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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

In dit functioneel ontwerp (FO) wordt de bepaling van het bevoegd gezag beschreven.   

1.1 Doel van dit document 

Het doel van dit document is om de functionaliteit van Omgevingsloket online op zodanige wijze te beschrijven 

dat het configureren, modelleren en testen van Omgevingsloket online in Be Informed mogelijk wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

Scope 

De scope van dit functioneel ontwerp betreft een uitbreiding in de functionaliteit ten aanzien van de aanvrager 

en het bevoegd gezag.  

 

Uitgangspunten 

 Voor het aanvragen en verwerken van de watervergunning en –melding wordt gebruik gemaakt van 

de services en functionaliteit van het bestaande Omgevingsloket Online.  

 Omgevingsloket online bevat voor de watervergunning en –melding zowel de landelijke 

indieningsvereisten en regels, als die vanuit de lokale verordeningen van waterschappen en provincies 

voorkomen, om de vergunning- en meldplicht vast te stellen, te bepalen wie bevoegd gezag is en een 

aanvraag of melding te kunnen doen. 

 De content die nodig is om een watervergunning en –melding aan te vragen, zoals de kennismodellen 

en formulieren, worden als apart te beheren regels, modellen, concepten en teksten opgenomen in 

het Omgevingsloket online. 

 De aanvraagmodule werkt voor aanvragers als een geïntegreerd Omgevingsloket online, waarbij het 

interactieverloop en de schermopbouw bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en een 

watervergunning niet onnodig van elkaar afwijken. 

 De behandelmodule werkt voor behandelaars als een geïntegreerd Omgevingsloket online, waarbij het 

interactieverloop en de schermopbouw bij het behandelen van een omgevingsvergunning en een 

watervergunning niet onnodig van elkaar afwijken. 

 De statussen bezwaar en beroep worden ook voor de watervergunning en –melding (net als voor de 

Wabo) niet ondersteund binnen het Omgevingsloket online. 

 In alle samenwerkingsscenario’s verloopt de informatie-uitwisseling tussen bevoegde gezagen en 

adviseurs via Omgevingsloket online. Eigen systemen voor vergunningverlening van de bevoegde 

gezagen zijn aan Omgevingsloket online gekoppeld en niet aan elkaar. Dit verloopt overigens niet 

100% geautomatiseerd.  

 Omgevingsloket online ondersteunt releaseonafhankelijk beheer zoals beschreven in het FO 

Releaseonafhanklijk beheer. 

 Voor de watervergunning wordt binnen Omgevingsloket online geen aparte huisstijl of homepage 

gehanteerd.  

 De ondersteuning van het Vooroverleg kan worden gebruikt in de huidige vorm, maar zal niet worden 

uitgebreid met eventuele additionele wensen en eisen vanuit de watervergunning. 

 Geografische locatieaanduiding kan ingevoegd worden, maar is geen onderdeel van de bevoegd gezag 

bepaling.  



      
 

FO Bijlage Bevoegd Gezag bepaling versie 2.16  Pagina 4 van 35 
 

 Het laagste bevoegd gezag voor de watervergunning is het waterschap, dan volgt de provincie en het 

hoogste bevoegd gezag is Rijkswaterstaat. Voor eigen werken van Rijkswaterstaat is ILenT als bevoegd 

gezag te kiezen. 

 Rijkswaterstaat heeft 1 loket / adres (dus niet per productie-eenheid). 

1.4 Leeswijzer  

Dit document is onderdeel van het Functioneel ontwerp van Omgevingsloket online. Hoofdstuk 2 beschrijft het 

bepalen van het bevoegd gezag na de integratie van de watervergunning in Omgevingsloket online. Per 

deelonderwerp wordt telkens een uitleg gegeven van de bedoelde functionaliteit. Alle te bouwen en te testen 

functionaliteiten zijn per deelonderwerp uitgewerkt. De nummering van de functionaliteiten is doorlopend. In 

hoofdstuk 3 staan de consequenties ten aanzien van datamigratie en hoofdstuk 4 behandelt de 

uitschakelbaarheid.  
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2 Bepalen van het bevoegd gezag 

In Omgevingsloket online wordt, zowel voor de omgevingsvergunning als voor de watervergunning één 

bevoegd gezag afgeleid waaraan in het loket een aantal specifieke rollen wordt toegewezen:  

 Dat bevoegd bezag neemt de aanvraag in behandeling. 

 De gebruiker kan bij dat bevoegd gezag invulhulp aanvragen. 

 De gebruiker kan voor dat Bevoegd Gezag de aanvraag openstellen.  

 De gebruiker kan dat bevoegd gezag wijzigen. 

 

Daarnaast worden, zowel in de vergunningcheck, het papierenformulier als de aanvraag, alle overige relevante 

instanties bepaald, om de volgende redenen: 

 Bepalen naar welke instantie een melding wordt gestuurd. 

 Bepalen welke (lokale) regels worden toegepast in de check. 

 Bepalen welke instanties betrokken zijn bij een aanvraag. 

 Bepalen welke instanties bij indienen moeten worden genotificeerd. 

 

Tot release 2.4 van Omgevingsloket online (uitsluitend omgevingsvergunning) was het afgeleid bevoegd gezag 

bijna altijd de gemeente. Dit bevoegd gezag kon op basis van de locatie van de werkzaamheden worden 

afgeleid. Alleen bij mijnbouw activiteiten of bij bevoegd gezag wijziging door de gebruiker, geldt in release 2.4 

van Omgevingsloket online een ander bevoegd gezag. 

 

Met de integratie van de watervergunning en -melding in Omgevingsloket online, wordt de bevoegd gezag 

bepaling gewijzigd. Voor werkzaamheden binnen de watervergunning geldt dat het bevoegd gezag bepaald 

wordt op basis van locatie èn werkzaamheden. Voor werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning 

verandert de  bevoegd gezag bepaling niet, maar het moment dat de bevoegd gezag informatie verschijnt, 

verandert wel. Bevoegd gezag gegevens en 'Contact met bevoegd gezag' wordt pas aangeboden na specificatie 

van de locatie en keuze van een werkzaamheid, zowel in de vergunningcheck, het papierenformulier als de 

aanvraag. 

2.1 Bevoegd gezag op basis van locatie en werkzaamheid 

Het bevoegd gezag wordt door Omgevingsloket online afgeleid op basis van de locatie en de gekozen 

werkzaamheden. 

De volgende regels zijn van toepassing voor de omgevingsvergunning, zowel in de vergunningcheck, het 

papierenformulier als de aanvraag: 
01. Indien als locatie is gekozen voor 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd 

gezag voor de omgevingsvergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden): 'Ministerie van 
Economische Zaken' (Ministerie EZ). Voor het naar verwachting zeer kleine aantal gevallen dat het 
Ministerie EZ hier volgens het BOR geen bevoegd gezag is, zal dit ministerie de aanvraag moeten 
doorsturen aan het juiste bevoegde gezag). 

