van belang om goed te checken of de aanvrager een 
burger of een vertegenwoordiger van een bedrijf is. Het type 
aanvrager heeft namelijk praktische (vanaf welke homepage u de 
check of aanvraag start, soort DigiD), juridische en financiële 
consequenties. Meldingen zullen in de praktijk vooral door 
bedrijven worden gedaan.

2.  Waarvoor wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of 
melding doen? 
Controleer of de werkzaamheden vallen onder de Wabo. 
Omgevingsloket online is er voor toestemmingen op het gebied 
van bouwen, reclame, uitritten, kappen, slopen, toestemmingen 
in het kader van Milieu en meldingen en/of toestemmingen in 
het kader van het Gebruiksbesluit.

3.  Wilt u alleen de vergunningcheck doen of een aanvraag 
opstellen met behulp van Omgevingsloket online? 
Als de aanvrager alleen de vergunningcheck wil doen, is inloggen 
niet strikt noodzakelijk. Pas wanneer u na de vergunningcheck 
wilt doorgaan met de aanvraag, is inloggen nodig. Controleer of 
de aanvrager zelf kan en wil inloggen, of dat u inlogt als 
baliemedewerker.

4.  Weet u al welke bijlagen u verplicht bent aan te leveren voor de 
betreffende aanvraag en heeft u die bij zich?

 

Inloggen als baliemedewerker

Om taken te kunnen uitvoeren binnen Omgevingsloket online, logt 
u in als baliemedewerker.

1.  Ga naar de inlogpagina van het bevoegd gezag.
2.  Vul bij ‘Gebruikersnaam’ en ‘Wachtwoord’ de gegevens in die aan 

u zijn verstuurd.
3.  Klik op ‘Inloggen’. 

 

Wanneer u binnen de omgeving van het bevoegd gezag wilt werken, 
kunt u direct aan de slag. 

Werken in de omgeving van burgers en bedrijven
Wanneer u taken wilt uitvoeren in de omgeving voor burgers en 
bedrijven, kiest u voor deze omgeving.

U kunt ook de links in de omgeving voor het bevoegd gezag te 
gebruiken. Deze links staan op de homepage.

U komt dan uit op de pagina’s voor respectievelijk burgers of 
bedrijven. Hoewel u al wel bent ingelogd op de omgeving voor het 
bevoegd gezag, bent u uit beveiligingsoogpunt nog niet ingelogd op 
deze omgeving. 
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Zowel een persoon als een bedrijf kunnen gemachtigden 
aanwijzen. 

Indien voor het doen van een aanvraag voor een bedrijf of een 
particulier (een onderdeel van) de aanvraag door een professional 
wordt ingevuld kan de aanvraag gestart worden door deze 
professional (als gemachtigde) of door de aanvrager.
Welke keus hierin gemaakt wordt hangt af van:

•  Het soort aanvraag en of er meerdere gemachtigden bij 
betrokken zijn;

•  De afspraak tussen aanvrager en gemachtigde wie uiteindelijk 
de aanvraag indient;

•  Wie de regie houdt over de aanvraag. 

De aanvrager houdt steeds de regie over de aanvraag en kan 
gemachtigden toewijzen en weer intrekken.

Wat als een klant vergeten is een activiteit aan 
te vragen?

Als een klant een project start waarvoor een omgevingsvergunning 
nodig is, kan het voorkomen dat hij vergeet een vergunningplich-
tige activiteit op te nemen in de aanvraag. Hoe te handelen hangt 
af van de eventuele wens van de aanvrager om te komen tot één 
aanvraag en van de tijd die verstreken is sinds het indienen van 
een	oorspronkelijke	aanvraag.	Er	zijn	drie	handelingsopties	die	
het bevoegd gezag kan aanreiken aan de aanvrager:

•  De aanvrager dient de ontbrekende activiteit als losse aanvraag 
omgevingsvergunning	in.	Er	dan	geen	sprake	van	één	 
omgevingsvergunningaanvraag maar twee aanvragen. 

