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Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online
1. Inleiding
In dit infoblad wordt uitgelegd op welke wijze de lokale regelgeving in Omgevingsloket
online ingevoerd en beheerd kan worden. Deze versie hoort bij versie 2.7 van het loket.
Het beheer van de lokale regelgeving behorend bij de Waterwet en de Keur wordt
beschreven in het Infoblad Beheer lokale regelgeving waterschap.
Onderstaande tabel geeft een overzicht op welke onderdelen provincies en gemeenten lokale
regelgeving kan invoeren in de vergunningcheck en het aanvraagformulier.
Onderdeel

Algemeen: lokale kostenvraag
Alarminstallatie
Open bodemenergiesysteem1
Gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
Grondwaterbeschermingsgebied
Gebruik gesloten stortplaatsen
Kappen
Monumenten
Reclame
Roerende zaken opslaan
Slopen in beschermd stads- of
dorpsgezicht
Uitrit aanleggen of veranderen
Weg aanleggen of veranderen
Werk of werkzaamheden
uitvoeren

Provincie
VergunningAanvraagcheck
formulier

Gemeente
VergunningAanvraagcheck
formulier
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

In hoofdstuk 4 wordt per onderdeel beschreven welke opties kunnen worden geselecteerd. Een
overzicht hiervan wordt weergegeven in bijlage 1.
De lokale kostenvraag kan alleen door de gemeente worden opgenomen, niet door de provincie.
Wanneer de gemeente de lokale kostenvraag opneemt wordt deze vraag ook opgenomen in een
aanvraag voor een locatie binnen de betreffende gemeente waar de provincie het bevoegd gezag
is.
Voor Beschermingsgebieden waterwinning en Gebruik gesloten stortplaatsen kan de provincie
alleen extra vragen in het aanvraagformulier opnemen. De provincie kan voor deze onderdelen
geen lokale regelgeving in de vergunningcheck opnemen, omdat het geen officiële onderdelen zijn
van de Wabo, maar aanhakers. De onderdelen komen dan ook niet in de vergunningcheck voor en
kunnen alleen in het aanvraagformulier worden toegevoegd.
Voor het onderdeel Brandveilig gebruik kunnen zowel provincie als gemeente de parameter in de
vergunningcheck aanpassen.
Alle bovenstaande onderdelen kunnen door de lokaal beheerder worden ingevoerd en beheerd.
1

Bodemenergiesysteem is geen onderdeel van de Wabo, maar van de Waterwet. Omdat
provincies de mogelijkheid hebben dit onderdeel te beheren, is dit onderdeel toch in dit
infoblad opgenomen.
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De volgende onderwerpen vallen óók onder lokale regelgeving in het loket, maar kunnen niet door
de lokaal beheerder worden aangepast:
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Slopen op grond van regels ruimtelijke ordening
Andere lokale meldingen dan de gebruiksmelding en melding slopen en/of asbest verwijderen zijn
geen onderdeel van Omgevingsloket online; zij moeten via de gemeentelijke website worden
geregeld.
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2. Algemene uitleg beheermogelijkheden vergunningcheck,
aanvraagformulier en parameter vergunningcheck
De lokaal beheerder kan via het tabblad beheer naar het kopje stuurgegevens. Onder het kopje
stuurgegevens kunnen de lokale instellingen voor de vergunningcheck en het aanvraagformulier
worden gewijzigd. Daarnaast kan de inhoud van de ontvangstbevestiging worden gewijzigd. Dit
hoofdstuk beschrijft per onderwerp hoe de instellingen kunnen worden gewijzigd.

2.1 Opties in vergunningcheck
De lokaal beheerder kan bij de inregeling van lokale regels in de vergunningcheck kiezen uit de
volgende mogelijkheden (opties):
1. Conform (model)verordening / keur
In alle onderdelen is in optie 1 de regelgeving conform (model)APV-2006 ingevoerd.
Uitzondering hierop is het onderdeel ‘Kappen’, daar is de APV-2006 bij optie 4 opgenomen.
2. Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Ongeacht de situatie moet een omgevingsvergunning voor het desbetreffende onderdeel
worden aangevraagd; er worden geen vragen gesteld over het onderdeel.
3. Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Ongeacht de situatie hoeft er geen omgevingsvergunning voor het desbetreffende
onderdeel te worden aangevraagd
4. Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingregel
Het bevoegd gezag kan ook zelf vrijstellingregels opstellen die afwijken van de
modelverordening. Het bevoegd gezag geeft in de tekst van de nader gespecificeerde
vrijstellingsregels een overzicht van de situaties waarvoor vrijstelling geldt. Voldoet de
situatie van het voorgenomen project aan één van de omschreven situaties in de
vrijstellingregels, kan de aanvrager de vraag beantwoorden met “Ja” en hoeft er geen
omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Antwoord “Nee” heeft als gevolg dat er wel
vergunningplicht geldt.
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Naast de vragen betreffende het onderdeel worden nadere vragen gesteld over mogelijke gevolgen
voor Wabo gerelateerde regelgeving die als gevolg van het plaatsen van het onderdeel van
toepassing kunnen zijn: is er een vergunning/melding nodig voor het onderdeel bouwen of
monumenten of slopen? Deze nadere vragen worden niet in het infoblad opgenomen. Het infoblad
beperkt zich tot de vragen over het behandelde onderdeel.
In dit informatieblad staat per onderdeel beschreven welke opties ingesteld kunnen worden, welke
optie standaard staat ingesteld en welke vragen worden gesteld in geval optie 1 wordt gekozen.
De standaard instelling hoeft voor uw gemeente niet de juiste keuze te zijn. Controleer dus altijd
voor alle onderdelen welke regelgeving geldt!
Ingeregelde lokale gegevens worden zichtbaar bij de eerstvolgende aanvraag; oude reeds
ingediende aanvragen worden niet aangepast.

2.2 Invoeren lokale regels vergunningcheck
Werkwijze voor de lokaal beheerder:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale regels vergunningcheck’.
3. Klik op de knop ‘Gegevens toevoegen’ om een nieuwe vergunningplichtigheid toe te
voegen.

4. Selecteer het gewenste onderdeel en klik op de knop ‘Volgende’.
5. Selecteer de gewenste instelling.
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6. Als de instelling Lokale regelgeving ‘nader gespecificeerde vrijstellingregel(s)’ is, vul dan
ook de vrijstellingsregels in. De standaard vraag die wordt gesteld is: “Zijn één of
meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingsregels op uw situatie van
toepassing?”. In het veld hoeft de vraag niet opnieuw gesteld te worden.
NB Let er bij het kopiëren van tekst uit een andere bron op dat de opmaak-codes niet
worden mee gekopieerd. Deze codes worden in Omgevingsloket online niet geaccepteerd.
Controleer de uiteindelijk opgeslagen en binnen het loket getoonde tekst daarom altijd door
deze na het opslaan weer in te zien.
7. Vul in het veld ‘Eventuele hyperlink webpagina vrijstellingsregels’ de hyperlink toe van een
webpagina waarop de aanvrager de vrijstellingregels kan nalezen en waarop ook staat
beschreven in welke gevallen de vergunning kan worden geweigerd.