02. Indien als locatie is gekozen voor 'Gemeente' (adres, kadastraal perceelnummer, 
gemeenteselectie), is het bevoegd gezag in principe de 'Gemeente' tenzij uit het BOR anders blijkt. 
Het is mogelijk dat het bevoegd gezag van de omgevingsvergunning wijzigt als gevolg van de 
werkzaamheid (bij een mijnbouwwerk).1 

                                                                 
1 De uitwerking van deze regel en de weerslag in jFO’s leidt op dit moment tot het volgende OLO gedrag: 

- Bij Milieuneutraal veranderen en Omgevingsvergunning Beperkte milieutoets blijft de Gemeente BG.   
- Enkel bij  oprichten, veranderen en revisie wordt het BG  herbepaald (tot ministerie EZ). 

Zie hiervoor ook het FO mijnbouwwerk 
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03. De volgende instanties kunnen als bevoegd gezag worden afgeleid voor de omgevingsvergunning: 
1. Ministerie van Economische Zaken 
2. Gemeente 

 
De volgende regels zijn van toepassing voor meldingen in het kader van de Wabo: 

04. Het bevoegd gezag voor een melding is gelijk aan het bevoegd gezag van de omgevingsvergunning. 

 

De volgende regels zijn van toepassing voor de watervergunning, zowel in de vergunningcheck, het 

papierenformulier als de aanvraag: 
05. Indien als locatie is gekozen voor 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd 

gezag voor de watervergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden): 'Rijkswaterstaat'. 
06. Indien een gemeente als locatie is gekozen, is de gekozen werkzaamheid bepalend. 
07. De volgende instanties kunnen als bevoegd gezag worden afgeleid voor de watervergunning: 

1. Rijkswaterstaat 
2. Provincie 
3. Waterschap 

 
De volgende regels zijn van toepassing voor watermeldingen: 

08. Het bevoegd gezag voor een melding wordt bepaald door de werkzaamheid waarbij deze melding is 
afgeleid als meldingplichtig onderdeel. 

09. De volgende instanties kunnen als bevoegd gezag worden afgeleid voor watermeldingen: 
o Rijkswaterstaat 
o Provincie 
o Waterschap 

10. Een overzicht van bevoegd gezagen naar werkzaamheid is opgenomen in de matrix. 

2.2 Bevoegd gezag omgevingsvergunning wijzigen bij locatie op … 

Als in een conceptaanvraag bij de locatiegegevens gekozen is voor 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of 

IJsselmeer' dan wordt het afgeleide bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning ‘Ministerie van Economische 

Zaken’. 

 

Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer 

 
Als de werkzaamheid ‘Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)’ zijnde een mijnbouwwerk 

aan de conceptaanvraag is toegevoegd kan de aanvrager het bevoegd gezag omgevingsvergunning alleen 

wijzigen naar ‘Ministerie van Infrastructuur en Milieu’. 
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Keuzemogelijkheid bevoegd gezag omgevingsvergunning bij mijnbouwwerk 

 
Als er geen werkzaamheid ‘Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)’ zijnde een 

mijnbouwwerk aan de conceptaanvraag is toegevoegd, kan de aanvrager het bevoegd gezag van de 

omgevingsvergunning, naast de boven genoemde keuze, ook nog wijzigen naar een provincie of gemeente. 
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Gemeente- en provinciekeuze in het ‘Bevoegd gezag wijzigen’ scherm 

 

Als de aanvrager naar ‘Bevoegd gezag wijzigen’ gaat en er voor kiest om het bevoegd gezag te wijzigen naar 

‘Gemeente’ of ‘Provincie’ wordt een ‘vervolg’ pagina getoond. Op deze pagina kan de aanvrager daarna 

(afhankelijk van wat er gekozen is ) de gemeente of provincie  selecteren uit een keuzelijst. 

 

 
Selectiekeuzelijst gemeente 

 
Selectiekeuzelijst van de gemeente geopend 

 

 

 
Selectiekeuzelijst provincie 
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Selectiekeuzelijst van de provincie geopend 

 

Na bevestiging van de keuze is het omgevingsvergunning bevoegd gezag gewijzigd naar de gekozen gemeente 

of provincie. 

 
Bevoegd gezag gewijzigd naar de gemeente Ede 

2.3 Melding/aanvraag eigen werk RWS doorsturen naar ILT 

Op het moment dat een dat bij een wateraanvraag of melding Rijkswaterstaat (RWS) is afgeleid als bevoegd 

gezag kan de aanvrager via de taak ‘Bevoegd gezag wijzigen’ bij ‘Contact met bevoegd gezag’ kiezen om de 

wateraanvraag en/of Rijkswaterstaat watermeldingen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) door 

te sturen.  
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Bevoegd gezag wijzigen met keuze optie ILenT 

 

 
Bevoegd gezag gewijzigd naar de organisatie ILT 

 

Deze organisatie moet, door de landelijk beheerder,  via de beheermodule bij ’Organisatie beheer’ worden 

ingesteld/aangepast. Het ID van de organisatie ILT staat vast en is: ‘MinAZ’ de organisatie naam is vrij invulbaar. 

 
Organisatie beheer ILT organisatie 

 

 

Bij het wijzigen van het bevoegd gezag naar de organisatie ILT wordt naast de wateraanvraag (indien aanwezig) 

ook alle aanwezige watermeldingen welke als bevoegd gezag Rijkswaterstaat hebben omgezet naar ILT. 

Dit betekend, dat bij het indienen van de conceptaanvraag de wateraanvraag en/of alle watermeldingen met 

bevoegd gezag Rijkswaterstaat altijd allemaal hetzelfde bevoegd gezag hebben. Namelijk (standaard) 

Rijkswaterstaat of ILT als er gekozen is voor het bevoegd gezag wijzigen naar de organisatie ILT. 
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Contact met bevoegd gezag scherm met meldingen 

2.4 Keuze waterschap 

Een extra toevoeging door de integratie van de watervergunning in Omgevingsloket is de keuze van het 

waterschap. Zodra er één werkzaamheid is geselecteerd waarvoor een waterschap bevoegd gezag is, wordt het 

waterschap als volgt bepaald: 
11. Indien er één waterschap actief is op de opgegeven locatie, wordt het waterschap afgeleid zonder 

tussenkomst van de gebruiker. 
12. Indien er meer waterschappen actief zijn op de opgegeven locatie wordt de gebruiker een 

keuzescherm aangeboden met alle mogelijk relevante waterschappen (maximaal vier 
waterschappen). Let wel: Hiermee is nog niet het bevoegd gezag voor de watervergunning afgeleid, 
maar een keuze van het waterschap wordt wel meegenomen bij de uiteindelijke bevoegd gezag 
bepaling voor de watervergunning en voor watermeldingen. 

