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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van de features van het papieren formulier van Omgevingsloket 

Online.  Tot en met OLO release 2.6 waren vergunningcheck en papieren formulier beschreven in hetzelfde 

functioneel ontwerp. Bij het testen is gebleken dat de informatie over het papieren formulier daar te summier 

in beschreven was en teveel ruimte liet voor verschillende interpretaties. In release 2.7 is een aantal 

wijzigingen doorgevoerd die ook hun invloed hebben op de werking van het papieren formulier. Vanwege deze 

twee zaken is er voor gekozen om vanaf release 2.7 een apart functioneel ontwerp voor papieren formulieren 

op te leveren.  

1.2 Doel van dit document 

Het doel van dit document is om de functionaliteit van het papieren formulier binnen 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.  

 

Uitgangspunten generiek 

 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 papieren formulieren volgen in hun functionaliteit zoveel mogelijk het aanvraaggedeelte van het 

loket. De vergunningcheck is niet uitgewerkt in de papieren formulieren. Op een aantal punten wijkt 

het papieren formulier echter af, omdat bepaalde oplossingen zich niet lenen voor papier. 
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Uitgangspunten formulierversies 

 Uitgangspunt is het besluit van het I&M Wijzigingsoverleg om voor formulieren 1 generieke 

formulierversie per release te  tonen. (11-04-2011, besluit Theo W., akkoord via Riwka ontvangen.) De 

nu soms aanwezige  afwijkende eigen nummering voor individuele onderdelen binnen het formulier 

vervalt daarmee (of wordt gelijkgetrokken met het generieke versienummer van het formulier 

nummer.)  

 Een releasespecifieke formulierversie heeft het formaat <jaar> (4 pos numeriek) en <volgnr release> 

(2 pos numeriek) gescheiden door een punt. Bijvoorbeeld 2011.02. Dat is overigens ook t/m release 

2.4.x al de gebruikte conventie om formulierversies weer te geven.   

 Het gelijktrekken van de versienummers op formulieren is actief voor alle aanvragen die nieuw 

worden opgevoerd na het in productie nemen van release 2.5(b). Er vinden geen conversie / 

datamigratie activiteiten plaats op al in OLO aanwezige aanvragen.  

 

Achtergrond formulierversies 

 OLO zal altijd een formulier met actuele (of bij antedateren op ingangsdatum geldige)  

onderdeelversies tonen / genereren. Op moment X kunnen er dus niet (nooit) 2 verschillende 

versies van een formulier(onderdeel) uit OLO ontstaan, en er is geen mogelijkheid een formulier 

te genereren met daarin een oude versie van een onderdeel. (Oftewel, in de praktijk weet je altijd 

zeker dat je de juiste formulierversie gebruikte.).  

 OLO richt zich op het elektronisch invullen en bij voorkeur ook elektronisch indienen van 

aanvragen. 

o als de klant er voor kiest toch een aanvraag op papier te doen ondersteunt OLO het 

genereren van een actueel aanvraagformulier (hetzij leeg, hetzij als afdruk van een 

geheel of gedeeltelijk ingevulde aanvraag.)  

o OLO is niet bedoeld voor het genereren van losse papieren aanvraagsets zonder directe 

aanvraagaanleiding. (“oude werkwijze”, aanvraagsets op stapel bij de balie Bevoegd 

Gezag.) BG kan wel altijd een dan ook per definitie actuele aanvraagset voor de aanvrager 

afdrukken. 

1.4 Leeswijzer  

Dit document is een deel van het Functioneel ontwerp van Omgevingsloket online. Alle delen samen vormen 

het functioneel ontwerp. 
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2 Eén papieren formulier in verschillende vormen 

Er is een aantal plekken binnen Omgevingsloket Online waar een papieren formulier gegenereerd kan worden. 

Steeds is het resultaat een PDF bestand wat de gebruiker (kan zowel aanvrager als medewerker bevoegd 

gezag zijn) zelf kan opslaan en/of uitprinten. De inhoud van het PDF is afhankelijk van de status van de 

aanvraag in het Omgevingsloket Online. 

Papieren formulier tijdens het maken van een aanvraag 

- Leeg papieren formulier. Een leeg papieren formulier is direct na de keuze voor particulier of zakelijk 

te downloaden. De gebruiker moet de werklocatie en de werkzaamheden specificeren. Deze zijn 

nodig om de gegevens van juiste bevoegd gezag, de juiste formulieren en bijlagen erin te kunnen 

zetten. Alle overige informatie moet door de aanvrager ingevuld worden, waarbij deze zelf een keuze 

moet maken in wat hij instuurt naar het bevoegd gezag 

- Papieren formulier direct na check. De vergunningsplichten zijn bekend, evenals de locatie. Met deze 

informatie worden de gegevens van het juiste bevoegd gezag, de juiste formulieren en bijlagen 

klaargezet. De gebruiker moet de rest van de gegevens aanvullen. Verschil met het lege papieren 

formulier is dat de werkzaamheden in de check zijn bepaald op basis van de vergunning / 

meldingplicht in tegenstelling tot het lege formulier waarbij de gebruiker zelf moet kiezen (en dus 

onvolledig kan zijn). 

- Papieren formulier tijdens doen van aanvraag. De aanvraaggegevens tot op dat moment bekend 

worden meegenomen in het papieren formulier. De functionaliteit om het PDF te downloaden is pas 

beschikbaar na het invullen van de locatiegegevens en de keuze voor de werkzaamheden. De 

gebruiker kan er alsnog voor kiezen om de aanvraag op papier in te dienen, in plaats van via het loket. 