8. Vul de begindatum in en klik op ‘Opslaan’. Controleer de uiteindelijk opgeslagen en binnen
het loket getoonde tekst daarom altijd door deze na het opslaan weer in te zien. In de
oefenomgeving kan de datum van aanmaken als begindatum worden ingevoerd. Dit is
gedaan om direct het effect van de instelling te controleren. Dit is dus alleen in de
oefenomgeving. In de productieomgeving kan als eerst mogelijke begindatum de volgende
dag worden ingevoerd.
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Voor de aanvrager ziet het er als volgt uit:

Wanneer ‘ja’ wordt geantwoord is er voor dit onderdeel geen omgevingsvergunning nodig.
Voorbeeld
Bij het instellen van vrijstellingsregels komt er in de vergunningcheck altijd de vraag “zijn één of
meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingsregels op uw situatie van toepassing?”.
Ook is er alleen de mogelijkheid om met ja (vrijstelling) of nee (vergunningplichtig) te antwoorden.
Dit vraagt om een zorgvuldige formulering. Een voorbeeld hiervan is:
“Er is binnen de gemeente X voor gekozen om de vergunningplicht voor kappen op te heffen.
Alleen voor het kappen van een eik van 100 jaar oud of ouder heeft u een vergunning nodig. Als u
een eik van 100 jaar of ouder wilt kappen, antwoord dan hier: Nee. Als u een andere boom wilt
kappen of een eik die jonger is dan 100 jaar, antwoord dan hier: Ja.”
De eik van 100 jaar of ouder kan natuurlijk ook vervangen worden door een boom die op de
gemeentelijke bomenlijst staat. Deze lijst kan je in het scherm invoeren, maar kan bijvoorbeeld
ook via de hyperlink naar de gemeentelijke of provinciale website worden ingezien.

2.3 Instellen lokale parameters vergunningcheck
Voor de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag een parameter instellen voor het onderdeel
Bouwwerk brandveilig gebruiken.
Bouwwerk brandveilig gebruiken
Het betreft de aanpassing van de vraag: ‘U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblijf aan meer dan X personen.’ Standaard staat deze parameter op 10 personen. Bevoegd
gezag (gemeente en provincie) kan zelf instellen vanaf hoeveel personen een
omgevingsvergunning is vereist.
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De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1
Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?
U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
U vershaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap
Geen van bovenstaande situaties

2

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?
Het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
Er is sprake van kamergewijze verhuur aan 5 of meer personen
Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende
voorschriften van het Gebruiksbesluit voldaan
Geen van bovenstaande situaties

Bij beide vragen is een meervoudig antwoord mogelijk.

2.4 Mogelijkheden Aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier van het onderdeel wordt standaard een aantal vragen gesteld.
Gemeenten en provincies hebben de mogelijkheid om voor bepaalde onderdelen extra vragen in
het formulier op te nemen. In het digitale formulier worden deze vragen getoond na de vaste
vragen.
Het is mogelijk gesloten en open vragen te stellen.
Per vraag moet worden aangegeven of de vraag verplicht moet worden ingevuld of niet.
Daarnaast geeft de beheerder de volgorde van de vragen aan.
Let op! De verschillende versies maken het mogelijk om bij een wijziging van de wet reeds
ingediende aanvragen nog volgens de oude wetgeving te behandelen. Het is niet toegestaan om
een set vragen te wijzigen tijdens de geldigheidsduur of na afloop van de geldigheidsduur. Je mag
dan alleen de omschrijving en de einddatum aanpassen. Ook is het van belang dat je bij een
wijziging van de wet een nieuwe versie van een set vragen aanmaakt waarvan de begindatum
aansluit op de einddatum van de oude versie.

2.5 Invoeren lokale vragen aanvraagformulier
De lokaal beheerder voert de lokale vragen op de volgende manier in:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale vragen aanvraagformulier’.
3. Selecteer het gewenste onderdeel en klik op ‘Versie toevoegen’ om voor het onderdeel een
nieuwe set vragen toe te voegen.
4. Vul het versienummer, korte omschrijving van de versie en de begindatum in. De
begindatum moet altijd in de toekomst liggen. Klik op “Opslaan”.
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5. Klik vervolgens op ‘vraag toevoegen’.

6. Vul
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het volgende in:
bij ‘Label van de vraag’ de vraag,
of het gaat om een open of gesloten vraag
in geval van een open vraag de maximale lengte van het antwoord
of de vraag verplicht moet worden beantwoord
eventueel een toelichting
de hyperlink naar de gemeentelijke of provinciale website. Na de hyperlink kan een
tekst tussen vierkante haken worden geplaatst. Deze tekst wordt dan bij de vraag
getoond, in plaats van de hele url.

Let op: html-code in het tekstveld wordt niet geaccepteerd! Denk hieraan bij het kopiëren
van tekst uit andere bronnen.
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De aanvrager ziet de vraag als volgt op het formulier:

2.6 lokale kostenvraag
De gemeente kan in het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning per activiteit een
standaardvraag opnemen over de kosten van het project. De provincie kan dit niet. Ook voor de
watervergunning is het niet mogelijk om de kostenvraag op te nemen.
Bij het beschikbaar stellen van versie 2.7 van het omgevingsloket is al ingesteld dat de
kostenvraag voor de activiteit bouwen moet worden gesteld. De gemeente kan dit uitzetten of voor
andere activiteiten de kostenvraag toevoegen.
De lokaal beheerder voert de kostenvraag op de volgende manier in:
1. Log in in Omgevingsloket online en selecteer de tab ‘Beheer’.
2. Ga naar het onderdeel ‘Stuurgegevens’ en klik op ‘Beheer lokale kostenvraag
aanvraagformulier’.
3. Selecteer de activiteit waarvoor de kostenvraag moet worden toegevoegd. Voor die
activiteiten waar een vinkje staat wordt de kostenvraag in het aanvraagformulier
opgenomen. Klik op “Opslaan”.
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De aanvrager ziet per activiteit de volgende extra vraag op het formulier:

Wanneer de aanvrager de aanvraag indient krijgt hij een overzicht van de eerder bij de losse
activiteiten opgegeven kosten. Daarnaast wordt gevraagd om de totale projectkosten voor het
project. Deze vraag moet de aanvrager invullen. In het overzicht is dit op de onderstaande manier
weergegeven:
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3. Inregelen vergunningcheck en aanvraagformulier per onderdeel
3.1 Alarminstallatie
Voor het onderdeel Alarminstallatie heeft alleen de gemeente beheermogelijkheden.
Instelling: Conform (model) verordening / keur
Bij het ontwerp en bouw van het omgevingsloket is uitgegaan van Model-APV 2006.
Volgens deze instelling is het aanleggen van een Alarminstallatie vergunningplichtig als de
installatie een voor de omgeving opvallend lichtsignaal en/of geluid kan produceren. Er wordt een
extra vraag gesteld of er ook een vergunning moet worden aangevraagd voor het onderdeel
‘Monumenten”.
De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1

2

Legt u een alarminstallatie aan die een voor de omgeving opvallend licht en/of geluid kan produceren?
o
Ja (ga naar vraag 2)
o Nee (einde vragenlijst, geen omgevingsvergunning nodig)
Bevindt deze alarminstallatie zich in, op of aan een onroerende zaak?
o
Ja (einde vragenlijst, omgevingsvergunningplichtig)
o
Nee (einde vragenlijst, geen omgevingsvergunning nodig)

