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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document is gemaakt als   functioneel ontwerp van de features van release 2.5 van Omgevingsloket met het 

thema Integratie van Water. In dit FO wordt de gecombineerde aanvraag / melding voor Wabo en Water 

omschreven.   

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.  
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 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. 

 Het laagste Bevoegde Gezag voor de watervergunning is het waterschap, dan volgt de provincie en het 

hoogste Bevoegde Gezag is Rijkswaterstaat.  

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het Functioneel ontwerp van Omgevingsloket online.. In hoofdstuk 2 

worden de bijzonderheden van het splitsen van de aanvraag beschreven. Hoofdstuk 3 en 4 gaan over de 

datamigratie en de uitschakelbaarheid van de functionaliteit.  

1.5 Revisie historie 
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2 Gecombineerde aanvraag/melding 

2.1 Splitsen van aanvragen en meldingen 

Indien een gecombineerde aanvraag/melding voor een omgevingsvergunning en watervergunning wordt 

opgesteld, worden deze in de verschillende aanvragen en meldingen gesplitst op het moment van indienen. Na 

het indienen is in de afzonderlijke aanvragen en meldingen wel te zien dat deze aan elkaar gerelateerd zijn. Ook 

kunnen de verschillende betrokken Bevoegde Gezagen die na indienen de aanvraag of de melding ontvangen alle 

gerelateerde aanvragen/meldingen inzien. Alleen het Bevoegde Gezag waar een aanvraag is ingediend kan deze 

ook behandelen.  

2.1.1 Indienen 

Een gecombineerde aanvraag/melding wordt gesplitst bij indiening. Elke ontstane aanvraag of melding krijgt een 

uniek nummer. De verschillende aanvragen verschijnen in ‘Mijn overzicht’. Zolang een aanvraag nog in concept 

is, verschijnt er geen icoon van omgevingsvergunning of watervergunning. Dat geldt alleen voor ingediende 

aanvragen.  

 

 

Afbeelding 1: scherm Mijn overzicht.  

Gecombineerde aanvragen kunnen gesplitst worden in: 

- Aanvraag omgevingsvergunning 

- Melding omgevingsvergunning 

- Aanvraag watervergunning 

- Meldingen watervergunning 

 

Deze verschillende aanvragen en meldingen worden naar het juiste Bevoegde Gezag gestuurd. Het afleiden van 

het behandelend Bevoegd Gezag zijn beschreven in het FO Bevoegd Gezag bepaling.  

 

Het klikken op een aanvraag of melding leidt ertoe dat de de betreffende aanvraag of melding geopend wordt:  
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Afbeelding 2: geopende aanvraag omgevingsvergunning 

2.1.2 Koppeling aanvragen 

Na het indienen van een gecombineerde aanvraag/melding moet het voor aanvrager en de Bevoegde Gezagen 

duidelijk zijn dat de verschillende aanvragen en/of meldingen aan elkaar gekoppeld zijn. Alléén bij gelijktijdig 

indienen wordt er een koppeling gelegd.  
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Afbeelding 3: sidebar gerelateerd aan  

 

In de sidebar van ingediende aanvragen en meldingen verschijnt boven ‘Informatie’ een kop ‘Gerelateerd aan’. 

Door op de link te klikken verschijnt het volgende modal panel:  

 

   

Afbeelding 4: modal panel ‘Overzicht gerelateerde aanvragen’ 

 

Ook voor de betrokken Bevoegde Gezagen is een koppeling beschikbaar in de Behandelmodule. (Taak 

Gerelateerde aanvragen / meldingen bekijken. Zie daarvoor het FO Behandel en Beheermodule.   
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2.1.3 Betrokkenen en notities 

 

Afbeelding 5: scherm 

 

Indien aan een concept aanvraag ‘Betrokkenen’ of ‘Notities’ toegevoegd worden, blijven die na het splitsen van 

de aanvragen en meldingen aan alle aanvragen en meldingen gekoppeld.  

 

2.2 Notificatie van betrokken Bevoegd Gezagen  

Doordat een conceptaanvraag bij het indienen uiteen kan vallen in meerdere individuele aanvragen en meldingen 

bij verschillende Bevoegde Gezagen ontstaan een aantal mogelijke notificaties (email en/of XML) 

 De bepaling welk Bevoegd gezag van toepassing is, is uitgewerkt in het FO BG bepaling. 

 De primaire notificaties die bij dat afsplitsen en indienen voor elk betrokken Bevoegd Gezag onstaan 

zijn hieronder aangegeven. 

 

In onderstaande uitwerking is uitgegaan van een conceptaanvraag die na indienen wordt afgesplitst in: 

 Een aanvraag omgevingsvergunning 

 Een melding in het kader van de Wabo (Binnen Wabo bestaat enkel een Melding Brandveilig gebruik) 

 Een aanvraag watervergunning 

 Eén of meer meldingen in het kader van de Waterwet 

 

Indien één of meer van deze afsplitsingen niet van toepassing is, wordt hiervan vanzelfsprekend geen notificatie 

verstuurd. 