 

Papieren formulier nadat een aanvraag is ingediend 

- Gegenereerd PDF bij indienen. Dit PDF wordt door het Omgevingsloket zelf gegenereerd bij het 

indienen van de aanvraag. Het bevoegd gezag kan er na indiening ook voor kiezen om dit PDF te 

genereren. Alle aanvraaggegevens staan hier op. 

- Publiceerbaar PDF, gegenereerd bij indienen. Dit PDF bevat alle gegevens van de aanvraag die 

gepubliceerd mogen worden. Het verschil met het vorige PDF is dat in het publiceerbare PDF 

bepaalde gegevens niet meegenomen worden, als de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft 

gegeven. (Concreet is er voor de aanvrager de mogelijkheid dat aan te geven voor persoonsgegevens 

en bouwkosten.)  

- Per release 2.7 wordt het voor het bevoegd gezag mogelijk om een publiceerbaar PDF opnieuw te 

genereren. Dit kan nuttig zijn als de aanvrager aanvullingen op de aanvraag heeft moeten doen. 

- Op het papieren formulier van een ingediende aanvraag voor een Watervergunning wordt de 

kostenpagina nooit opgenomen. Reden is dat deze kosten verwarring geven omdat ze voor Water 

niet relevant zijn: 

o Daar waar in de conceptaanvraag kosten op onderdeelnivo zijn gespecificeerd hebben deze 

per definitie betrekking op Omgevingsvergunning onderdelen, nooit op Wateronderdelen.  

o De kosten op projectnivo worden in de conceptaanvraag enkel uitgevraagd als er sprake is 

van Omgevingsvergunningonderdelen, niet als er enkel Wateronderdelen zijn opgenomen.  
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3 Samenstellen leeg papieren formulier 

Het samenstellen van het papieren formulier verloopt in 3 stappen en is gebaseerd op het invullen van de 

locatie, het kiezen van werkzaamheden en het eventueel toevoegen van onderdelen aan deze 

werkzaamheden. 

3.1 Stap 1 

Het invullen van de locatie bij het samenstellen van het papieren aanvraagformulier is enkel nodig om het 

relevante bevoegd gezag te bepalen. De locatiegegevens die hier worden ingevuld worden verder nergens 

gebruikt in de papieren formulieren of elders in het loket. 

 

 
Afbeelding 1: samenstellen papieren formulier 

 

In het eerste scherm kan de aanvrager de locatie invullen op basis van postcode en huisnummer. Ook 

‘Huisnummertoevoeging’ wordt hier uitgevraagd. Huisnummertoevoeging heeft verder geen invloed op de 

bepaling van het bevoegd gezag. Als het voor de aanvrager niet mogelijk is om via postcode of huisnummer 

de locatie te duiden, kan hij op de link ‘geef de locatie op een andere manier aan’ klikken. Het volgende 

scherm verschijnt:  
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Afbeelding 2a: vergunningcheck locatie extra 

 

 
Afbeelding 2b: vergunningcheck locatie extra, gemeente selecteren 

 

Hier wordt de lijst met burgerlijke gemeenten getoond. Ook kan de aanvrager kiezen voor de optie Locatie op 

Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer, net als in de aanvraag. 

 

 
Afbeelding 2c: vergunningcheck locatie extra, zeelocatie selecteren 

3.2 Stap 2 

Na het invullen en controleren van het adres volgt de tab ‘Werkzaamheden’. Deze tab bestaat uit drie lijsten 

met werkzaamheden: de eerste en tweede voor de omgevingsvergunning, waarbij de in de tweede lijst de 

aanvullende werkzaamheden kunnen worden geselecteerd en de derde voor de watervergunning. De 

aanvrager doorloopt altijd de drie schermen. 
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Afbeelding 3a: Papieren formulier werkzaamheden omgevingsvergunning (afbeelding is voorbeeld van lijst werkzaamheden) 
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Afbeelding 3b: Papieren formulier werkzaamheden omgevingsvergunning (afbeelding is voorbeeld van lijst aanvullende werkzaamheden) 

 

Tekst notice: 

Vink alle werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen werkzaamheden 

binnen de watervergunning wilt toevoegen, gaat u met Volgende naar de keuzelijst voor waterwerkzaamheden. 
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Afbeelding 4: Papieren formulier werkzaamheden watervergunning (afbeelding is voorbeeld van lijst werkzaamheden) 

 

Tekst notice: 

Vink alle werkzaamheden binnen de watervergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen werkzaamheden 

binnen de omgevingsvergunning wilt toevoegen, hoeft u hier niets in te vullen en gaat u door met Volgende. 
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3.3 Stap 3 

Vervolgens kan de aanvrager het papieren formulier samenstellen.  

Indien de gebruiker een werkzaamheid kiest waarvoor een waterschap bevoegd gezag is en het juiste 

waterschap niet af te leiden is op grond van de opgegeven locatie, volgt in het scherm ‘ checken’ een keuze uit 

de lijst met betreffende waterschappen. 

 

 
Afbeelding 5: Scherm keuze waterschap 

 

Tekst notice 1: 

U hebt werkzaamheden geselecteerd die vallen binnen de watervergunning. Het is op basis van de door u 

opgegeven locatie niet duidelijk welk water- of hoogheemraadschap van toepassing is. De regels voor de 

watervergunning kunnen per water- of hoogheemraadschap verschillen. 