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Deze instelling kan niet worden geselecteerd, omdat deze optie in de praktijk niet mogelijk is.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de gemeente deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel Alarminstallatie
geen vergunningplicht. Dit is van toepassing als de gemeente Model-APV 2009 of later volgt,
waarin geen vergunning/ontheffingplicht is opgenomen voor alarminstallaties.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kan de gemeente vrijstellingsregels instellen en haar eigen APV
inbouwen.
Er worden lokale vrijstellingsregels in de vergunningcheck ingevoerd.
Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Alarminstallatie moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier voor het
onderdeel Alarminstallatie de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen die
verplicht moeten worden ingevuld.
1
2

Beschrijf het soort alarm en hoe het werkt.*
……..
Geef minimaal twee contactpersonen of instanties op die kunnen worden gebeld als het alarm afgaat.
Vermeld daarbij de naam, het adres en het telefoonnummer waarop zij kunnen worden gebeld. *

…….
Gemeenten kunnen na deze vragen extra lokale vragen opstellen. In paragraaf 2.6 staat
beschreven op welke wijze de lokaal beheerder de lokale vragen kan invoeren.
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3.2 Open bodemenergiesysteem
Alleen provincies hebben de mogelijkheid dit onderdeel in de vergunnincheck in te stellen.
De provincie moet voor de werkzaamheid “Bodemenergiesysteem” (onderdeel van de categorie
Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van… van de watermodule) de lokale regels
instellen. De provincie heeft de keuze uit drie opties.
Instelling: Conform (model)verordening/keur
Volgens deze instelling is het aanleggen van een bodemenergiesysteem met een capaciteit van
meer dan 10 m3/h watervergunningplichtig. Een bodemenergiesysteem met een capaciteit van
minder dan 10 m3/h is meldingplichtig.
1

Bedraagt de pompcapaciteit meer dan 10 m3 per uur?
o
Ja (einde vragenlijst, watervergunningplichtig)
o Nee (einde vragenlijst, meldingplichtig op grond van het Waterbesluit)

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Voor het onderdeel Bodemenergiesysteem moet in alle gevallen een watervergunning worden
aangevraagd.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kan de provincie een vrijstellingsregel formuleren. De vraag die aan
de gebruiker wordt gesteld is “Zijn één of meer van de onderstaande vrijstellingregels van de
provincie op uw situatie van toepassing?” Daarna volgen de vrijstellingsregels die de provincie
heeft ingevoerd. De provincie kiest voor deze instelling als er een andere vrijstelling van toepassing
is dan de vrijstelling voor systemen met een capaciteit van minder dan 10 m3/h (want dat valt
onder “Instelling: Conform(model)verordening/keur).
Bij antwoord JA is de conclusie meldingplichtig op grond van het Waterbesluit.
Bij antwoord NEE is de conclusie watervergunningplichtig.
Aanvraagformulier
De provincie kan geen extra vragen aan het aanvraagformulier toevoegen.

3.3 Grondwaterbeschermingsgebied
Provincies hebben voor het aanvraagformulier beheermogelijkheden voor dit onderdeel; zij kunnen
lokale vragen aan het aanvraagformulier toevoegen. Er is geen vergunningcheck voor dit
onderdeel, omdat dit onderdeel niet in de Wabo is opgenomen, maar een aanhaker is. Aanvrager
vult de vragen over beschermingsgebieden alleen in als dat nodig is.
Aanvraagformulier
Provincies kunnen vragen aan het aanvraagformulier toevoegen. Het formulier kan worden
samengesteld via de knop “Onderdelen toevoegen” bij een reeds geselecteerd formulier. Het
formulier heet dan “Beschermingsgebieden waterwinning”.
De vragen met een * zijn vragen die verplicht moeten worden ingevuld.
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De vragen die al in het aanvraagformulier worden gesteld zijn:
Op basis van de antwoorden die u geeft, is het mogelijk dat u na specificatie van het formulier één of
meerdere tabellen moet specificeren. Deze tabellen staan dan in het overzicht.

1
2

3

4

5

6

7

8

Wat is de naam van het beschermingsgebied?*
….
In welke zone van het beschermingsgebied vinden de activiteiten plaats?*
o
Waterwingebied
o
Grondwaterbeschermingsgebied
o
Zeer kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied
o
Boringvrije zone
Vinden de activiteiten plaats in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?*
o
Ja (naar vragenlijst)
o
Nee (naar vraag 4)
Welke activiteit(en) vinden plaats, welke installaties worden gebruikt en/of welke stoffen worden
toegepast?*
Schadelijke stoffen (ga naar vraag 5)
Dierlijke of andere meststoffen (ga naar vraag 5)
Constructies met schadelijke stoffen (ga naar vraag 6)
Begraafplaatsen (ga naar vraag 7)
Boorputten (ga naar vraag 8)
Grond dieper roeren dan 2 meter onder maaiveld anders dan voor boorputten (ga naar vraag 9)
Wegen (ga naar vraag 10)
Waterwegen (ga naar vraag 10)
Spoorwegen (ga naar vraag 10)
Parkeergelegenheden en/of andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer (ga naar vraag 10)
Kampeergelegenheden (ga naar vraag 11)
Recreatiecentra (ga naar vraag 11)
Kampementen (ga naar vraag 11)
Lozing in de bodem (ga naar vraag 12)
Gebruik van bouwstoffen op of in de bodem (ga naar vraag 5)
Verspreiden van baggerspecie (ga naar vraag 5)
Andere handelingen die de kwaliteit van het grondwater nadelig kunnen beïnvloeden (ga naar vraag
10)
Beschrijf de maatregelen en voorzieningen om verontreiniging van de bodem en grondwater te
voorkomen.*
…..
Wat is de aard van de constructie?*
….
Wat is het doel van de constructie?*
…..
Voor welke stof(fen) is de constructie bedoeld?*
…..
Geef de maximale inhoud of transportcapaciteit. Vermeld ook de eenheid per tijdsperiode zoals kg per
uur.*
….
Uit welke materialen bestaat de constructie?*
…..
Geef de oppervlakte van de begraafplaats. Vermeld ook de eenheid zoals are of hectare.*
………
Is een uitstrooiplaats voor assen aanwezig?*
o
Ja
o
Nee
Geef de oppervlakte van de uitstrooiplaats. Vermeld ook de eenheid zoals m2 of are.*
………
Wordt met de boring een bodemsanering uitgevoerd?*
o
Ja (ga naar vraag 5)
o
Nee (ga naar vraag 5)
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9

10

11

12

13

Geef een omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden.*
…….
Geef de maximale diepte waarbij de grond wordt geroerd in meter beneden het maaiveld.*
…….
Welke stoffen worden bij de werkzaamheden gebruikt?*
…….
Kan door de ingreep aantasting van slecht-doorlatende lagen plaatsvinden?*
o
Ja (ga naar vraag 5)
o
Nee (ga naar vraag 5)
Geef een omschrijving van de voorzieningen en de werkzaamheden.*
…..
Welke materialen worden gebruikt?*
…..
Beschrijf hoe de afvoer van eventueel afstromend hemelwater plaatsvindt.*
……
Wat is het voorgenomen gebruik van het terrein?*
……
Geef een beschrijving van de voorgenomen activiteiten op het terrein of complex.*
……
Welke voorzieningen zijn op het terrein aanwezig?*
…..
Geef de oppervlakte van het terrein en vermeld de eenheid in are of hectare.*
…..
Wat is de aard van de te lozen stoffen?*
……
Wat is de herkomst van de te lozen stoffen?*
….
Hoe vindt de lozing plaats?*
o
Septic tank
o
IBA
o
Direct in de bodem
o
Anders
Wat is de categorie IBA installati?* (indien antwoord = IBA)
……
Beschrijf hoe de lozing plaatsvindt.* (indien antwoord = Anders)
…….
Wat is de eindbestemming van het behandelde afvalwater?
Beschrijf de handelingen die de kwaliteit van het grondwater nadelig kunnen beïnvloeden.*
……

Na de vervolgvragen op het antwoord van vraag 4 worden de provinciale vragen gesteld.