 

2.2.1 Behandelend bevoegd gezag 

Een gecombineerde aanvraag wordt na indienen naar het behandelend bevoegd gezag gestuurd (bevoegd gezag 

omgevingsvergunning en bevoegd gezag watervergunning).  

Dit leidt tot verschillende notificaties. Deze zijn hieronder per bevoegd gezag weergegeven. 

 

Het bevoegd gezag omgevingsvergunning krijgt de volgende emails en/of berichten: 

 

1. De aanvraag omgevingsvergunning, incl. PDF van de aanvraag omgevingsvergunning en een link t.b.v. 

behandeling. (emailnotificatie N2 “Aanvraag ingediend” / bericht “Aanbieden  aanvraag 

omgevingsvergunning”). 

2. De gerelateerde melding in het kader van de omgevingsvergunning, met link t.b.v. inzage. 

(emailnotificatie N9 “Betrokkene toegevoegd”). 
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3. De gerelateerde aanvraag watervergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 “Betrokkene 

toegevoegd”). 

4. De gerelateerde melding(en) in het kader van de waterwet, met link t.b.v. inzage. Voor elke afgesplitste 

melding onstaat één eigen melding. (emailnotificatie N9 “Betrokkene toegevoegd”). 

 

Het bevoegd gezag watervergunning krijgt de volgende emails en/of berichten: 

 

1. De aanvraag watervergunning, incl. PDF van de aanvraag watervergunning en een link t.b.v. 

behandeling. (emailnotificatie N2 “Aanvraag ingediend” / bericht “Aanbieden  aanvraag 

watervergunning”). 

2. De gerelateerde aanvraag omgevingsvergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 

“Betrokkene toegevoegd”). 

3. De gerelateerde melding in het kader van de omgevingsvergunning, met link t.b.v. inzage. 

(emailnotificatie N9 “Betrokkene toegevoegd”). 

4. De gerelateerde melding(en) in het kader van de waterwet, met link t.b.v. inzage. Voor elke afgesplitste 

melding onstaat één eigen melding. (emailnotificatie N9 “Betrokkene toegevoegd”).  
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2.2.2 Bevoegd gezag melding 

Het bevoegd gezag voor de waterwet melding krijgt de volgende emails en/of berichten: 

 De melding in het kader van de waterwet, incl. PDF van de melding en een link t.b.v. 

'behandeling'. (emailnotificatie N12 “Melding ingediend” /  bericht “Aanbieden  aanvraag 

watervergunning”). 

 De gerelateerde aanvraag omgevingsvergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 

“Betrokkene toegevoegd”). 

 De gerelateerde aanvraag watervergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 

“Betrokkene toegevoegd”). 

 De gerelateerde melding(en) in het kader van de waterwet, met link t.b.v. inzage. Voor elke 

afgesplitste melding één. 

 

Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning melding krijgt de volgende emails en/of berichten: 

 De melding in het kader van de omgevingsvergunning, incl. PDF van de melding en een link t.b.v. 

'behandeling'. (emailnotificatie N12 “Melding ingediend” / bericht “Aanbieden  aanvraag 

omgevingsvergunning”). 

 De gerelateerde aanvraag omgevingsvergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 

“Betrokkene toegevoegd”). 

 De gerelateerde aanvraag watervergunning, met link t.b.v. inzage. (emailnotificatie N9 

“Betrokkene toegevoegd”). 

 De gerelateerde melding(en) in het kader van de waterwet, met link t.b.v. inzage. Voor elke 

afgesplitste melding onstaat één eigen melding. (emailnotificatie N9 “Betrokkene toegevoegd”).  

2.2.3 Hiërarchisch lagere bevoegd gezagen 

De overige betrokken instanties worden als betrokkene aan de aanvraag/melding toegevoegd. Het betreft hier de 

bevoegd gezagen die in de aanvraag zijn afgeleid op basis van de locatie en de werkzaamheden, maar die als 

'hiërarchisch lager bevoegd gezag' niet de behandeling krijgen (omdat de aanvraag naar een hoger bevoegd 

gezag gaat vanwege andere werkzaamheden of door wijziging door de gebruiker).  

De bevoegd gezagen die bij de omgevingsvergunning worden toegevoegd als betrokkene, krijgen bij indienen de 

volgende emails en/of berichten: 

1. De aanvraag omgevingsvergunning (met link t.b.v. inzage). 

2. De melding Brandveilig gebruik (met link t.b.v. inzage). 

 

Dit mechanisme bestaat binnen release 2.5 voor de aanvragen binnen de omgevingsvergunning en de melding 

Brandveilig gebruik.  

 

2.2.4 Door aanvrager betrokkenen 

Betrokkenen die door de aanvrager aan de concept aanvraag zijn toegevoegd, krijgen bij indienen geen emails 

en/of berichten (ze krijgen wel een email en/of bericht op het moment dat zij zijn toegevoegd in de 

conceptaanvraag door de aanvrager). 
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De bevoegd gezagen per vergunning en de afgeleide betrokken bevoegd gezagen zijn beschreven in het FO 

Bevoegd Gezag bepaling. 

 

2.3 Berichtenverkeer 

Zie FO berichtencatalogus StuF 3.11 en 3.12.  

  

 

 

 