 

Kies welk water- of hoogheemraadschap op uw locatie van toepassing is voor de juiste inhoud van het 

samengestelde formulier. 

 

Tekst notice 2: 
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Als u het water- of hoogheemraadschap wijzigt, kunnen andere lokale regels gelden. Download de PDF 

opnieuw voor de juiste inhoud van het samengestelde formulier. 

 

Dit scherm wordt ook getoond als de gebruiker vanuit stap 3 terug navigeert naar stap 1 of 2 en doorgaat naar 

stap 3. In dat geval wordt het eerder gekozen waterschap voorgevuld. 

Indien de gebruiker een ander waterschap kiest, heeft dit invloed op de inhoud van de PDF. Een extra notice 

wijst de aanvrager op de noodzaak een nieuwe PDF te downloaden. Een wijziging van een eerder gekozen 

waterschap heeft geen invloed op eerder gekozen formulieronderdelen, maar wel op de PDF die gegenereerd 

wordt.  

 
Afbeelding 6: Scherm keuze waterschap bij wijzigen van een eerder gekozen water- of hoogheemraadschap 
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Vanuit de informatieportlet kan de gebruiker contactgegevens van het bevoegd gezag raadplegen. Hier 

worden uitsluitend contactgegeven van het bevoegd gezag  van de vergunningen getoond die van toepassing 

zijn. Zie voor de afleiding het FO Bevoegd gezag . 

 

 
Afbeelding 7: Papieren formulier samenstellen 

 

Na het klikken op de knop ‘Formulier downloaden (PDF)’ volgt één papieren formulier. Hetzelfde geldt als de 

aanvrager ervoor kiest om in de conceptfase van de digitale aanvraag een papieren formulier uit te draaien. 
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4 Papieren formulier gelijk na check 

 

Na het uitvoeren van de check kan de aanvrager er voor kiezen om de aanvraag op papier in te dienen.  

Het resultaat van de check zorgt ervoor dat vergunning/meldingplichtige werkzaamheden worden klaargezet 

in het papieren formulier. Niet vergunning/meldingplichtige werkzaamheden worden niet meegenomen in het 

papieren formulier. Deze werking komt overeen met de situatie waarin de aanvrager na de check ervoor kiest 

om een aanvraag in het loket aan te maken.. Bij het samenstellen kunnen er geen werkzaamheden verwijderd 

worden, maar de aanvrager kan er altijd voor kiezen om na het genereren van de PDF bepaalde onderdelen 

niet naar het bevoegd gezag te sturen. 
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5 Bevoegd gezag bepaling in het papieren formulier 

In deze paragraaf is de specifieke invulling van de bevoegd gezag bepaling in het papieren formulier 

uitgewerkt. 

5.1.1 Uitgangspunten gebruik bevoegd gezag bij handmatig samenstellen van het papieren formulier 

In het papieren formulier is de bevoegd gezag bepaling nodig om het juiste aanvraagformulier te genereren. In 

dit formulier worden alle vragen (inclusief de lokale vragen) opgenomen. In het formulier worden ook de 

adresgegevens van de relevante bevoegd gezagen gezet. 

Zo weet de gebruiker naar welke instanties de vergunningaanvragen moeten worden gestuurd. Indien er 

meldingen gedaan moeten worden, krijgt de gebruiker per melding informatie naar welk bevoegd gezag deze 

moet worden gestuurd. 

 

In vergelijking tot de vergunningcheck wordt bij het samenstellen van het papieren formulier minder online 

informatie aangeboden.  Er wordt alleen contactinformatie opgenomen van het bevoegd gezag voor de 

omgevingsvergunning en van het bevoegd gezag voor de watervergunning. Zo heeft de gebruiker een ingang 

voor extra informatie. De contactinformatie van meldingen wordt niet getoond, deze informatie wordt wel in 

het papieren formulier opgenomen.  

 

De contactinformatie wordt alleen in stap 3 (samenstellen) beschikbaar gesteld. Indien er nog geen 

formulieronderdelen zijn samengesteld, wordt toch een bevoegd gezag per vergunning getoond, zodat de 

gebruiker hulp kan vragen bij het kiezen van de formulieronderdelen.  

 

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

de Wabo (Melding Brandveilig gebruik), geldt doorgaans de gemeente als bevoegd gezag. Elke gekozen 

werkzaamheid verandert hier niets aan, behalve voor mijnbouwactiviteiten. Er is geen afleiding naar de 

provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. 

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

 

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

vergunningaanvraag, hetzelfde geldt voor meldingen in het kader van de Waterwet. De vergunningaanvraag 

gaat altijd naar het hiërarchisch hoogste bevoegd gezag.  

5.1.2 Bepalen relevante bevoegd gezagen in het papieren formulier 

De bevoegd gezag informatie wordt als volgt getoond in de schermen van het papieren formulier 

samenstellen: 

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

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

 In stap 3 (samenstellen) worden de relevante bevoegd gezagen van de omgevingsvergunning en de 

watervergunning getoond via een link in de sidebar. 

 In stap 3 (samenstellen) wordt het bevoegd gezag per vergunning en het bevoegd gezag per melding 

bijgewerkt na het samenstellen van elk formulieronderdeel. 
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 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 een gemeente is. 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Portlet informatie in de sidebar. Links voor stap 1 en 2, rechts voor stap 3 van het papieren formulier. 