3.4 Gebruik gesloten stortplaatsen
Provincies hebben voor het aanvraagformulier beheermogelijkheden voor dit onderdeel; zij kunnen
lokale vragen aan het aanvraagformulier toevoegen. Er is geen vergunningcheck voor dit
onderdeel, omdat dit onderdeel niet in de Wabo is opgenomen, maar een aanhaker is. Aanvrager
vult de vragen over beschermingsgebieden alleen in als dat nodig is.
Aanvraagformulier
Provincies kunnen vragen aan het aanvraagformulier toevoegen.
De vragen met een * zijn vragen die verplicht moeten worden ingevuld.
Het formulier voor gebruik gesloten stortplaatsen wordt aan het basisformulier toegevoegd door bij
een onderdeel op de knop “Onderdelen toevoegen” te klikken.

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online 2.9

Pagina 16

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De vragen die al in het aanvraagformulier worden gesteld zijn:
1
2
3
4
5

6

7

8

Wat is de naam van de gesloten stortplaats?*
….
Wat is het huidige gebruik van de gesloten stortplaats?*
……..
Beschrijf waarvoor de gesloten stortplaats gebruikt zal worden.*
……..
Beschrijf waarvoor het gebied waarin de nazorgvoorzieningen liggen gebruikt zal worden.*
…….
Zijn er andere personen of rechtspersonen die een zakelijk recht hebben op het grondgebied?*
o
Ja (ga naar vraag 6)
o
Nee (ga naar vraag 7)
Geef (per zakelijk recht) de namen en adressen van alle (rechts)personen met een zakelijk recht op het
grondgebied.*
….
Zijn er andere personen die een persoonlijk recht hebben op het grondgebied?*
o
Ja (ga naar vraag 8)
o
Nee (ga naar lokale vragen)
Geef (per persoonlijk recht) de namen en adressen van alle personen met een persoonlijk recht op het
grondgebied.*
…… (ga naar lokale vragen)

Na vraag 8 worden de lokale vragen van de provincie gesteld.

3.5 Kappen
Wanneer een lokaal beheerder bij de vergunningcheck geen regel heeft ingesteld voor het
onderdeel kappen is de standaard instelling van toepassing.
In het loket levert de standaard instelling in de uitkomst van de vergunningcheck de volgende
tekst:
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Voor het onderdeel kappen heeft alleen de gemeente beheermogelijkheden voor de
vergunningcheck.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregel
Met behulp van deze instelling kan de gemeente vrijstellingsregels instellen.
Deze optie staat standaard aangevinkt voor het onderdeel Kappen.

Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Kappen moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier voor het onderdeel
Kappen de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen die verplicht moeten worden
ingevuld.
1

2
3
4
5
6
7

8

Wat wilt u gaan doen?*
o
Kappen (ga naar vraag 3)
o
Anders (ga naar vraag 2)
Beschrijf wat wilt u gaan doen. *
……..
Om hoeveel houtopstanden gaat het?*
……..
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.
…….
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor- zij- of achtererf.
…….
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.
….
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.
…..
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.
……

Na vraag 8 worden de lokale vragen gesteld.

3.6 Monumenten
Zowel provincies als gemeenten hebben de mogelijkheid dit onderdeel in de vergunnincheck in te
stellen en extra vragen aan het aanvraagformulier toe te voegen.
De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1

2

3

4

Om welk soort beschermd monument gaat het?
o
Rijksbeschermd monument (ga naar vraag 2)
o
Provinciaal beschermd monument (volg provinciale instelling)
o
Gemeentelijk beschermd monument (volg gemeentelijke instelling)
Is het een (gebouwd) monument en/of archeologisch monument?
(Gebouwd) monument
Archeologisch monument
Gaat u uitsluitend gewoon onderhoud uitvoeren?
o
Ja
o
Nee
Leidt de activiteit uitsluitend tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit
oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft?
o
Ja
o
Nee
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Als vraag 2 = Provinciaal beschermd monument: worden de instellingen van de provincie gevolgd.
Als vraag 2 = Gemeentelijk beschermd monument: worden instellingen van de gemeente gevolgd.
Instelling: Conform (model) verordening / keur
Deze is optie is voor zowel provincie als gemeente niet te selecteren.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Indien door de provincie of gemeente deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel
Monumenten een omgevingsvergunning nodig (als er in vraag 1 is gekozen voor een provinciaal of
gemeentelijk monument).
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de provincie of gemeente deze instelling wordt gekozen, is er voor werkzaamheden
omtrent monumenten vergunningvrij. (als er in vraag 1 is gekozen voor een provinciaal of
gemeentelijk monument).
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kunnen zowel de provincie als gemeente vrijstellingsregels instellen
en haar eigen provinciale en gemeentelijke verordening inbouwen.
Aanvraagformulier
Zowel provincie als gemeente kan extra vragen aan het aanvraagformulier toevoegen.
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Monumenten moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier voor het
onderdeel Monumenten de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn verplichte vragen
1

2

3

4

5
6
7

8
9

10
11

Waar gaat het om?*
Rijksbeschermd monument (ga naar vraag 2)
Provinciaal beschermd monument (ga naar vraag 3)
Gemeentelijk beschermd monument (ga naar vraag 4)
Om welk soort rijks monument gaat het?*
(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument
Om welk soort provinciaal monument gaat het?*
(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument
Om welk soort gemeentelijk monument gaat het?*
(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument
Wat is het monumentnummer?*
……..
Wat is de naam van het beschermde monument?*
……..
Gaat u het beschermde monument geheel of gedeeltelijk slopen?*
o
Geheel slopen (ga naar vraag 8)
o
Gedeeltelijk slopen (ga naar vraag 8)
o
Niet slopen (ga naar vraag 9)
Waarom wilt u gaan slopen?
…….
Is er sprake van een functiewijziging van het monument?*
o
Ja (ga naar vraag 10)
o
Nee (ga naar lokale vragen)
Wat wordt de toekomstige functie van het monument?*
….. (ga naar lokale vragen)
Aan welke onderdelen van het beschermde monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?*
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Daken en goten (ga naar vraag 12)
Kozijnen, ramen en deuren (ga naar vraag 12)
Gevels (ga naar vraag 12)
Casco en constructie (ga naar vraag 12)
Binnenwerk, interieurs (ga naar vraag 12)
Buitenwerk (bouwwerken) (ga naar vraag 12)
Orgel (ga naar vraag 12)
Bijzondere onderdelen (algemeen) (ga naar vraag 13)
Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen (ga naar vraag 12 en vraag 14)
Dijken, dijklichamen (ga naar vraag 15)
Tuinen en parken (ga naar vraag 12)
Archeologisch monument (ga naar vraag 16)
Anders (ga naar vraag 17)
12