13. De keuze van het waterschap in de vergunningcheck wordt (net als de vergunningplichtige en 
meldingplichtige werkzaamheden en onderdelen) doorgegeven aan de aanvraag. 

14. De keuze van het waterschap is eenmalig voor de complete aanvraag. Het is niet mogelijk om voor 
verschillende werkzaamheden verschillende waterschappen te selecteren. Dit betekent dat het 
waterschap de verantwoordelijkheid heeft een ander bevoegd gezag te betrekken bij de 
behandeling, indien dit relevant is. Overigens kan de gebruiker een ander waterschap als 
betrokkene toevoegen aan de aanvraag. 

15. Het gekozen waterschap kan gewijzigd worden door de gebruiker, zowel in de vergunningcheck, het 
papierenformulier als de aanvraag. 

16. Het waterschap dat is gekozen door de gebruiker wordt het bevoegd gezag watervergunning indien 
het hiërarchisch hoogste bevoegd gezag in de aanvraag een waterschap is. 

 

De afleiding van het waterschap is nodig voor de vergunningcheck en de aanvraag voor werkzaamheden 

waarvoor een waterschap bevoegd gezag is. 
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2.5 Lokale variaties 

Lokale variaties kunnen bestaan uit lokale regels in de vergunningscheck en lokale vragen in het formulier. Bij 

één werkzaamheid gelden de lokale regels en vragen van maximaal één bevoegd gezag. Het kan voorkomen 

dat Omgevingsloket online bij een gekozen locatie niet één waterschap kan tonen. Dan wordt gebruiker keuze 

voorgelegd van een keuze te maken uit betrokken meerdere waterschappen bij die locatie. De gebruiker kiest 

een waterschap.  

 
17. De lokale regels en vragen van het gekozen  waterschap zullen uitgevraagd worden bij de check en 

bij het specificeren van de werkzaamheid. 
18. Ook als uiteindelijk door andere werkzaamheden het bevoegd gezag wijzigt naar bijvoorbeeld 

provincie of Rijkswaterstaat is, dienen de lokale vragen van het waterschap getoond te worden.    
 
Hierna is de bevoegd gezag bepaling verder uitgewerkt voor achtereenvolgens de vergunningcheck, het 
papierenformulier en de aanvraag. 

2.6 Bevoegd gezag bepaling in de vergunningcheck 

In deze paragraaf is de specifieke invulling van de bevoegd gezag bepaling in de vergunningcheck uitgewerkt. 

2.6.1 Uitgangspunten gebruik bevoegd gezag in de vergunningcheck 

In de vergunningcheck is de bevoegd gezag bepaling nodig om de vergunnings- en meldingsplicht in de checks 

te kunnen vaststellen op basis van de (lokale) regels. 

Daarnaast is de bevoegd gezag bepaling nodig om de gebruiker te laten weten welke instantie de 

vergunningaanvraag zal behandelen, op basis van de gespecificeerde locatie met de gekozen werkzaamheden. 

Indien er meldingen gedaan moeten worden, krijgt de gebruiker informatie welke instantie deze meldingen 

ontvangt. 

Door ook contactinformatie beschikbaar te stellen aan de gebruiker, wordt een ander belangrijk doel 

bewerkstelligt: de gebruiker kan bij het juiste bevoegd gezag vragen stellen en eventueel vooroverleg starten. 

 

De contactinformatie wordt in stap 3 (checken) en stap 4 (uitkomst) beschikbaar gesteld. Ook indien in stap 3 

de checks zijn klaargezet maar er nog geen check is gedaan of indien uit alle uitgevoerde checks geen 

vergunningplicht wordt afgeleid, wordt toch een bevoegd gezag getoond. Er kan in zo'n situatie namelijk sprake 

zijn van vergunningplicht die niet kan worden afgeleid (bijvoorbeeld omdat aanvullende regels zijn opgenomen 

in het bestemmingsplan). De gebruiker kan op grond hiervan toch een vergunningaanvraag starten en/of eerst 

contact opnemen met het bevoegd gezag.  

 

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, al dan niet in combinatie met een melding in het kader van de 

Wabo, geldt de gemeente als bevoegd gezag. De gekozen werkzaamheid verandert hier niets aan, behalve als 

er voor mijnbouwactiviteiten is gekozen. Er is geen automatische afleiding naar de provincie of het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. De aanvrager kan deze 

organisaties wel zelf kiezen als Bevoegd Gezag. 

De omgevingsvergunning en de omgevingsmeldingen gaan altijd naar één (en hetzelfde) bevoegd gezag. 

 

Voor de watervergunning ligt dit anders. Er kunnen verschillende bevoegd gezagen betrokken zijn bij de 

vergunningaanvraag, hetzelfde geldt voor watermeldingen. De vergunningaanvraag gaat altijd naar het 

hiërarchisch hoogste bevoegd gezag.  
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2.6.2 Bepalen relevante bevoegd gezagen in de vergunningcheck 

De bevoegd gezag informatie wordt als volgt getoond in de vergunningcheck: 

19. In stap 1 (locatie kiezen) wordt geen bevoegd gezag getoond. 

20. In stap 2 (werkzaamheden kiezen) wordt geen bevoegd gezag getoond. 

21. In stap 3 (checken) worden de relevante bevoegd gezagen getoond via een link in de sidebar. 

22. In stap 3 (checken) wordt het bevoegd gezag per vergunning en het bevoegd gezag per melding 

bijgewerkt na elke doorlopen check. 

23. In stap 4 (uitkomst) worden de afgeleide bevoegd gezagen getoond via een link in de sidebar en in 

de gedetailleerde uitkomst. 

24. Indien het bevoegd gezag voor een werkzaamheid een waterschap is, en Omgevingsloket Online 

kan niet het juiste waterschap afleiden, zal de gebruiker een keuze moeten maken uit de 

beschikbare waterschappen. Dit geldt alleen als de gespecificeerde locatie 'Gemeente' is (postcode 

of uit lijst gemeenten). 

25. In de check worden de lokale regels van het (gekozen) waterschap toegepast. 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Portlet informatie in de sidebar. Links voor stap 1 en 2, rechts voor stap 3 en 4 van de vergunningcheck. 

 

Keuze waterschap in de vergunningcheck 
Voor de vergunningcheck gelden de volgende aanvullende voorwaarden (naast de generieke regels zoals 
beschreven in 2.4): 

26. Bij terugnavigeren naar stap 1 of 2 wordt het eerder gekozen waterschap vooringevuld 

weergegeven in het keuzescherm. 