 

Keuze waterschap in het papieren formulier 
Voor het papieren formulier geldt de volgende aanvullende voorwaarden (naast de generieke regels zoals 
beschreven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.): 

 Bij terugnavigeren naar stap 1 of 2 wordt het eerder gekozen waterschap voorgevuld weergegeven in 

het keuzescherm. 

 

Om de juiste bevoegd gezagen te tonen in het papieren formulier, gelden de volgende regels: 

 In het papieren formulier worden de lokale regels van het (gekozen) waterschap toegepast. 

 Er wordt één papieren formulier gegenereerd (PDF bestand) dat de gebruiker zelf moet splitsen voor 

indienen. 

 In het papieren formulier worden de aanvraag- en locatiegegevens gevolgd door de juiste aanvraag- 

en/of meldingsformulieren. 

 Het adres van het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning wordt opgenomen op het 

aanvraagformulier omgevingsvergunning. 

 Het adres van het bevoegd gezag voor de watervergunning wordt opgenomen op het 

aanvraagformulier watervergunning. 

 Het adres van het bevoegd gezag voor een melding wordt opgenomen bij elk meldingsformulier. 

 

Bevoegd gezag bepaling voor papieren formulier 

Het samenstellen van het papieren formulier heeft geen invloed op het bepalen van het bevoegd gezag. Dat 

wil zeggen dat het bevoegd gezag na het samenstellen niet anders is dan na het kiezen van locatie en 

werkzaamheden. De enige uitzondering hierop is als bij het samenstellen van “Inrichting of mijnbouwwerk 

oprichten of veranderen (Milieu)” mijnbouwwerk wordt aangevinkt. De volgende regels gelden voor afleiding 

van het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning: 

 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’. 

 Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten) en bij samenstellen 
van het formulier is niet gekozen voor mijnbouw, is het bevoegd gezag: 

'Gemeente' 
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 Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postcode of uit lijst gemeenten) en bij samenstellen 
van het formulier is gekozen voor mijnbouw, is het bevoegd gezag:  
     'Ministerie van Economische Zaken’ 

 

De volgende regels gelden voor afleiding van het bevoegd gezag voor de watervergunning: 

 Indien als locatie is gekozen voor 'Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer' is het bevoegd gezag voor de 

watervergunning (ongeacht de gekozen werkzaamheden): 
'Rijkswaterstaat' 

 Indien als locatie is gekozen voor een 'gemeente' (postode of uit lijst gemeenten), is de volgende 
hiërarchie van toepassing (van hoog naar laag) op basis van de gekozen werkzaamheden:  

 Rijkswaterstaat 

 Provincie 

 Waterschap 
 
Het bevoegd gezag wordt in het scherm 'Contactinformatie bevoegd gezag' getoond per vergunning. 

 Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning wordt uitsluitend getoond indien er 

werkzaamheden zijn gekozen binnen de omgevingsvergunning. 

 Het bevoegd gezag voor de watervergunning wordt uitsluitend getoond indien er werkzaamheden 

zijn gekozen binnen de watervergunning. 

 

 

Bevoegd gezag bepaling bij keuze van meldingen 

Indien er meldingsplichtige onderdelen in het formulier worden opgenomen, wordt het bijbehorend bevoegd 

gezag bepaald.  

 Het bevoegd gezag voor de omgevingsmelding is altijd gelijk aan het bevoegd gezag dat is bepaald 

voor de omgevingsvergunning. Indien er in het formulier geen sprake is van vergunningplichtige 

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

 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. Er kunnen meerdere 

bevoegd gezagen zijn voor verschillende meldingen. 

 
De contactinformatie van de relevante bevoegd gezagen wordt vermeld op het papieren formulier. 

 Het bevoegd gezag voor meldingen wordt niet getoond in het scherm 'Contactgegevens bevoegd 

gezag' 

 Op het papieren formulier worden alle contactgegevens van de bevoegd gezagen van de 

vergunning(en) en melding(en) vermeld. Dit is eerder op een andere manier uitgewerkt, maar met 

case 365 is er voor R2.7 een specifiekere uitwerking gegeven: Het papieren formulier laat niet alle 

gegevens zien. “telefoonnummer”, “faxnummer” en “bereikbaar op” komen niet terug op het 

papieren formulier. Het papieren formulier moet gelijk zijn aan het digitale formulier. 
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Afbeelding 10: Contact informatie in stap 3 van het papieren formulier. 

 

Terug en verder navigeren 

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

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

de samengestelde formulieren intact en worden de relevante bevoegd gezagen getoond zoals 

deze al waren afgeleid. De aanvrager moet in stap 3 wel een nieuw papieren formulier downloaden. 

 Indien de aanvrager een andere locatie kiest, worden er geen wijzigingen in de samengestelde 

formulieren doorgevoerd. De aanvrager moet in stap 3 wel een nieuw papieren formulier 

downloaden. 

 Indien de aanvrager een ander waterschap kiest, worden er geen wijzigingen in de samengestelde 

formulieren doorgevoerd. De aanvrager moet in stap 3 wel een nieuw papieren formulier 

downloaden. 

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

van de gekozen werkzaamheden in stap 2.  

 Bij terugnavigeren naar stap 1 of 2 wordt het eerder gekozen waterschap voorgevuld weergegeven in 
het keuzescherm. 