13

14

15

16
17

Welke werkzaamheden gaat u aan … uitvoeren?*
Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen
Aan welke bijzondere onderdelen (algemeen) gaat u werkzaamheden uitvoeren?*
Bliksemafleiding
Brandtrappen
Reclame / bebording
Bijzondere installaties
Aan welke bijzondere onderdelen van molens, gemalen en/of sluizen gaat werkzaamheden uitvoeren?*
Gevlucht
Stelling
Gaande werk
Staande werk
Maalderijmachines
Silo’s
Biotoop
Waterlopen
Wateropvoerwerktuig
Aandrijvingsmechanisme
Beschoeiing- en remmingswerken
Metaal-, smeed- en klinkwerk
Welke werkzaamheden gaat u aan dijken of dijklichamen uitvoeren?*
Ingrepen aan dijklichaam
Aanpassing van het tracé
Dijkprofiel
Materialisatie
Andere werkzaamheden aan de dijk
Welke werkzaamheden gaat u uitvoeren die het archeologisch monument kunnen verstoren?*
…….
Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren?*
……

Afhankelijk van het antwoord van vraag 1 worden hierna geen, provinciale of gemeentelijke extra
vragen gesteld.

3.7 Reclame
Voor het onderdeel Reclame hebben zowel provincie als gemeente beheermogelijkheden.
Het antwoord op de vraag of de werkzaamheden binnen of buiten de bebouwde kom
plaatsvinden bepaalt welke regelgeving van toepassing is.
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Wanneer de reclame buiten de bebouwde kom geplaatst wordt, is in eerste instantie de
provinciale regelgeving van toepassing. Wanneer deze regelgeving er niet is, is alsnog de
gemeentelijke regelgeving van toepassing.
Provincies met een provinciale landschapsverordening waarin reclame regels zijn
opgenomen moeten nagaan of en zo ja op welke wijze deze regels in de checker moeten
worden opgenomen.
De volgende vragen worden in alle situaties gesteld:
1

Ligt de locatie waar u de reclame wilt plaatsen binnen of buiten de bebouwde kom?
o
Binnen de bebouwde kom
o
Buiten de bebouwde kom

Afhankelijk van het antwoord op vraag 1 en de provinciale instelling worden nu de gemeentelijke of
provinciale instellingen gebruikt. Zowel de gemeente als de provincie kan uit de vier opties kiezen.
Provincie:
Instelling: Conform (model) verordening / keur
Deze optie houdt in dat de provincie geen regels heeft opgesteld voor reclame. Vanuit de check
wordt dan doorgegaan naar de gemeentelijke regelgeving.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Deze optie houdt in dat de provincie een verordening heeft die stelt dat het plaatsen van reclame
buiten de bebouwde kom altijd vergunningplichtig is.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Deze optie houdt in dat de provincie een verordening heeft die stelt dat alles altijd vergunningvrij
is. De provincie maakt dus bewust het maken van reclame buiten de bebouwde kom
vergunningvrij.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregel
De provincie stelt provinciale vrijstellingsregels op.
Gemeente:
Instelling: Conform (model) verordening / keur
Hierin worden de vragen uit de Model-APV 2006 uitgevraagd.
Dit is de standaard instelling.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Deze instelling heeft tot gevolg dat er voor het onderdeel Reclame altijd een omgevingsvergunning
moet worden aangevraagd.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Deze instelling heeft tot gevolg dat er geen vergunningplicht voor het onderdeel Reclame is.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregel
Met behulp van deze instelling kan de gemeente na de landelijke vragen extra vrijstellingsregels
instellen. Zie onderdeel 2.3 voor meer uitleg.
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De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Is de reclame vanaf de weg te zien?
o
Ja (ga naar vraag 2)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Is het een handelsreclame?
o
Ja (ga naar vraag 3)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Wordt de reclame op of aan een onroerende zaak geplaatst?
o
Ja (ga naar vraag 4)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Is de reclame verlicht?
o
Ja (ga naar vraag 16)
o
Nee (ga naar vraag 5)
Bevindt de reclame zich in een gebouw?
o
Ja (ga naar vraag 6)
o
Nee (ga naar vraag 7)
Is het de bedoeling dat de reclame vanaf de weg gezien kan worden?
o
Ja (ga naar vraag 7)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Betreft het een informatiebord over een bouwwerk in uitvoering geplaatst bij het bouwwerk?
o
Ja (ga naar vraag 8)
o
Nee (ga naar vraag 9)
Zijn de bouwwerkzaamheden afgerond?
o
Ja (einde vragenlijst reclame)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Is de reclame aangebracht op een bouwwerk, gebouw of terrein dat daarvoor is aangewezen door de
overheid?
o
Ja (einde vragenlijst)
o
Nee (ga naar vraag 10)
Gaat het om een opschrift of aankondiging waarvan de oppervlakte kleiner is dan 0,5 m2?
o
Ja (ga naar vraag 11)
o
Nee (ga naar vraag 13)
Is de lengte van de langste zijde van het opschrift of de aankondiging korter dan 1m?
o
Ja (ga naar vraag 12)
o
Nee (ga naar vraag 3) xxxxxxxxx?
Gaat het om een opschrift of aankondiging van een openbare verkoop of het te koop, huur of pacht
aanbieden van een onroerende zaak?
o
Ja (einde vragenlijst reclame)
o
Nee (ga naar vraag 13)
Gaat het om een opschrift of aankondiging van (bedrijfs)activiteiten op of in de onroerende zaak?
o
Ja (einde vragenlijst reclame)
o
Nee (ga naar vraag 14)
Gaat het om een opschrift of aankondiging voor het openbaar vervoer?
o
Ja (ga naar vraag 15)
o
Nee (ga naar vraag 16)
Is het opschrift of de aankondiging aangebracht op een gebouw, bouwwerk of terrein ten behoeve van het
openbaar vervoer?
o
Ja (einde vragenlijst reclame)
o
Nee (ga naar vraag 16)
Gaat het om een tijdelijk opschrift of aankondiging die alleen wordt geplaatst zolang het betekenis heeft?
o
Ja (ga naar vraag 17)
o
Nee (einde vragenlijst reclame)
Wordt de aankondiging gedurende maximaal 9 weken geplaatst?
o
Ja (einde vragenlijst reclame, door naar vragen over monument)
o
Nee (einde vragenlijst reclame, door naar vragen over monument)
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Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Reclame moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier voor het
onderdeel Reclame de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen die verplicht
moeten worden ingevuld.
Bevoegd gezag kan na vraag 14 extra lokale vragen opstellen. In paragraaf 2.6 staat beschreven
op welke wijze de lokaal beheerder de lokale vragen kan invoeren.
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Wat wilt u precies gaan doen? *
o
Een nieuwe handelsreclame plaatsen (ga naar vraag 3)
o
Een bestaande handelsreclame wijzigen (ga naar vraag 3)
o
Een bestaande handelsreclame vervangen (ga naar vraag 3)
o
Anders (ga naar vraag 2)
Omschrijf wat u wilt gaan doen. *
…. (ga naar vraag 3)
Waar gaat u de reclame plaatsen?*
o
Op het terrein
o
Aan of op het hoofdgebouw
o
Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk
Is de reclame tijdelijk of permanent?*
o
Permanent (ga naar vraag 7)
o
Tijdelijk (ga naar vraag 5)
Op welke datum wordt de tijdelijke reclame geplaatst?*
…….. dd-mm-jj (ga naar vraag 6)
Op welke datum wordt het tijdelijke reclame-object weer verwijderd?*
…….. dd-mm-jj (ga naar vraag 7)
Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.
…..
Hoeveel reclameobjecten betreft het?*
…..
Wat is de afmeting van de reclame?*
……
Wat is de hoogte van de reclame gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van de reclame?*
…..
Geef een omschrijving van het uiterlijk, materiaalgebruik en verlichting.
……
Wat is de tekst van de reclame?*
….
Wie maakt of voert reclame op of bij de onroerende zaak?*
o
Eigenaar (ga naar lokale vragen)
o
Beperkt zakelijk gerechtigde (ga naar lokale vragen)
o
Gebruiker (ga naar lokale vragen)
o
Anders (ga naar vraag 14)
Geef naam, adres en woonplaats van degene die reclame maakt of voert.*
……