•  De aanvrager kiest in Omgevingsloket online voor hergebruik 
van zijn eerder ingediende aanvraag en vult deze aan met de 
ontbrekende activiteit. Vervolgens dient hij deze aangevulde 
aanvraag in en trekt de eerder ingediende aanvraag in. Hiermee 
gaat de termijn van indiening opnieuw lopen en vervalt de 
eerdere aanvraag en dus ook de eerdere termijn.

•  Indien het bevoegd gezag het niet nodig vindt de eerste 
aanvraag in te trekken en instemt met het mee laten lopen van 
de extra activiteit met de eerdere indieningstermijn dan kan het 
bevoegd gezag toestemming geven aan de aanvrager om als 
volgt te handelen: de aanvrager kiest in Omgevingsloket online 
voor hergebruik van zijn aanvraag. Hij vult de oorspronkelijke 
aanvraag aan met de ontbrekende activiteit maar dient deze 
niet in! Hij genereert een PDF van de aangevulde aanvraag en 
dient deze als bijlage in bij de oorspronkelijke aanvraag. 
Daarmee beschikt het bevoegd gezag over alle benodigde 
gegevens. 

Het is verstandig om meteen in te loggen, zodat u na een 
vergunningcheck eventueel direct kunt doorgaan met het 
opstellen van een aanvraag zonder dat relevante gegevens uit de 
vergunningcheck verloren gaan.
1.  Kies op de homepage voor de link ‘Ik wil inloggen, maar woon 

in het buitenland’ of ‘Ik wil inloggen als instelling of buiten-
lands bedrijf ’ in de rechter zijbalk onder de knop ‘Inloggen’. 

 
 
 

2.  Vervolgens verschijnt het inlogscherm. Vul bij ‘Gebruikersnaam’ 
en ‘Wachtwoord’ uw eigen inloggegevens in.

Let op! Log uit beveiligingsoogpunt nooit in met uw persoonlijke 
DigiD en laat aanvragers die met hun eigen DigiD willen 
aanvragen deze zelf invullen.

Gemachtigden

De	aanvrager	is	degene	die	de	aanvraag	opstelt	en	indient.	Een	
gemachtigde is een persoon die door de aanvrager gemachtigd is 
om de aanvraag op te stellen en in te dienen. 

Een	persoon kan een aanvraag opstellen:
•  Voor zichzelf.
•  Als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie waar hij 

werkt.
•  Als gemachtigde voor een particulier.
•  Als gemachtigde voor een bedrijf of organisatie.

Een	bedrijf kan een aanvraag opstellen:
•  Zijn bedrijf
•	 	Een	ander	bedrijf
•	 	Een	persoon

Het verschil tussen een vertegenwoordiger en een gemachtigde 
van een bedrijf of organisatie, is dat een vertegenwoordiger inlogt 
met de zakelijke DigiD van het bedrijf of de organisatie en een 
gemachtigde met zijn of haar eigen zakelijke of persoonlijke 
DigiD. 
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In Omgevingsloket online wordt op verschillende plekken verwezen naar het bevoegd gezag voor ‘meer informatie’. Ten 
behoeve van de voorbereiding van gemeentes en provincies op de komst van Omgevingsloket online, zijn deze zogenaamde 
‘contactmomenten’ hieronder in kaart gebracht. Zo is het mogelijk om de ‘locatie’ van een gestrande gebruiker sneller in 
kaart te brengen en kan een helpdesk- of baliemedewerker passend advies geven. In dit document wordt alleen aangegeven 
waar in het Omgevingsloket deze verwijzingen zich bevinden. Het is aan iedere gemeente zelf om beleid op te stellen hoe 
om te gaan met deze contactmomenten.