 Indien de aanvrager een eerder gekozen waterschap wijzigt, volgt geen melding. De aanvrager moet 
in stap 3 wel (opnieuw) het papieren formulier downloaden (een aanvrager die een waterschap 
wijzigt en doorgaat, komt vanzelf in stap 3). 
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6 Opbouw papieren formulier 

De opbouw van alle papieren formulieren is gelijk. Bij het lege formulier worden alle mogelijke pagina’s 

opgenomen, bij de meer gevulde formulieren zijn door de gemaakte keuzes de overbodige pagina’s er al uit 

gelaten. De pagina’s zijn per onderwerp doorgenummerd, zo kan de aanvrager zelf in het lege papieren 

formulier de onderdelen er tussenuit halen die niet nodig zijn voor zijn aanvraag. 

 

Op elke pagina staat welke formulierversie er gebruikt wordt. Deze nummers zijn gekoppeld aan de 

releasenummers van het omgevingsloket online. Zo kan het bevoegd gezag zien binnen welke versie (welke 

wetgeving) de vragen door de aanvrager zijn ingevuld. Bij het beoordelen van de aanvraag kunnen ze daar 

rekening mee houden.   

 

Expliciet niet aanwezig in het papieren formulier zijn de BAG gegevens. Ook voor mogelijke toekomstige 

wensen die in het digitale loket wel realiseerbaar zijn (bijvoorbeeld het kiezen van een locatie door een plek 

aan te klikken op een kaart), is een oplossing die op papier niet mogelijk is. 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Footer 

De footer is een algemeen onderdeel dat op elke pagina in het papieren formulier terugkomt. De informatie 

die op de footer wordt getoond, is afhankelijk van het moment waarop het papieren formulier wordt 

aangemaakt, en de informatie op de pagina. De afbeelding hieronder toont een voorbeeld van een footer: 

 

 
Paginanummering 

De paginanummering wordt altijd in de footer getoond, aan de rechterkant. De paginanummering loopt niet 

op in het hele papieren formulier, maar geeft aan uit hoeveel pagina’s het onderdeel van het papieren 

formulier waarin je je bevindt bestaat,en op welke pagina je je daarbinnen bevindt. Denk bij een onderdeel aan 

de sectie ‘Aanvragergegevens’, of de sectie die de vragenlijst bevat die nodig is voor een bepaalde 

werkzaamheid. 

 
Datum 

Voor de datum wordt ook altijd een plaats gereserveerd. De datum zelf wordt echter niet altijd in de footer 

geplaatst. Dit gebeurt alleen bij PDFs die zin gerelateerd aan bestaande digitale aanvragen. Hierbij maakt het 

niet uit of die aanvraag nog in de conceptstatus staat, of dat deze al is ingediend.  

 
Wanneer een leeg papieren formulier wordt aangemaakt, wordt hier geen datum op geplaatst. 
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Aanvraagnummer 

Ook hiervoor geldt dat er altijd een plaats is gereserveerd voor het aanvraagnummer. Een aanvraagnummer is 

alleen relevant als er een digitale aanvraag van is, en zal dus alleen dan getoond worden. Ook hier maakt het 

niet uit of het papieren formulier gegenereerd wordt voor een conceptaanvraag, of dat het om een ingediende 

aanvraag gaat. 

 
In een leeg papieren formulier blijft ‘Aanvraagnummer:’ dus staan, maar zal er geen aanvraagnummer worden 

getoond. 

 

Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag wordt in zowel het lege papieren formulier geplaatst als op papieren formulieren die zijn 

gerelateerd aan een digitale aanvraag. Ze worden alleen niet op alle pagina’s in het papieren formulier 

getoond. 

Alleen in de secties waar de vragen staan voor de vergunningaanvraag van een bepaalde werkzaamheid, staat 

het bij die werkzaamheid horende bevoegd gezag vermeld. Op de algemene pagina’s (denk aan 

aanvraaggegevens, nawoord, maar ook de tabellen) wordt het bevoegd gezag niet vermeld. 

6.2 Aanvraaggegevens en inhoudsopgave 

De aanvraaggegevens zijn altijd hetzelfde 

Het overzicht bijgevoegde modulebladen (de inhoudsopgave) wordt dynamisch opgebouwd aan de hand van 

de werkzaamheden die de aanvrager heeft aangevinkt. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van een 

leeg papieren formulier waarbij de werkzaamheden zijn samengesteld. 
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Van elk PDF is te traceren in welke status deze gegenereerd is. In een PDF gegenereerd voordat de aanvrager 

de aanvraag heeft ingediend, staat er geen kopje onder “Aanvraaggegevens”, zoals in de afbeelding 

hierboven. Bij een ingediende aanvraag staat de tekst “Ingediende aanvraag/melding” onder 

aanvraaggegevens. 

 

 
 

Bij een publiceerbare aanvraag (waar privacy gevoelige informatie uit is verwijderd) staat de tekst 

“Publiceerbare aanvraag/melding” onder aanvraaggegevens. 
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6.3 Aanvrager / aanvrager bedrijf 

In de lege papieren formulieren is nog geen keuze gemaakt voor een bedrijf of een persoon, dus bij het 

invullen kan de aanvrager kiezen welke van de twee van toepassing is. 

 

Met ingang van release 2.7 wordt het invulveld ‘Huisletter’ toegevoegd aan de aanvrager / gemachtigde 

gegevens.  