Nb bij vraag 11 mag de informatie ook worden opgenomen in een bijlage.

3.8 Roerende zaken opslaan
Bij het onderdeel Roerende zaken opslaan kunnen zowel provincie als gemeente hun eigen
instellingen in het loket invoeren. Er volgt slechts 1 conclusie: Wanneer er op grond van de
provinciale instellingen en/of op grond van de gemeentelijke instellingen sprake is van een
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vergunningplicht, is de uitkomst van de check: “omgevingsvergunningplichtig”. Anders is de
uitkomst: “geen omgevingsvergunning nodig”.
In de check worden eerst de provinciale instellingen gecontroleerd. De provincie heeft de volgende
opties:
Instelling: Conform (model) verordening / keur
De provincie kiest voor deze optie als zij geen regels voor de opslag van roerende zaken heeft
opgesteld.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Deze instelling kan niet worden geselecteerd.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningvrij
De provincie kiest voor deze optie als de werkzaamheid altijd vergunningvrij is.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregel(s)
De provincie kan via deze optie hun vrijstellingsregels toevoegen.
Als de uitkomst op grond van de provinciale instelling ‘omgevingsvergunningplichtig’ is, is dit de
uitkomst van de vergunningcheck voor dit onderdeel.
Als de uitkomst op grond van de provinciale instelling omgevingsvergunningvrij is, of er geen
regels zijn ingesteld (instelling 1), wordt in de check vervolgd met de gemeentelijke instellingen.
De gemeente heeft de volgende opties:
Instelling: Conform (model) verordening / keur
In het loket is de Model-APV 2006 ingebouwd.
De gestelde vraag in de vergunningcheck is:
1

Is de opslag van roerende zaken volgens de algemene plaatselijke verordening (APV) van uw gemeente
vergunningplichtig?
o
o

Ja (einde vragenlijst, omgevingsvergunningplichtig)
Nee (einde vragenlijst, geen omgevingsvergunning voor dit onderdeel nodig)

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Deze optie kan niet worden ingesteld.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de gemeente deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel Roerende zaken
opslaan geen omgevingsvergunningplicht.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kan de gemeente na de landelijke vragen extra vrijstellingsregels
instellen.
Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Roerende zaken opslaan moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier
voor het onderdeel Roerende zaken opslaan de volgende vragen gesteld ongeacht de gekozen
instelling bij de vergunningcheck. De vragen met een * zijn vragen die verplicht moeten worden
ingevuld.

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online 2.9

Pagina 24

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1
2

3

4
5
6

Beschrijf de roerende zaken die u opslaat. *
…..
Gaat u roerende zaken voor onbepaalde tijd opslaan?*
o
Ja (ga naar vraag 3)
o
Nee (ga naar vraag 5)
Slaat een ander dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van het terrein of gebouw
de roerende zaken op?*
o
Ja (ga naar vraag 4)
o
Nee (ga naar vraag 6)
Vermeld de naam, het adres en de woonplaats van de persoon of instantie die opslaat.*
…… (ga naar vraag 6)
Wat is de verwachte datum van beëindiging van de opslag?*
…… (dd-mm-jj) (ga naar vraag 3)
Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren*
…… (ga naar lokale vragen)

De provincie kan voor dit onderdeel geen lokale vragen toevoegen. De gemeente wel.
In paragraaf 2.6 staat beschreven op welke wijze de lokaal beheerder de lokale vragen kan
invoeren.

3.9 Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
Zowel provincies als gemeenten hebben de mogelijkheid dit onderdeel in de vergunnincheck in te
stellen en extra vragen aan het aanvraagformulier toe te voegen.
1

In wat voor stads- of dorpsgezicht gaat u slopen?
o
Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht
o
Provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht
o
Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht

Afhankelijk van het antwoord op de vraag wordt doorgegaan naar de gemeentelijke of provinciale
instelling. Voor zowel gemeente als provincie zijn de mogelijkheden gelijk.
Instelling: Conform (model) verordening / keur
Deze is optie is voor zowel provincie als gemeente niet te selecteren.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Indien door de gemeente of provincie deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel
Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht een omgevingsvergunning nodig.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de gemeente of provincie deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel
Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht geen omgevingsvergunning nodig.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kan de gemeente of provincie extra vrijstellingsregels instellen en
haar eigen verordening inbouwen.
Aanvraagformulier
Zowel provincie als gemeente kan extra vragen aan het aanvraagformulier toevoegen.
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht moet worden aangevraagd, worden op het
aanvraagformulier voor dit onderdeel de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen
die verplicht moeten worden ingevuld.
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1

2

Geef aan op welke wijze u aannemelijk maakt dat er op de plaats van het te slopen bouwwerk een
ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. *
…..
In wat voor stads- of dorpsgezicht gaat u slopen?*
o
Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht
o
Provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht
o
Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Als bij het antwoord op vraag 2 “Provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht” wordt geantwoord,
volgen hierna de vragen die door de provincie zijn toegevoegd.
Als bij het antwoord op vraag 2 “Gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht” wordt
geantwoord, volgen hierna de vragen die door de gemeente zijn toegevoegd.