27. Indien de gebruiker een eerder gekozen waterschap wijzigt, volgt een waarschuwing dat de 

relevante checks die onder bevoegd gezag waterschap zijn uitgevoerd, worden gewist. 
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Afbeelding 2: Scherm keuze waterschap in de vergunningcheck 

 

 

Bevoegd gezag bepaling bij (nog) geen vergunningplicht  

Het hiërarchisch hoogste bevoegd gezag per vergunning wordt in stap 3 en 4 bepaald op basis van locatie en 

één of meerdere werkzaamheden. 

Als er in stap 3 nog geen check is gedaan of indien uit reeds uitgevoerde checks van werkzaamheden geen 

vergunningplicht blijkt, wordt er toch een bevoegd gezag bepaald. De volgende regels gelden dan voor de 

omgevingsvergunning: 
28. Indien als locatie is gekozen voor 'Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd gezag voor 

de omgevingsvergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden) : Ministerie van Economische 
Zaken2. 

29. Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten), geldt voor de 
omgevingsvergunning als hoogste bevoegd gezag: Gemeente. 

 

                                                                 
2 Conform regel 1 in §2.1 
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Als er in stap 3 nog geen check is gedaan of indien uit reeds uitgevoerde checks van werkzaamheden geen 

vergunningplicht blijkt, wordt er toch een bevoegd gezag bepaald. De volgende regels gelden dan voor de 

watervergunning: 
30. Indien als locatie is gekozen voor 'Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer', is het bevoegd gezag voor 

de watervergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden) : 'Rijkswaterstaat'.3 
31. Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postcode of uit lijst gemeenten), geldt voor de 

watervergunning als bevoegd gezag: 'Waterschap'. Indien er meer waterschappen in de gemeente 
actief zijn en er is geen waterschapskeuze gemaakt (omdat er geen werkzaamheid is gekozen die 
onder beheer van een waterschap valt), worden de contactgegevens getoond van alle 
waterschappen binnen de gekozen gemeente.  

 

  

 
Afbeelding 3: Drie voorbeelden van het scherm 'Contactgegevens bevoegd gezag' op basis van verschillende locatie aanduiding en 

werkzaamheden: 

Links indien als locatie is gekozen:  'Gemeente', 

Midden indien als locatie is gekozen 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' 

Rechts indien als locatie is gekozen 'Gemeente', met uitsluitend werkzaamheden bij provincie en/of rijkswaterstaat, op een locatie waar 

meer waterschappen actief zijn.  

 

Bevoegd gezag bepaling bij vergunningplicht  

Na het doorlopen van een check kan het afgeleide bevoegd gezag per vergunning zijn gewijzigd.  

 
Indien er vergunningplichtige Wabo onderdelen in de vergunningcheck voorkomen, is er sprake van een 
omgevingsvergunning.  Een vergunningcheck voor een omgevingsvergunning kan meerdere werkzaamheden 
bevatten, maar heeft voor de aanvraag maar één bevoegd gezag: 

32. Indien als locatie is gekozen voor 'Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd gezag voor 
de omgevingsvergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden): 'Ministerie van Economische 
Zaken. 

33. Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten) en er is geen 
vergunningplicht vanwege een mijnbouwwerk,  is het bevoegd gezag: 'Gemeente'. 

34. Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten) en er is 
vergunningplicht vanwege een mijnbouwwerk,  is het bevoegd gezag: 'Ministerie van Economische 
Zaken  

 
Indien er vergunningplichtige wateronderdelen in de vergunningcheck voorkomen is er sprake van een 
watervergunning. Een vergunningcheck voor een watervergunning kan meerdere werkzaamheden bevatten en 
er kunnen verschillende bevoegd gezagen voor de gekozen werkzaamheden gelden. 

                                                                 
3 Conform regel 5 in §2.1 
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Voor de aanvraag geldt maar één bevoegd gezag. Indien nodig wordt het hiërarchisch hoogste bevoegd gezag 
bepaald:  

35. Indien als locatie is gekozen voor 'Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd gezag voor 
de watervergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden): 

1e. Rijkswaterstaat 
36. Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten), is de volgende 

hiërarchie van toepassing (van hoog naar laag):  
1e. Rijkswaterstaat 
2e. Provincie 
3e. Waterschap 

De gemeente wordt niet als bevoegd gezag afgeleid voor een watervergunning. 

 

Bevoegd gezag bepaling bij  meldingsplicht 

Indien er meldingsplichtige onderdelen door de vergunningcheck worden vastgesteld, wordt het bijbehorend 

bevoegd gezag bepaald.  

37. Het bevoegd gezag voor een gebruiksmelding (melding in het kader van de Wabo) is altijd gelijk aan 

het bevoegd gezag dat is bepaald voor de omgevingsvergunning. Indien er geen sprake is van 

vergunningplichtige Wabo onderdelen, is het bevoegd gezag van de melding: 'Gemeente'. 

38. Het bevoegd gezag voor een melding in het kader van de Waterwet is bepaald door het bevoegd 

gezag dat geldt voor de werkzaamheid waaronder deze meldingplicht valt. Voor iedere melding is er 

één bevoegd gezag en in een aanvraag kunnen meerdere meldingen opgenomen worden.  

 
De contactinformatie van de relevante bevoegd gezagen wordt getoond in het scherm 'Contactgegevens 
bevoegd gezag'. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

39. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning wordt uitsluitend getoond indien er 
werkzaamheden zijn gekozen binnen de omgevingsvergunning (ook als er geen vergunningplichtige 
onderdelen zijn afgeleid).  

40. Het bevoegd gezag voor de watervergunning wordt uitsluitend getoond indien er werkzaamheden 
zijn gekozen binnen de watervergunning (ook als er geen vergunningplichtige onderdelen zijn 
afgeleid). 

41. De omgevingsmeldingen worden getoond onder 'Melding(en)'. Het bevoegd gezag is gelijk aan het 
bevoegd gezag van de omgevingsvergunning. 

42. De bevoegd gezagen voor watermeldingen worden getoond indien er meldingplichtige water 

onderdelen uit de vergunningcheck zijn afgeleid. 

43. Indien meer meldingen onder eenzelfde bevoegd gezag vallen, worden deze geclusterd 

weergegeven in de contactinformatie. 

 

Contactinformatie voortdurend geactualiseerd 

Na elke check kunnen de relevante bevoegd gezagen gewijzigd zijn. 

44. Het scherm met 'Contactgegevens bevoegd gezag' toont in stap 3 altijd de actuele situatie op basis 

van uitgevoerde checks.  

45. Indien er meldingsplicht uit de check blijkt, wordt de contactinformatie van het betreffende 

bevoegd gezag getoond. 

46. Indien een werkzaamheid wordt verwijderd die al is gechecked, wordt het bevoegd gezag en de 

contactinformatie bijgewerkt. 
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Afbeelding 4: Scherm contactgegevens bevoegd gezag (in dit voorbeeld zijn nog niet alle checks zijn gedaan)  

 

Stap 4 Uitkomst 

In stap 4 zijn alle checks doorlopen en wordt in het scherm contactinformatie bevoegd gezag (indien van 

toepassing) voor de omgevingsvergunning, de watervergunning en per melding weergegeven. 