De contactmomenten bevinden zich in:

1.  De informatiepagina’s (zoals homepage en veelgestelde vragen)

2.  De vergunningcheck (bijvoorbeeld in de vragenbomen en de uitkomst)

3.  Toelichtingen van bijlagen

1. De informatiepagina’s
 a.  Op de homepage staat standaard een verwijzing naar de gemeente. Wanneer een gebruiker adresgegevens heeft 

ingevoerd, worden de contactgegevens van de betreffende gemeente getoond.

Gebruik van ‘Meer informatie?’
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b.  Bij de veelgestelde vragen staat bovenaan standaard een verwijzing naar de gemeente.

 Daarnaast bevatten enkele veelgestelde vragen ook een verwijzing naar de gemeente of het bevoegd gezag:

  I Is de uitkomst van de vergunningcheck 100% waterdicht?
  II Kan ik hulp krijgen bij het opstellen van een aanvraag?
  III Wat kost een omgevingsvergunning?
  IV Wanneer verandert er iets aan de beslistermijn? 

 c.  Bij ‘De stappen’ wordt verwezen naar het bevoegd gezag in het kader van voorschriften en regels indien er geen 
vergunning- en/of meldingplicht is.
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2. De vergunningcheck
 a.  In de vragenbomen komen verschillende verwijzingen voor om bij twijfel contact op te nemen met de gemeente:

  I  In de toelichting van ‘Gaat het om een beschermd monument?’, in het geval er twijfel is of het gaat om een 
beschermd monument.

  II  In de toelichting van ‘Om wat voor soort beschermd monument gaat het?’, als men niet zeker is van het type 
monument.

  III  In de toelichting van ‘Gaat het om een beschermd stads- of dorpsgezicht?’, in het geval er twijfel is of het gaat om 
een beschermd stads- of dorpsgezicht.

	 	 IV	 	In	de	toelichting	van	‘Staat	er	al	een	gebouw	op	het	terrein	waarmee	de	erfafscheiding	die	u	gaat	plaatsen	een	
functionele relatie heeft?’, in het geval er twijfel is of er een functionele relatie is tussen de erfafscheiding en het 
gebouw.

  V  In de toelichting van ‘Veranderen de brandscheidingen van het bouwwerk?’, in het geval men niet weet waar de 
brandscheidingen liggen.

  VI   In de toelichting van ‘Gaat u bouwen op een erf bij een woning of woongebouw?’ (zwembad), in het geval men 
niet zeker is of met op basis van bestemmingsplan of beheersverordening gaat bouwen op het erf.

  VII  In de toelichting van ‘ Is het bouwwerk geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waar de 
werkzaamheden plaatsvinden?’, in het geval men niet zeker is of het bouwwerk in onmiddellijke nabijheid van 
het bouwterrein komt te staan.

  VIII   In de toelichting van ‘Moet voor het plaatsen van de reclame gebouwd of verbouwd worden of vindt daardoor 
gevelwijziging plaats?’, in het geval men niet zeker is of de voorbereidende activiteiten voor plaatsing van de 
reclame onder ‘Bouwen’ vallen.

  IX   In de toelichting van ‘Om wat voor soort beschermd monument gaat het?’, als men niet zeker is van het type 
monument.

 b. In de uitkomst van de vergunningcheck komen verschillende verwijzingen voor naar de gemeente:

  I    In de uitkomst van de vergunningcheck komen de volgende verwijzingen voor naar aanleiding van vergunningvrij 
bouwen: 

     Bouwen: Vergunningplichtig tenzij er geen regels in het belang van archeologische monumentenzorg gelden. 
Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.

     Bouwen: Vergunningplichtig, tenzij er voor de locatie waar u wilt bouwen geen welstandseisen gelden. Neem bij 
twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.

     Ruimtelijke ordening: Vergunningplichtig, tenzij uw bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regelgeving op 
het gebied van ruimtelijke ordening. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.



Hulp aan burgers en bedrijven | 11

  II  Na de uitkomst van de vergunningcheck komen op de tab ‘Tips’ de volgende verwijzingen voor: 

 
     Misschien hebt u nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een milieuvergunning of een ontheffing voor het 

plaatsen van een container of een hijskraan. Neem voor de zekerheid contact op met uw gemeente als u denkt dat 
dit voor u geldt. 
 