3.10 Uitrit aanleggen of veranderen
Zowel de gemeenten als de provincies kunnen voor dit onderdeel lokale regels instellen.
Omgevingsloket online bepaalt via de eerste vraag “Wie beheert de weg waar de uitrit op
uitkomt?” of de wbr, de Keur, de provinciale verordening of de APV van toepassing is.
In het geval dat de Rijksoverheid of het Waterschap/Hoogheemraadschap de weg beheert, is het
antwoord “Geen omgevingsvergunning nodig, maar mogelijk wel een vergunning of ontheffing
nodig op grond van andere regelgeving, zoals de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of de
(wegen)keur van het waterschap. Neem contact op met de wegbeheerder voor meer informatie.”
In het geval dat de gemeente of de provincie de weg beheert, wordt met de gemeentelijke óf
provinciale instellingen doorgegaan, afhankelijk van het gekozen antwoord. Als “gemeente” is
gekozen, dan verschijnen de vragen volgens de gemeentelijke instelling; bij “provincie” zijn het de
vragen volgens de provinciale instellingen.
Instelling: Conform (model) verordening / keur
In deze optie is de Model-APV 2006 opgenomen.
Volgens deze instelling is het aanleggen of veranderen van een Uitrit altijd vergunningplichtig. Er
wordt extra vragen gesteld of er ook vergunningen moet worden aangevraagd voor het onderdeel
‘Monumenten”, “slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht” of “werk of werkzaamheden
uitvoeren”.
Gestelde vraag vergunningcheck:
1

Wie beheert de weg waar de uitrit op uitkomt?
o
Gemeente
o
Provincie
o
Rijksoverheid
o
Waterschap of hoogheemraadschap

Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Voor het onderdeel Uitrit aanleggen of veranderen moet in alle gevallen een omgevingsvergunning
worden aangevraagd.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de gemeente/provincie deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel Uitrit
aanleggen of veranderen geen vergunningplicht.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kunnen de gemeente en de provincie na de landelijke vragen extra
vrijstellingsregels instellen. Zoals vermeld bepaalt het Omgevingsloket online via de eerste vraag of
de gemeentelijke of de provinciale regels worden uitgevraagd.

Beheer lokale regelgeving in Omgevingsloket online 2.9

Pagina 26

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel Uitrit moet worden aangevraagd, worden op het aanvraagformulier voor het onderdeel
‘Uitrit aanleggen of veranderen’ de volgende vragen gesteld, ongeacht de gekozen instelling bij de
vergunningcheck. De vragen met een * zijn vragen die verplicht moeten worden ingevuld.
In het aanvraagformulier wordt alleen onderscheid gemaakt tussen provincie en gemeente.
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?*
o
Ja
o
Nee
Wat wilt u precies gaan doen?*
o
Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
o
Een bestaande in- of uitrit veranderen
o
Anders
Omschrijf wat u wilt gaan doen.*
……
Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.
……
Aan welke erf ligt de in- of uitrit?*
o
Voorerf
o
Zijerf
o
Achtererf
Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.*
……
Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit (als antwoord=nieuwe in- of uitrit)
……
Wat zijn de afmetingen van de bestaande in- of uitrit?* (als antwoord=bestaande in- of uitrit)
…..
Wat worden de afmetingen van de in- of uitrit in de nieuwe situatie?*
…….
Welk materiaal wordt gebruikt?*
…….
Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- en uitrit in de weg staan?*
o
Ja
o
Nee
Welke opstakel(s) zijn aanwezig?*
Boom
Lantaarnpaal
Nutsvoorziening
Anders
Beschrijf het obstakel dat het aanleggen of gebruiken van de in- of uitrit in de weg staat.*
…..

Gemeenten en provincies kunnen na vraag 13 extra lokale vragen opstellen. In paragraaf 2.6 staat
beschreven op welke wijze de lokaal beheerder de lokale vragen kan invoeren.

3.11 Slopen
Met ingang van het Bouwbesluit 2012 is het slopen in alle gevallen meldingplichtig en is het niet
meer mogelijk lokale vragen toe te voegen. De bijbehorende parameter en vragen komen niet
meer in de vergunningcheck en aanvraagformulier voor.

3.12 Weg aanleggen of veranderen
Zowel de gemeenten als de provincies kunnen hier lokale regels toevoegen. Het Omgevingsloket
online bepaalt via de vraag: ‘Gaat het om een provinciale of gemeentelijke weg’ of de
gemeentelijke of de provinciale regels worden uitgevraagd.
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In de vergunningcheck wordt als eerste gevraagd of er voor het aanleggen of veranderen van de
weg tevens werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor een
vergunning nodig is op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, het
exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1b Wabo). Indien dit niet het geval is, is
er geen sprake van een omgevingsvergunningplicht voor het aanleggen of veranderen van een
weg. Mogelijk is er wel sprake van een vergunning of ontheffing op grond van andere regelgeving,
zoals een provinciale of gemeentelijke verordening, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of de
(wegen)keur van het waterschap.
Indien dit wel het geval is, dan is er sowieso sprake van een omgevingsvergunningplicht voor het
onderdeel “uitvoeren van werken of werkzaamheden”. In de vervolgvragen van de
vergunningcheck wordt bepaald worden of er óók sprake is van een omgevingsvergunningplicht
voor het aanleggen of veranderen van een weg.
In de vervolgvraag wordt bepaald wie de beheerder van de aan te leggen of de te veranderen weg
is. Wanneer de provincie of de gemeente de beheerder is wordt doorgegaan met respectievelijk de
provinciale of de gemeentelijke instellingen. Wanneer de rijksoverheid of het waterschap /
hoogheemraadschap de beheerder is, wordt volstaan met de conclusie dat er voor het onderdeel
“weg aanleggen / veranderen” geen omgevingsvergunning nodig is, maar mogelijk wel een
vergunning of ontheffing nodig is op grond van andere regelgeving, zoals de Wet beheer
Rijkswaterstaatwerken of de (wegen)keur van het waterschap.
Voor de aanleg of verandering van wegen die in beheer zijn van de provincie is een eventuele
omgevingsvergunningplicht opgenomen in de provinciale (wegen)verordeningen. Alle provincies
hebben hiervoor wegenbepalingen in hun provinciale (wegen)verordening opgenomen. Aangezien
de model-APV 2006 de gemeentelijke vergunningplicht uitzondert wanneer het onderwerp in een
provinciaal wegenreglement is geregeld, is geen koppeling gemaakt tussen de provinciale en de
gemeentelijke instellingen. Ofwel de checker is “klaar” wanneer een initiatiefnemer die een
provinciale weg wil aanleggen of veranderen door de provinciale opties is geleid. In dát geval komt
men niet toe aan de gemeentelijke opties
Instelling: Conform (model)verordening / keur
De provincie kan deze optie niet selecteren, vanwege het ontbreken van landelijke standaard
regelgeving. Deze optie is wel als standaardinstelling aangewezen en gevuld met
vergunningplichtig. Als provincies het onderdeel ‘Weg aanleggen of veranderen’ niet opnieuw
aanpassen is de conclusie in ‘vergunningplichtig’.
Bij gemeenten is bij deze optie model APV 2006 ingebouwd (=vraag 4).
De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1