47. In de uitkomst wordt per werkzaamheid en per onderdeel de vergunning of meldingplicht getoond. 

Het bevoegd gezag wordt getoond voor de omgevingsvergunning en de watervergunning en voor 

elke melding. 
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Afbeelding 5: Scherm contactgegevens bevoegd gezag (in dit voorbeeld zijn alle checks uitgevoerd)  

 

Terug en verder navigeren 

De gebruiker kan vanuit stap 3 of 4 terugnavigeren naar naar stap 1 of 2 en vervolgens doorgaan naar stap 3: 

48. Indien er geen werkzaamheden zijn verwijderd en er geen ander waterschap wordt gekozen, blijven 

alle doorlopen checks behouden en worden de relevante bevoegd gezagen getoond zoals deze al 

waren afgeleid. 

49. Indien de gebruiker een andere locatie kiest, worden alle eerder geselecteerde vergunningchecks 

uit de lijst verwijderd. 

50. Indien de gebruiker een ander waterschap kiest, worden alle checks van werkzaamheden die onder 

bevoegd gezag waterschap vallen die zijn uitgevoerd, gewist. De checks blijven in de overzichtslijst 

staan, maar zullen opnieuw moeten worden uitgevoerd. 
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Afbeelding 6: Uitkomst vergunnings- en meldingsplicht van de check, ingedeeld naar vergunning en melding(en) en weergegeven 

verplichting per onderdeel van de gekozen werkzaamheden  

 

Zie voor meer schermvoorbeelden het FO Vergunningcheck en FO papierenformulier.  
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2.7  Bevoegd gezag bepaling in het papieren formulier 

De specifieke invulling van de bevoegd gezag bepaling in het papieren formulier is vanaf release 2.7 uitgewerkt 

in het FO papieren formulier. 
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2.8 Bevoegd gezag in de concept aanvraag 

2.8.1 Uitgangspunten gebruik bevoegd gezag in de concept aanvraag (status concept) 

In de aanvraag is de bevoegd gezag bepaling nodig voor verschillende doeleinden: 

 Bepalen welk bevoegd gezag de aanvraag of melding behandelt. 

 Bepalen welke (lokale) regels worden toegepast in de check. 

 Bepalen welk bevoegd gezag invulhulp biedt. 

 Bepalen met welk bevoegd gezag vooroverleg kan worden aangevraagd. 

 Bepalen welke bevoegd gezagen betrokken zijn bij een aanvraag.  

 

In het geval dat er sprake is van verschillende bevoegde gezagen zal er één bevoegd gezag per vergunning (het 

'hiërarchisch hoogste bevoegde gezag') worden afgeleid die deze rollen vervult.  

 

Tijdens het samenstellen van de concept aanvraag specificeert de aanvrager eerst de algemene gegevens van 

de aanvraag: gegevens van de aanvrager, gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing) en de locatie. 

Als deze gegevens ingevoerd zijn, kunnen de werkzaamheden en de bijlagen worden toegevoegd. De aanvrager 

specificeert alle werkzaamheden voor het indienen. 

 

De concept aanvraag wordt steeds verder ingevuld door de aanvrager. Met het toevoegen van werkzaamheden 

wordt duidelijk of er sprake is van één of twee vergunningaanvragen en/of meldingen. Tot het moment van 

indienen blijft alles in één concept aanvraag. 

 

Om de aanvrager te ondersteunen bij het samenstellen van de aanvraag, is het mogelijk invulhulp te krijgen of 

kan de aanvraag worden opengesteld voor andere instanties. Invulhulp en aanvraag openstellen zijn mogelijk 

voor het bevoegd gezag omgevingsvergunning en het bevoegd gezag watervergunning. Indien er meer bevoegd 

gezagen per vergunning betrokken zijn (op grond van de locatie en de werkzaamheden), geldt de invulhulp en 

aanvraag openstellen voor het hiërarchisch hoogste bevoegd gezag. 

  

Om de aanvrager te informeren dat de concept aanvraag na indienen wordt gesplitst in een 

omgevingsvergunning en/of een watervergunning en één of meer meldingen, wordt overal waar dit relevant is, 

informatie per vergunning gegroepeerd. Daarnaast is er inzicht welke instantie de vergunningaanvraag voor de 

gespecificeerde locatie met de gekozen werkzaamheden zal behandelen. Indien er meldingen gedaan moeten 

worden, krijgt de aanvrager informatie welke instantie(s) deze meldingen ontvangt. 

Door ook contactinformatie beschikbaar te stellen aan de aanvrager, wordt een ander belangrijk doel 

bewerkstelligt: de aanvrager kan bij het juiste bevoegd gezag vragen stellen en eventueel vooroverleg starten. 

 

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, al dan niet in combinatie met een melding in het kader van de 

Wabo, geldt doorgaans de gemeente als bevoegd gezag. De gekozen werkzaamheid verandert hier niets aan, 

behalve indien er voor mijnbouwactiviteiten is gekozen. Er is geen afleiding naar de provincie of het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. 

De aanvrager kan het bevoegd gezag wel wijzigen in een hiërarchisch hoger bevoegd gezag. Het ongedaan 

maken van deze wijziging wordt ook ondersteund. 

De omgevingsvergunning en omgevingsmeldingen gaan altijd naar één (en hetzelfde) bevoegd gezag. 
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Voor de watervergunning ligt dit anders. Er kunnen verschillende bevoegd gezagen betrokken zijn bij de 

vergunningaanvraag, hetzelfde geldt voor watermeldingen. De vergunningaanvraag gaat altijd naar het 

hiërarchisch hoogste bevoegd gezag. 

De aanvrager kan het bevoegd gezag wel wijzigen in een hiërarchisch hoger bevoegd gezag. Het ongedaan 

maken van deze wijziging wordt ook ondersteund. 

 

In Omgevingsloket online wordt maximaal één waterschap als bevoegd gezag voor de watervergunning 

bepaald. Dit waterschap wordt gebruikt voor werkzaamheden waarvoor lokale vragen van toepasing zijn (in de 

check en/of het formulier), ook in de situatie dat de aanvraag op grond van andere werkzaamheden als 

bevoegd gezag watervergunning 'Rijkswaterstaat' heeft. 

In sporadische gevallen kan een aanvraag werkzaamheden bevatten die in het meer dan één beheersgebied 

van een waterbeheerder vallen. Het loket leidt maximaal één behandelend bevoegd gezag waterschap af. 