 

Met ingang van release 2.12.3 wordt het BSN-nummer niet meer op het papieren formulier getoond. Dit geldt 

voor zowel voor het lege formulier (het BSN-nummer kan niet meer worden ingevuld), de PDF die van een 

concept aanvraag/melding kan worden gegenereerd en de PDF’s die bij het indienen van een 

aanvraag/merlding worden aangemaakt. 

 

 
Aanvrager gegevens zonder BSN-nummer 

 

Ook is het met ingang van release 2.13.1 niet meer mogelijk door het Basisregistratie Personen (BRP) 

aangeleverde gegevens aan te passen. Om wijzigingen of aanvullingen te doen is een toelichting mogelijk. 

Indien er geen gegevens opgehaald kunnen worden (onbekend of geen verbinding met het BRP) kan de 

volgende foutmelding voorkomen.  

 

 
 

Tevens is er een veld toegevoegd waar toelichting gegeven kan worden door de aanvrager.  

 

 
 

 



 

  
 

FO Bijlage Papieren Formulier versie 2.16  Pagina 24 van 51 
 

6.4 Gemachtigde / Gemachtigde bedrijf 

De gemachtigde heeft zijn eigen vragen, ook als deze niet van toepassing is. De aanvrager kiest bij het lege 

papieren formulier zelf of hij deze pagina’s meestuurt met de aanvraag. 

 

Met ingang van release 2.7 wordt het invulveld ‘Huisletter’ toegevoegd aan de aanvrager / gemachtigde 

gegevens.  

 

Met ingang van release 2.12.3 wordt het BSN-nummer niet meer op het papieren formulier getoond. Dit geldt 

voor zowel voor het lege formulier (het BSN-nummer kan niet meer worden ingevuld), de PDF die van een 

concept aanvraag/melding kan worden gegenereerd en de PDF’s die bij het indienen van een 

aanvraag/merlding worden aangemaakt. 

 

 
Gemachtigde gegevens zonder BSN-nummer 

 

Ook is het met ingang van release 2.13.1 niet meer mogelijk door het Basisregistratie Personen (BRP) 

aangeleverde gegevens aan te passen. Om wijzigingen of aanvullingen te doen is een toelichting mogelijk. 

Indien er geen gegevens opgehaald kunnen worden (onbekend of geen verbinding met het BRP) kan de 

volgende foutmelding voorkomen.  

 

 
 

Tevens is er een veld toegevoegd waar toelichting gegeven kan worden door de aanvrager.  
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6.5 Locatie 

Bij de locatiegegevens zijn in het lege formulier alle invulopties afgebeeld, zowel adres als kadastraal 

perceelnummer als locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer. De gebruiker moet zelf kiezen welke 

gegevens hij invult. Bij de overige papieren formulieren worden bij de locatie alleen de gegevens afgedrukt die 

door de gebruiker in het loket zijn ingevuld. Per release 2.7 wordt op alle vormen van het papieren formulier 

het veld ‘Huisletter’ toegevoegd. 

6.6 Onderdelen 

Na deze generieke pagina’s volgen de aanvraagformulieren van de verschillende onderdelen. Elk onderdeel 

bestaat uit: 

- Vragenformulier 

- Toelichting op het vragenformulier 

- Tabellen behorende bij het vragenformulier (indien van toepassing) 

- Toelichting op de tabellen (indien er tabellen zijn) 

In deze delen van het papieren formulier nogal wat details zitten, worden de pagina’s van de onderdelen in het 

volgende hoofdstuk in meer detail onder de loep genomen. 

6.7 Bijlagen 

Na alle onderdelen volgt een opsomming van alle verplicht toe te voegen bijlagen. Hier zit een verschil tussen 

een leeg papieren formulier en een PDF wat gegenereerd wordt vlak voor of na het indienen. In het lege 

papieren formulier worden alle verplichte bijlagen genoemd. 

 

 
 

In een tijdens de aanvraag gegenereerde / ingediende PDF worden alleen de toegevoegde bijlagen 

opgenomen. Hierbij is een scheiding aangebracht tussen de formele en de bijlagen die zijn ingediend als 

achtergrondinformatie. 
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Vanaf release 2.7 word ook de bestandsnaam toegevoegd aan de bijlage overzichten in de papieren 

formulieren. 

 Concept pdf met bijlagen 
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In het overzichten van de bijlagen wordt vanaf release 2.7 de kolom ‘Bestandsnaam’ toegevoegd rechts naast 

de kolom ‘Naam bijlage’. De ruimte die door deze kolom wordt ingenomen, mag NIET ten koste gaan van de 

breedte van de kolom ‘Type’ en ‘Naam bijlage’, maar van de breedte van kolommen ‘Datum ingediend’ en 

‘Status document’. Diezelfde verdeling van kolommen over de pagina geldt ook voor de onderstaande 

schermen van de papieren formulieren. 

 

 Ingediende aanvraag pdf 

 
In het overzichten van de bijlagen wordt vanaf release 2.7 de kolom ‘Bestandsnaam’ toegevoegd rechts naast 

de kolom ‘Naam bijlage’. 

 

 Publiceerbaar pdf 

 
In het overzichten van de bijlagen wordt vanaf release 2.7 de kolom ‘Bestandsnaam’ toegevoegd rechts naast 

de kolom ‘Naam bijlage’. 