Bouwt u in de buurt van water of een dijk? Dan kunnen andere regels gelden. Neem in dit geval contact op met het 
waterschap. Uw gemeente weet bij wie u terecht kunt.
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  III  Na de uitkomst van de vergunningcheck komen de volgende verwijzingen voor:
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3. Toelichtingen van bijlagen
 a. In de toelichting van constructietekening: 
 
	 b.	In	de	toelichting	van	‘Rapport	Bodemgesteldheid’:	Exploiteren	inrichting:	Het	rapport	moet	gebaseerd	zijn	op	

onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit bodem-
kwaliteit. Let op: Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen of uitbreiden is een rapport niet altijd verplicht. Neem in dat 
geval contact op met de gemeente over de noodzaak van een bodemonderzoek.

 c.  In de toelichting van ‘Akoestisch rapport’: Muziek: Het akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig 
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Uit het rapport moet blijken dat aan de normen uit het 
Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Let op: Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen of uitbreiden is een rapport niet 
altijd verplicht. Neem in dat geval contact op met de gemeente over de noodzaak van een akoestisch onderzoek. 
 
Transportbewegingen: Het akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai. Uit het rapport moet blijken dat aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan worden 
voldaan. Let op: Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen of uitbreiden is een rapport niet altijd verplicht. Neem in dat 
geval contact op met de gemeente over de noodzaak van een akoestisch onderzoek.

 d.  In de toelichting van document ‘Afwijken van de bestemming’, ‘Ruimtelijke onderbouwing’: Wij adviseren u over de 
inhoud van de ruimtelijke onderbouwing contact op te nemen met de gemeente.

	 e.		In	de	toelichting	van	document	‘Exploiteren	inrichting’,	‘Geuremissieonderzoek’:	Neem	voor	de	inhoud	van	de	bijlage	
contact op met het bevoegd gezag.
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Bij het openstellen van de aanvraag voor overleg

Indien een burger of bedrijf bij het opstellen van zijn aanvraag, nog voordat de definitieve vergunningaanvraag wordt 
ingediend, overleg wil plegen met de gemeente of provincie kan de aanvrager zijn concept aanvraag openstellen voor 
overleg.
 1.  De aanvrager klikt op ‘Contact met bevoegd gezag’. 

De aanvrager klikt op ‘Aanvraag openstellen’. 

 2. De aanvrager omschrijft waarom de aanvraag wordt opengesteld ten behoeve van vooroverleg en klik op ‘Openstellen’. 
 

Het bevoegd gezag ontvangt een bericht van de openstelling van de aanvraag en kan de aanvraag (+ toegevoegde bijlagen) 
bekijken en documenten toevoegen. Na afronding van het vooroverleg, kan de aanvrager de openstelling weer intrekken.

Overige contactmomenten vanuit de aanvrager
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Bij het ontvangen van een mailbericht vanuit Omgevingsloket online

Bij het indienen van een aanvraag wordt een automatisch emailbericht vanuit Omgevingsloket online gestuurd aan de 
aanvrager. Dit mailbericht kent vaste tekstdelen en tekstdelen die zijn aan te passen door de gemeente. Het tekstdeel dat 
vaststaat luidt: De aanvraag [naam aanvraag] is ingediend via Omgevingsloket online bij [naam bevoegd gezag]. Het 
bevoegd gezag dat is vastgesteld voor de aanvraag is onder voorbehoud. Het bevoegd gezag waar de aanvraag is ingediend, 
informeert u wanneer het vastgestelde bevoegd gezag niet klopt. 