Indien de aanvrager weet dat deze situatie van toepassing is, kan de aanvrager het andere waterschap 

toevoegen als betrokkene. De aanvraag gaat naar één waterschap. Dit waterschap zal zelf met het andere 

bevoegd gezag moeten overleggen. Als de aanvrager een waterschap toevoegt als betrokkene, krijgt dit 

waterschap na indienen een email en/of bericht met een link naar de ingediende aanvraag (inzagerecht). 

 

Indien op de gespecificeerde locatie (opgegeven via postcode/huisnummer of kadastraal perceelnummer) 

meer waterschappen actief zijn, wordt de aanvrager gevraagd een keuze te maken voor één van deze 

waterschappen. Deze keuze wordt uitsluitend aangeboden indien er een werkzaamheid wordt toegevoegd die 

onder beheer van een waterschap valt. Deze keuze wordt niet getoond indien de aanvraag enkel de melding 

Melding Besluit lozing afvalwater huishoudens bevat. Deze melding valt onder bevoegd gezag gemeente.  

2.8.2 Bepalen relevante bevoegd gezagen in de concept aanvraag 

Het Bevoegd Gezag voor een aanvraag wordt bepaald op basis van locatie (adres, kadastraal perceelnummer of 

optie Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer) en één of meerdere vergunningplichtige werkzaamheden. Het 

bevoegd gezag wordt op verschillende plaatsen getoond in de concept aanvraag: 

51. De bevoegd gezag informatie is beschikbaar als er minimaal één werkzaamheid is toegevoegd aan 

de aanvraag.  

52. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en het bevoegd gezag voor de watervergunning 

komt op verschillende plaatsen terug in de aanvraag: 
o In het scherm 'Contact met bevoegd gezag' 
o In het scherm 'Contactgegevens bevoegd gezag' 
o In het scherm 'Wijzigen bevoegd gezag' 
o In het scherm 'Invulhulp' 
o In het scherm 'Openstellen' 
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Afbeelding 9: Gegevens bevoegd gezag per vergunning in scherm 'Contact met bevoegd gezag' 

 

53. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning wordt alleen getoond indien er werkzaamheden 

zijn gekozen die vallen binnen de omgevingsvergunning. 

54. Het bevoegd gezag voor de watervergunning wordt alleen getoond indien er werkzaamheden zijn 

gekozen die vallen binnen de watervergunning. 
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Afbeelding 10: Keuze bevoegd gezag bij aanzetten invulhulp bij een gecombineerde aanvraag. 

 

Bepalen hiërarchie bevoegd gezag per vergunning 

De volgende regels zijn van toepassing voor het bepalen van het bevoegd gezag omgevingsvergunning (N.B. de 

aanvrager kan zelf een hiërarchisch hoger bevoegd gezag kiezen): 

55. 'Ministerie van Economische zaken’ is altijd bevoegd gezag omgevingsvergunning indien als locatie 

is gekozen voor 'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer'. 

56. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan meerdere werkzaamheden bevatten, maar heeft 

voor de aanvraag maar één bevoegd gezag: In Omgevingsloket online is van belang dat het 

'hiërarchisch hoogste bevoegd gezag' in de aanvraag wordt bepaald. De volgende hiërarchie is van 

toepassing (van hoog naar laag):  
1e. Ministerie van Infrastructuur & Milieu (dit ministerie is alleen van toepassing als de 

aanvrager deze heeft gekozen via functie 'Bevoegd gezag wijzigen') 
2e. Ministerie van Economische Zaken 
3e. Provincie (de provincie is alleen van toepassing als de aanvrager deze heeft gekozen 

via functie 'Bevoegd gezag wijzigen') 
4e. Gemeente 

In Omgevingsloket online wordt in vrijwel alle gevallen de gemeente als bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning afgeleid.  De gemeente is dus meestal  het 'hiërarchisch hoogste bevoegd gezag’ 
voor de omgevingsvergunning. Slechts in een klein aantal specifieke situaties is een ander bevoegd 
gezag van toepassing. In die gevallen dat de aanvrager weet dat er een ander bevoegd gezag van 
toepassing is op de aanvraag, kan deze het bevoegd gezag zelf wijzigen. De aanvrager kan een 
'hiërarchisch hoger bevoegd gezag' kiezen (en deze keuze ongedaan maken), maar de aanvrager kan 
niet een 'hiërarchisch  lager bevoegd gezag’ kiezen dan is afgeleid. 
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Afbeelding 11: Wijzigen bevoegd gezag bij een gecombineerde aanvraag waarbij voor de watervergunning geen hoger bevoegd gezag te 

kiezen is 

 
Bij ontbreken van vergunningplichtige onderdelen (de aanvraag bevat dus  alleen een omgevingsmelding , 
wordt ook een bevoegd gezag omgevingsvergunning afgeleid. Dit bevoegd gezag geldt voor vooroverleg en 
invulhulp en is het bevoegd gezag dat de melding ontvangt.  

57. Het bevoegd gezag van een aanvraag met uitsluitend een omgevingsmelding is:  
1e. 'Gemeente' (of een 'hiërarchisch hoger bevoegd gezag als de aanvrager dit heeft 

gekozen via de functie 'Bevoegd gezag wijzigen'). 

 

De volgende regels zijn van toepassing voor het bepalen van het bevoegd gezag voor de watervergunning: 

58. 'Rijkswaterstaat' is altijd bevoegd gezag watervergunning indien als locatie is gekozen voor 'Locatie 

op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer'. 

59. Een aanvraag voor een watervergunning kan meerdere werkzaamheden bevatten, maar heeft voor 

de aanvraag maar één bevoegd gezag: het 'hiërarchisch hoogste bevoegd gezag' in de aanvraag. De 

volgende hiërarchie is van toepassing (van hoog naar laag): 
1e. Rijkswaterstaat 
2e. Provincie 
3e. Waterschap 

 
 

Bij ontbreken van vergunningplichtige onderdelen (er zijn dus alleen meldingen), wordt ook een bevoegd gezag 

watervergunning afgeleid, uitsluitend ten behoeve van het bepalen welke instantie kan worden ingeschakeld 

voor vooroverleg en invulhulp (alle meldingen worden namelijk gestuurd naar het bevoegd gezag dat is 

afgeleid per melding). Het bevoegd gezag watervergunning is in dit geval het 'hiërarchisch hoogste bevoegd 

gezag' van de meldingen. De volgende hiërarchie is van toepassing (van hoog naar laag) indien de aanvraag 

uitsluitend watermeldingenbevat:  

60. Indien één of meer meldingen voor een waterschap zijn, is het bevoegd gezag altijd: 
1e. Waterschap 

61. Indien er geen meldingen voor een waterschap zijn, is de volgende hiërarchie is van toepassing (van 

hoog naar laag):  
1e. Rijkswaterstaat 
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2e. Provincie 

 

Werkzaamheden verwijderen 

De aanvrager kan werkzaamheden verwijderen uit een concept aanvraag. Het bevoegd gezag kan dan 

veranderen. 