2

3

4

Worden bij het aanleggen of veranderen van de weg tevens werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden uitgevoerd waarvoor op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, het
exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit een vergunning nodig is?
o
Ja
o
Nee
Wie is de beheerder van de aan te leggen of de te veranderen weg?
o
Provincie (ga naar vraag 3)
o
Gemeente (ga naar vraag 4)
o
Rijksoverheid (ga naar vraag 3)
o
Waterschap of Hoogheemraadschap (ga naar vraag 3)
Is de voorgenomen activiteit in strijd met het bestemmingsplan, de beheersverordening, het
exploitatieplan, regels op grond van de provinciale verordening, regels op grond van een AMvB of
regels van het voorbereidingsbesluit?
o
Ja (einde vragenlijst)
o
Nee (einde vragenlijst)
Vindt de aanleg of de verandering van de weg plaats in het kader van de uitoefening van de
publiekrechtelijke taak door het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap?
o
Ja (ga naar vraag 3)
o
Nee (ga naar vraag 3)
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Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningplichtig
Indien door de gemeente/provincie deze instelling wordt gekozen, moet voor het onderdeel weg
aanleggen of veranderen in alle gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Instelling: Lokale regelgeving: altijd vergunningsvrij
Indien door de gemeente/provincie deze instelling wordt gekozen, is er voor het onderdeel weg
aanleggen of veranderen geen omgevingsvergunningplicht.
Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Met behulp van deze instelling kan de gemeente en de provincie na de landelijke vragen extra
vrijstellingsregels instellen. Zoals vermeld bepaalt het Omgevingsloket online via de vraag: ‘Wie is
de beheerder van de aan te leggen of de te veranderen weg?’ of de gemeentelijke of de provinciale
regels worden uitgevraagd.
Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel ‘Weg aanleggen of veranderen’ moet worden aangevraagd, worden op het
aanvraagformulier voor dit onderdeel de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen
die verplicht moeten worden ingevuld.
1

2

3
4
5

6
7

8

Welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg of verandering van de
weg?*
…..
Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?*
o
Ja (ga naar vraag 3)
o
Nee (ga naar vraag 5)
Geef aan om hoeveel m3 af te voeren grond het gaat.*
….. (ga naar vraag 4)
Geef het adres van de locatie waarnaar de grond wordt afgevoerd.*
…. (ga naar vraag 5)
Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?*
o
Ja
o
Nee
Geef de afmetingen van de aan te leggen of de te veranderen weg (lengte, hoogte, breedte, dieptie).*
….
Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?*
o
Ja
o
Nee
Om wat voor weg gaat het?*
o
Provinciale weg
o
Gemeentelijke weg

Gemeenten en provincies kunnen na deze vragen extra lokale vragen opstellen. Afhankelijk van
het antwoord bij vraag 6 worden de provinciale of de gemeentelijke lokale vragen getoond.

3.13 Werk of werkzaamheden uitvoeren
Provincies en gemeenten kunnen voor de activiteit: "werk of werkzaamheden uitvoeren"geen lokale
regels bij de vergunningcheck instellen. Gemeenten kunnen wel lokale vragen aan het
aanvraagformulier toevoegen.
Aanvraagformulier
Wanneer uit de vergunningcheck als resultaat komt dat er een omgevingsvergunning voor het
onderdeel ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ moet worden aangevraagd, worden op het
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aanvraagformulier voor dit onderdeel de volgende vragen gesteld. De vragen met een * zijn vragen
die verplicht moeten worden ingevuld.
1

2
3

4
5
6

7
8

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?*
…..
Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?*
…..
Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?*
o
Ja (ga naar vraag 4)
o
Nee (ga naar vraag 6)
Geef aan om hoeveel m3 af te voeren grond het gaat.*
….. (ga naar vraag 4)
Geef het adres van de locatie waarnaar de grond wordt afgevoerd.*
…. (ga naar vraag 5)
Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?*
o
Ja
o
Nee
Geef de afmetingen van de aan te leggen of de te veranderen weg (lengte, hoogte, breedte, dieptie).*
….
Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?*
o
Ja
o
Nee

3.14 Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten de
inrichting
Zowel de gemeenten als de provincies kunnen bij gemeentelijke danwel provinciale verordening
interferentiegebieden aanwijzen. Dit is geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Voor gesloten
bodemenergiesystemen is in deze interferentiegebieden een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets verplicht. Via het onderdeel “Realiseren van een gesloten bodemsysteem buiten
inrichtingen” kan de gemeente aangeven of en zo ja welke interferentiegebieden aanwezig zijn. In
het omgevingsloket is er vanuit gegaan dat de gemeente zowel de gemeentelijke als de provinciale
interferentiegebieden opneemt in de stuurgegevens. De provincie heeft dus geen mogelijkheid om
zelf lokale vragen op te nemen.
Instelling: volgens modelverordening of landelijke gegevens
De gemeente selecteert deze instelling als zij geen interferentiegebieden heeft. De aanvrager krijgt
in dit geval geen extra vraag over de ligging ten opzichte van interferentiegebieden.
De gestelde vragen in de vergunningcheck zijn:
1

2

Wordt het bodemenergiesysteem alleen gebruikt voor de energielevering aan één of meer woningen?
o
Ja (ga naar vraag 2)
o
Nee (einde vragenlijst)
Is het bodemzijdig vermogen van het bodemenergiesysteem kleiner dan 70 kW?
o
Ja (einde vragenlijst, meldingplichtig)
o
Nee (einde vragenlijst, vergunningplichtig OBM en meldingplichtig)

Instelling: Lokale regelgeving: nader gespecificeerde vrijstellingsregels
Gemeenten die in hun verordening interferentiegebieden hebben aangewezen of waarvoor
provinciale interferentiegebieden zijn aangewezen kunnen via deze optie de vraag: “Zijn één of
meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?”
opnemen in de vergunningcheck. Via deze vraag kan de gemeente aangeven welke gemeentelijke
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en provinciale interferentiegebieden zijn aangewezen. Via het antwoord van de aanvrager bepaalt
het loket of de, voorgenomen, aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem plaatsvindt in een
bij verordening aangewezen interferentiegebied. Eventueel kan men er voor kiezen via een
hyperlink een verwijzing op te nemen naar een website met een kaart van de aangewezen
gebieden.
Na de landelijke vragen wordt bovenstaande vraag gesteld.
Aanvraagformulier
Zowel de gemeente als de provincie kan geen extra vragen aan het aanvraagformulier toevoegen.
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Bijlage 1 Beheermogelijkheden vergunningcheck
Vergunningcheck
Alarminstallatie

Provincie
Geen beheermogelijkheden

Open bodemenergiesysteem

[1] provinciale verordening
[2] altijd vergunningplichtig
[3] niet te selecteren
[4] vrijstellingsregels
Geen beheermogelijkheden

Kappen

Monumenten

Reclame

Roerende zaken opslaan

Slopen in beschermd stads- of
dorpsgezicht

Uitrit

Weg aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden
uitvoeren
realiseren van een gesloten
bodemsysteem buiten de
inrichting

[1] niet te selecteren
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] geen provinciale
verordening, door naar
gemeentelijke instellingen
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] geen provinciale regels,
door naar gemeentelijke
instellingen
[2] niet te selecteren
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] niet te selecteren
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] altijd vergunningplichtig
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] niet te selecteren
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
Geen beheermogelijkheden
Geen Beheermogelijkheden
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Gemeente
[1] model APV-2006
[2] niet te selecteren
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
Geen beheermogelijkheden

[1] niet te selecteren
[2] niet te selecteren
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels (=model
APV-2006)
[1] niet te selecteren
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] Model APV-2006
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels

[1]
[2]
[3]
[4]

Model APV-2006
niet te selecteren
altijd vergunningvrij
vrijstellingsregels

[1] niet te selecteren
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] altijd vergunningplichtig
(=model APV-2006)
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
[1] model APV-2006
[2] altijd vergunningplichtig
[3] altijd vergunningvrij
[4] vrijstellingsregels
Geen beheermogelijkheden
[1] volgens modelverordening
of landelijke regels
[2] Lokale regelgeving: nader
gespecificeerde
vrijstellingregel(s)
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