 

6.8 Kostenpagina 

Indien er onderdelen binnen de omgevingsvergunning in de aanvraag zitten (ook in gecombineerde aanvraag) 

komt in het papieren formulier 1 verzamelpagina ‘Kosten’ met daarop vragen over onderdeelkosten (indien 

door het BG ingesteld) en een vraag over projectkosten. Indien de aanvrager ervoor kiest om de kosten niet te 

laten publiceren, zal bij het indienen van de digitale aanvraag de kostenpagina niet in het publiceerbare PDF 

terechtkomen. In alle andere gevallen komt de kostenpagina wel in het PDF terecht. 
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De projectkosten zullen (indien er onderdelen binnen de omgevingsvergunning in de aanvraag zitten) op de 

kostenpagina worden getoond, niet bij de overige ‘Indienen’ gegevens. De kosten per onderdeel worden op de 

kostenpagina afgebeeld alleen als deze door het betreffende gemeente zijn ingesteld. In de matrix wordt 

aangegeven voor welke onderdelen dit mogelijk is. De kosten worden genoemd per onderdeel, waarbij steeds 

het onderdeel en de werkzaamheid als tussenkopjes worden genoemd, zodat de aanvrager weet wat hij waar 

moet invullen. De vraag die per onderdeel wordt gesteld is: “Wat zijn de geschatte kosten in euro’s (exclusief 

BTW)?” Met als helptekst: “De gemeente kan deze informatie gebruiken om de leges te bepalen.” 

 

De vraag over projectkosten: 

“Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?” Met als helptekst: “De gemeente 

kan deze informatie gebruiken om de leges te bepalen en om een inschatting te kunnen maken of een 

Bibobprocedure aan de orde is. De procedure van de Wet Bibob wordt niet in alle gevallen gevolgd. De hoogte van 

de aannemingssom kan een factor zijn om te bepalen of nader onderzoek in het kader van de Wet Bibob 

noodzakelijk is. Voor meer informatie over de Wet Bibob, zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bibob”. 

 



 

  
 

FO Bijlage Papieren Formulier versie 2.16  Pagina 29 van 51 
 

 
Functionele indeling van de kostenpagina in het papieren formulier 
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6.9 Nawoord en ondertekening 

 

De vragen op de pagina nawoord en ondertekening zijn: 

 Zijn de bijlagen bij deze aanvraag compleet? Ja/Nee 

 De volgende bijlagen dien ik later in (helptekst: Alleen te beantwoorden als de bijlagen nog niet 

compleet zijn) 

 De volgende bijlagen dien ik niet in (helptekst: Alleen te beantwoorden als de bijlagen nog niet 

compleet zijn) 

 Vul uw eventuele persoonlijke opmerkingen over uw aanvraag hier in (ruimte voor opmerkingen) 

 Als blijkt dat voor één van de aangevraagde onderdelen geen vergunning verleend kan worden, wilt u 

dan voor de overige aangevraagde onderdelen wel een vergunning ontvangen? Ja/Nee 

 Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van 

toepassing, de gemachtigde openbaar te maken? Ja/Nee 

 Geeft u toestemming om de geschatte kosten van de bouwwerkzaamheden openbaar te maken? 

Ja/Nee (vraag verdwijnt van papieren formulier voor aanvragen ingediend na ingang van release 2.7) 

 Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te 

maken? (vraag verschijnt per release 2.7 indien er onderdelen binnen de omgevingsvergunning 

aanwezig zijn) 

 Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten 

zijn verbonden aan het indienen van een aanvraag (aanvinkvakje) 

(tussenkopje) Handtekening aanvrager  

(helptekst: Niet verplicht in te vullen indien u gemachtigde bent) 

 Datum 

 Handtekening 

(tussenkopje) Handtekening gemachtigde 

 Datum 

 Handtekening 

 

Het geven van toestemming om de gegevens over de kosten openbaar te maken wordt in de verschillende 

versies van het papieren formulier anders verwerkt. Hieronder volgt per versie van het papieren formulier de 

plaats en vraagstelling van de vraag over het openbaar maken van de kosten. Deze vraag verschijnt alleen in 

beeld indien er in de aanvraag onderdelen zitten die deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 
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Leeg papieren formulier / papieren formulier gegenereerd vóór indienen – pagina ’Nawoord en 

ondertekening’ waarbij werkzaamheden geselecteerd zijn zonder een kostenvraag 
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Leeg papieren formulier / papieren formulier gegenereerd vóór indienen – pagina ’Nawoord en 

ondertekening’ waarbij werkzaamheden geselecteerd zijn met een kostenvraag 

 
De vraag over het publiceren van de kosten wordt geplaatst op de Nawoord en ondertekening pagina, op de 

plaats van de huidige vraag over het publiceren van de bouwkosten. De tekst van de nieuwe vraag (gelijk aan 

vraagstelling op ‘Indienen’ pagina aanvraagmodule digitaal): Geeft u toestemming om de geschatte 

projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te maken? 

 

 

Ingediende aanvraag – pagina Aanvraaggegevens 



 

  
 

FO Bijlage Papieren Formulier versie 2.16  Pagina 33 van 51 
 

 
In plaats van ‘Bouwkosten openbaar maken’ komt er vanaf release 2.7 een attribuut ter vervanging met als 

tekst ‘Kosten openbaar maken’. 