62. Indien een werkzaamheid wordt verwijderd, wordt het bevoegd gezag per vergunning opnieuw 

bepaald. Vooroverleg, invulhulp en behandeling kunnen dan voor een ander bevoegd gezag zijn. 

63. Als een werkzaamheid door een baliemedewerker (die rechten heeft gekregen via invulhulp) wordt 

verwijderd en het bevoegd gezag hierdoor wijzigt, behoudt de baliemedewerker invulrechten. 

Alleen als de aanvrager de invulhulp uitzet, verliest de baliemedewerker de invulrechten. 

 

Hiërarchie Ministeries 

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt niet afgeleid o.b.v. locatie en werkzaamheden (in 

tegenstelling tot het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie), maar kan wel door de 

aanvrager worden gekozen als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Omgevingsloket online biedt de 

aanvrager uitsluitend de mogelijkheid om een (voor het loket) hiërarchisch hoger bevoegd gezag te kiezen, 

daarom is het Ministerie van Infrastructuur & Milieu boven het Ministerie van Economische Zaken Landbouw 

en Innovatie geplaatst.  

 

Keuze waterschap in de aanvraag 
Voor de aanvraag gelden de volgende aanvullende voorwaarden (naast de generieke regels zoals beschreven in 
2.4): 

64. Het keuzescherm wordt getoond direct na het kiezen van een waterwerkzaamheid indien aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. De gekozen werkzaamheid is gekoppeld aan een waterschap als bevoegd gezag. 

2. De gekozen locatie is een gemeente. 

3. Op de gekozen locatie zijn meerdere waterschappen actief. 

4. Er is nog geen keuze van waterschap in de aanvraag gemaakt. 

65. Indien  alle werkzaamheden die gekoppeld zijn aan een  waterschap worden verwijderd, wordt het 

gekozen waterschap verwijderd. 
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Afbeelding 12: Scherm keuze waterschap in de aanvraag (onderdeel van werkzaamheden toevoegen) 

 

 

 

De aanvrager kan een eenmaal gekozen waterschap wijzigen via de sidebar. 

66. Indien  het waterschap wordt gewijzigd, worden alle specificatieformulieren voor werkzaamheden 

die gekoppeld zijn aan een waterschap gewist. Daarom wordt een waarschuwing gegeven. Ook 

worden de meldingen die naar een waterschap zouden gaan, na indienen naar het gekozen 

waterschap gestuurd en wordt indien nodig het 'hiërarchisch hoogste bevoegd gezag' voor de 

watervergunning  aangepast. 

 
Afbeelding 13: Wijzigen keuze waterschap via de sidebar 

 

 
Afbeelding 14: Wijzigen keuze waterschap in de aanvraag 

 



      
 

FO Bijlage Bevoegd Gezag bepaling versie 2.16  Pagina 28 van 35 
 

Mocht het na indienen toch niet correct zijn, dan heeft de coördinator van het betreffende waterschap de 

mogelijkheid om het bevoegd gezag te wijzigen nadat de aanvraag is ontvangen.  
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Wijzigen van bevoegd gezag 

Indien aanvrager van mening is, dat niet het juiste bevoegd gezag is afgeleid (b.v. bij een omgevingsvergunning 

voor een provinciale inrichting of defensieterrein) dan kan de aanvrager het bevoegd gezag aanpassen. Het 

wijzigen van bevoegd gezag is mogelijk voor de omgevingsvergunning, de melding Brandveilig gebruik en voor 

de watervergunning, maar niet voor watermeldingen Dat kan in het loket alleen naar een hiërarchisch hoger 

bevoegd gezag. Dit betekent dat in een enkel geval de aanvrager de aanvraag niet naar het juiste bevoegd 

gezag kan sturen omdat het bevoegd gezag niet kan veranderen naar een hiërarchisch lager bevoegd gezag 

(bijvoorbeeld bevoegd gezag veranderen van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

veranderen in provincie). In dat geval moet de instantie die de aanvraag ontvangt doorsturen naar het juiste 

bevoegd gezag. 

Indien de aanvrager een hiërarchisch hoger bevoegd gezag kiest, geldt dit bevoegd gezag voor vooroverleg en 

invulhulp. Het door de aanvrager gekozen hoogste bevoegd gezag is ook de instantie die vergunningaanvraag 

ontvangt.  

 

67. Het wijzigen van bevoegd gezag is mogelijk voor de omgevingsvergunning en voor de 

omgevingsmeldingen, ook het melding besluit Bibli 4(deze worden altijd naar hetzelfde bevoegd 

gezag gestuurd). 

68. Het wijzigen van bevoegd gezag is mogelijk voor de watervergunning. 

69. Het bevoegd gezag van watermeldingen kan niet door de aanvrager gewijzigd worden. Desondanks 

is de functie bevoegd gezag wijzigen indien de aanvraag uitsluitend meldingen bevat, onder 

bepaalde voorwaarden beschikbaar voor de aanvrager: 

1. Indien de aanvraag uitsluitend meldingen bevat kan het bevoegd gezag gewijzigd worden 

t.b.v. vooroverleg en invulhulp. Het bevoegd gezag dat de melding zal ontvangen, wijzigt niet.  

70. De aanvrager kan een hiërarchisch hoger bevoegd gezag kiezen voor de omgevingsvergunning. De 

volgende hiërarchie is van toepassing (van hoog naar laag):  
1e. Ministerie van Infrastructuur & Milieu  
2e. Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie 
3e. Provincie 
4e. Gemeente 

71. De aanvrager kan een hiërarchisch hoger bevoegd gezag kiezen voor de watervergunning. De 

volgende hiërarchie is van toepassing (van hoog naar laag):  
1e. Rijkswaterstaat  
2e. Provincie 
3e. Waterschap 

72. De aanvrager kan na wijziging van het bevoegd gezag, het bevoegd gezag opnieuw wijzigen. In dat 

geval is het mogelijk een hiërarchisch lager bevoegd gezag bevoegd gezag te kiezen, maar niet lager 

dan het op grond van locatie en werkzaamheden afgeleide bevoegd gezag. 

73. Bij het wijzigen van het bevoegd gezag worden alle te kiezen bevoegd gezagen in het scherm 

getoond. 

                                                                 
4 Het bevoegd gezag vab Bibli is eigenlijk altijd bevoegd gezag, maar als ontwerpbesluit is ervoor gekozen om 
Bibli de Wabo te laten volgen 
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74. Het wijzigen van bevoegd gezag is uitsluitend beschikbaar indien er een hiërarchisch hoger bevoegd 

gezag gekozen kan worden in de aanvraag. Bij een gecombineerde aanvraag waarbij het bevoegd 

gezag voor de watervergunning 'Rijkswaterstaat' is, is het alleen mogelijk het bevoegd gezag voor 

de omgevingsvergunning te wijzigen (voor de watervergunning is het hiërarchisch hoogste bevoegd 

gezag immers al bereikt). De bevoegd gezagkeuze voor de watervergunning wordt dan niet 

getoond. 