Als uw gemeente ervoor heeft gekozen om de communicatie met de aanvrager via Omgevingsloket online te laten verlopen, 
zal steeds bij een wijziging van de status van de aanvraag een bericht aan de aanvrager worden verstuurd. Omgevingsloket 
online kent de volgende statussen van aanvragen: concept, in behandeling, aanvulling gevraagd, aanhouden beslissing, 
ontwerpbesluit, beschikking, LVO dossier gesloten.
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Burgers en bedrijven kunnen op verschillende manieren informatie opdoen over de omgevingsvergunning. Via bijvoor-
beeld Postbus 51 en ‘Antwoord voor bedrijven’. De ‘Antwoord Contentcollectie’ is een landelijke informatiebron bedoeld 
voor klantcontactcentrum-medewerkers. Doel is gemeenten te ondersteunen in hun nieuwe rol als hét loket van de 
overheid. 

Postbus 51 en informatie over de omgevingsvergunning
Veel voorkomende vragen en antwoorden over de omgevingsvergunning en Omgevingsloket online zijn opgenomen bij 
Vraag en antwoord van Postbus 51. Deze vragen en antwoorden worden beheerd door het ministerie van VROM. 
Hierin zijn vragen opgenomen over wat de omgevingsvergunning is, welke toestemmingen vallen onder de omgevingsver-
gunning en hoe het digitaal aanvragen van een vergunning in zijn werk gaat.

Antwoord© Contentcollectie
In de toekomst kunnen burgers met al hun vragen aan de overheid terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente. 
De andere overheden stellen de gemeenten daartoe in staat. Om de vragen zoveel mogelijk direct af te kunnen handelen, 
kunnen klantcontactcentrum-medewerkers gebruik gaan maken van een landelijke informatiebron: Antwoord© 
Contentcollectie.

Postbus 51, ’Antwoord Contentcollectie’ en 
‘Antwoord voor bedrijven’
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Antwoord© Contentcollectie is een verzameling overheidsinformatie in de vorm van vragen en antwoorden. Deze informatie 
is generiek van aard en daarom bruikbaar voor elke aangesloten gemeente. De bronnen voor deze informatie zijn bijvoor-
beeld uitvoeringsorganisaties, die zelf ook zorgen voor het beheer ervan. Daarnaast bevat de collectie generieke gemeente-
lijke informatie. Dit alles met als doel om gemeenten te ondersteunen in hun nieuwe rol als hét loket van de overheid.

Vragen en antwoorden 
Antwoord© Contentcollectie heeft voor gemeenten verschillende voordelen:

•	 	Het	beheer	van	de	informatie	ligt	bij	de	aanleverende	instanties;	hier	hebben	de	afnemende	gemeentes	dus	geen	
omkijken naar;                                                                                                     

•	 	Gemeenten	kunnen	vragen	en	antwoorden	uit	de	eigen	collectie	deels	vervangen,	waardoor	de	informatiebeheerlast	van	
de gemeenten afneemt. Updates van de collectie worden regelmatig ter beschikking gesteld; 

•	 	Als	gebruikers	hebben	de	gemeenten	de	mogelijkheid	om	aanpassings-	en	uitbreidingsvoorstellen	te	doen	aan	de	
aanleverende instanties. 

Op dit moment bevat de Antwoord© Contentcollectie circa 620 vragen en antwoorden. Dit zijn vragen van het UWV, 
Postbus51 (waaronder vragen over Omgevingsvergunning), Belastingdienst. 

Aansluiten 
Bent	u	geïnteresseerd?	Stuur	dan	een	mail	naar	antwoord@ictu.nl . 

Antwoord voor bedrijven
Antwoord voor bedrijven is er voor alle bedrijven die toestemming van de overheid nodig hebben voor het verrichten van 
activiteiten die gevolgen hebben voor de leefomgeving (bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, slopen, aanleggen, kappen en 
activiteiten waar nu een milieuvergunning voor nodig is).
U kunt informatie opzoeken op de website (http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/), u kunt bellen Telefoon: 0900 6080900 
(10 c/m) (Op werkdagen van 9:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00 uur. Op maandagen vanaf 10:00 uur) en via de site kunt u per 
email uw vraag stellen of chatten met een medewerker.
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