 

 
Afbeelding 15: Wijzigen bevoegd gezag in de aanvraag  (in situatie dat gemeente voor omgevingsvergunning en waterschap  voor 

watervergunning afgeleid zijn als bevoegd gezag. 

 

 
Afbeelding 16: Wijzigen bevoegd gezag via 'Contact met bevoegd gezag' (in situatie van gecombineerde aanvraag waarbij het hiërarchisch 

hoogste bevoegd gezag voor watervergunning niet gewijzigd/verder verhoogd kan worden). 
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75. Het door de aanvrager gekozen bevoegd gezag wordt meegenomen in de bevoegd gezag bepaling. 

Na het wijzigen van de locatie of na toevoegen of verwijderen van een werkzaamheid wordt het 

bevoegd gezag opnieuw vastgesteld, waarbij de voorkeur van de aanvrager wordt meegenomen: 

1. Indien de aanvrager een hiërarchisch hoger bevoegd gezag had gekozen dan het bevoegd 

gezag dat is afgeleid o.b.v. de (nieuwe) locatie of werkzaamheden, blijft dit bevoegd gezag 

gelden voor de aanvraag. 

2. Indien de aanvrager een hiërarchisch lager bevoegd gezag had gekozen dan het bevoegd 

gezag dat is afgeleid o.b.v. de (nieuwe) locatie of werkzaamheden, geldt het afgeleide 

bevoegd gezag voor de aanvraag. 

3. Indien de aanvrager een bevoegd gezag had gekozen op het hetzelfde hiërarchisch niveau als 

het bevoegd gezag dat is afgeleid o.b.v. de (nieuwe) locatie of werkzaamheden, blijft dit 

bevoegd gezag ongewijzigd. 

76. Indien de aanvrager het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en/of de watervergunning 

gewijzigd heeft, wordt vervolgens actief aan de aanvrager gemeld wanneer er door een verandering 

in locatie en/of werkzaamheden een hiërarchisch hoger bevoegd gezag is afgeleid dan door de 

aanvrager gekozen.  Let wel: Deze melding verschijnt niet indien de aanvraag uitsluitend meldingen 

bevat. 

 

 
Afbeelding 17: Melding dat bevoegd gezag gewijzigd is door keuze van een andere locatie (in dit voorbeeld voor een gecombineerde 

aanvraag indien de locatie eerst via postcode of kadastraal perceelnummer is ingevoerd en via de functie wijzigen is veranderd in een 

'Locatie iop Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer').  

 

 
Afbeelding 18: Melding dat bevoegd gezag gewijzigd is door toevoegen van één of meer werkzaamheden 
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 (in dit voorbeeld is uitsluitend een werkzaamheid binnen de watervergunning toegevoegd)'  

 

2.9 Bevoegd gezag bij indienen van de aanvraag 

In een aanvraag kunnen werkzaamheden zijn opgenomen die vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn in het 

kader van de Wabo of in het kader van de Waterwet. 

77. Bij indienen wordt de aanvraag (afhankelijk van de inhoud van de aanvraag) gesplitst in: 
1. Een aanvraag omgevingsvergunning 
2. Een melding in het kader van de Wabo 
3. Een aanvraag watervergunning 
4. Eén of meer watermeldingen 

 

Na indienen wordt elke afgesplitste vergunning of melding naar een bevoegd gezag gestuurd. Voor elk van 

deze situaties kan een ander bevoegd gezag relevant zijn, maar dat hoeft niet. Omgevingsvergunning en 

omgevingsmelding gaan na indienen naar hetzelfde bevoegd gezag. Bij een aanvraag Watervergunning 

waaraan ook meldingen (Waterwet) worden toegevoegd, kan er sprake zijn van verschillende bevoegde 

gezagen: 

78. Een aanvraag omgevingsvergunning en de omgevingsmeldingen worden naar één behandelend 

bevoegd gezag gestuurd.  

79. Een aanvraag watervergunning wordt naar één bevoegd gezag gestuurd. 

80. Een melding in het kader van de Waterwet wordt gestuurd naar het bevoegd gezag dat is afgeleid 

op basis van de locatie en de werkzaamheid waarbij de melding is afgeleid of door de aanvrager is 

gekozen.  

 

Naast het behandelende bevoegd gezag per aanvraag worden (indien van toepassing) andere bevoegd gezagen 

afgeleid ten behoeve van notificaties (email en/of berichten) en inzagerecht. Dit zijn de 'hiërarchisch lagere 

bevoegd gezagen' binnen de vergunningsaanvraag. Bij indienen van de aanvraag worden deze instanties als 

betrokkene toegevoegd. 

81. De volgende instanties kunnen als betrokkene worden toegevoegd bij indienen: 

1. 'Gemeente' (voor aanvragen waarin het bevoegd gezag is gewijzigd door de aanvrager en de 

aanvraag niet uitsluitend de werkzaamheid mijnbouw bevat). 

2. 'Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie' (voor aanvragen die uitsluitend 

de werkzaamheid mijnbouw bevatten en waarbij de aanvrager het bevoegd gezag heeft 

gewijzigd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

3. 'Waterschap' (voor aanvragen met behandelend bevoegd gezag 'Rijkwaterstaat' of 'Provincie' 

en een vergunningplichtige werkzaamheid waarvoor de regels van het waterschap van 

toepassing zijn) 

4. 'Provincie' (voor aanvragen met behandelend bevoegd gezag 'Rijkwaterstaat' en een 

vergunningplichtige werkzaamheid waarvoor de regels van de provincie van toepassing zijn) 

 

Zie voor een volledig overzicht van alle notificaties en de instanties die genotificeerd worden bij indienen, het 

FO Gecombineerde aanvraag. Zie voor meer schermvoorbeelden en uitwerkingen van invulhulp en aanvraag 

openstellen en aanvraag indienen het FO Water wijzigingen in de aanvraagmodule. 
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2.10 Berichtenverkeer 

Wijzigingen met betrekking tot het berichtenverkeer zijn te vinden in het FO Berichtencatalogus StUF 3.11 en 

3.12.  
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3 Datamigratie 

Het hoofdstuk datamigratie was specifiek van toepassing op de overgang van release 2.4 en eerder naar 

release 2.5. Per release 2.7 is dit hoofdstuk niet meer van toepassing. 
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4 Uitschakelbaarheid 

Uitschakelbaarheid was aan de orde met het al dan niet doorgaan van de waterwet in omgevingsloket online. 

Met ingang van release 2.7 is deze informatie niet meer relevant. 

 

 