 

Ingediende publiceerbare aanvraag – pagina ‘Aanvraaggegevens’ 
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Geen wijzigingen. Conform huidige werking worden in de publiceerbare PDF op de ‘Aanvraaggegevens’ geen 

indicaties over de publiceerbaarheid van de kosten opgenomen. 
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6.10 Adresgegevens 

De allerlaatste pagina van het papieren formulier toont het adres van het bevoegd gezag wat op basis van de 

geselecteerde werkzaamheden en locatie van toepassing is. Als het een gecombineerde aanvraag betreft, is er 

zowel een bevoegd gezag voor de omgevingsonderdelen als voor de wateronderdelen. De meldingen hebben 

per werkzaamheid het bijbehorende bevoegd gezag op deze pagina staan. Door deze adresgegevens weet de 

aanvrager waarheen hij de papieren moet terugsturen.  
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7 Werkzaamheden in het papieren formulier 

 

Let op: Er is een aantal werkzaamheden dat niet in de  vergunningcheck wordt getoond/aangeboden, maar 

enkel in de aanvraagmodule, dat betreft de zgn. Aanvullende werkzaamheden (“Aanhakers”).  

Deze 4 aanhakers worden elk 1x als werkzaamheid (leeg) op het gegenereerde papieren formulier opgenomen, 

ze mogen formeel elk ook maar 1x op een aanvraag voorkomen.  

7.1 Opbouw van kopjes 

In de kopjes boven de vragenformulieren staat altijd eerst het onderdeel of rubriek genoemd. In het 

onderstaande voorbeeld is dat “waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken”. Daaronder staat de naam 

van de werkzaamheid, hier “Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen”. De opbouw gaat altijd op deze manier, 

behalve als de namen van onderdeel en werkzaamheid gelijk zijn, dan wordt de werkzaamheid weggelaten. 

 

 
 

Door middel van labelattributen wordt de pagina-indeling vanuit het digitale formulier duidelijk gemaakt op 

het papieren formulier. Deze labels komen te staan in de gele balkjes. 
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Bij de werkzaamheden van milieu, worden de verschillende rubrieken als 1 verzamelformulier opgenomen in 

de papieren formulieren. Bij de waterrubrieken heeft elke rubriek zijn eigen formulier. 

7.2 Werking Bouwen-formulier 

Per OLO Release 2.9 is er een aanpassing gedaan aan het lege papieren formulier met betrekking tot het 

onderdeel “Bouwen”. 

7.2.1 Enkele bouwwerkzaamheid 

Indien er 1 werkzaamheid met het Bouwen-formulier in de aanvraag aanwezig is dan wordt onder de kop van 

het onderdeel “Bouwen” de naam van de werkzaamheid vermeld, bijv. “Dakkapel plaatsen”, en worden alleen 

de voor die ene bouwwerkzaamheid relevante vraagblokken getoond. In het jFO Bouwen behalve voor 

alarminstallatie (A) kun je de relevante vraagblokken per werkzaamheid terug vinden op de tab ("Matrix 

formulier en bijlagen"). Zoals het loket met betrekking tot de vraagblokken nu functioneert: 

 

Vraagblok 3 

- Bij Dakkapel wordt bij 3a en 3c de eerste vraag op "nee" gezet igv digitale formulier. Daarmee zie je de 

blokken 3a en 3c niet direct volledig. 

- Bij een leeg formulier (zowel zonder als na check) worden alledrie de blokken volledig geplaatst.  

 

Vraagblok 5 

- De kolommen 5, 5a en 5b zijn alledrie afzonderlijke vraagblokken.  

-  5 zie je terug als "Gebruik" 
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- 5a zie je terug als "Gebruiksfuncties" 

- 5b zie je terug als 3 blokken Huurwoningen, Koopwoningen en Algemeen die altijd gezamenlijk getoond 

worden. 

 

Vraagblok "Uiterlijk" 

- Kolom O betekent dat igv het lege papieren formulier het hele vraagblok (a t/m m) wordt geplaatst. 

- Kolommen P t/m AB gelden in geval van het digitale formulier (bijvoorbeeld privacyscherm krijgt digitaal 

alleen i en m). 

 

 

7.2.2 Meerdere bouwwerkzaamheden 

Indien er meer dan 1 werkzaamheid met het Bouwen-formulier in de aanvraag aanwezig is dan zal het lege 

papieren formulier éénmaal het onderdeel “Bouwen” bevatten met als ondertitel “meerdere 

bouwwerkzaamheden” en worden alle vraagblokken van het onderdeel “Bouwen” getoond. De verwijzing 

naar de afzonderlijke werkzaamheden blijft wel bestaan op de module bladen: 

 Aanvraaggegevens,  onder de kop Overzicht bijgevoegde modulebladen 

 Kosten 

 Toe te voegen bijlagen 

 

 

7.3 Werking van tabellen 

In het digitale loket kan er een nieuwe rij aan een tabel worden toegevoegd als daar behoefte aan is. Op het 

papieren formulier is dat iets anders aangegeven. Er zijn drie verschillende verschijningsvormen binnen de 

tabellen: 

- Tabellen in het ‘bouwen’ formulier 
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- Lege tabellen 

- Tabellen die in het digitale loket gevuld zijn 

 

Tabellen in formulier “Bouwen” 

De tabellen in het formulier “bouwen” wijken af van alle andere tabellen. Ze worden in het formulier zelf 

opgenomen en zien er in de digitale versie en op papier hetzelfde uit. 

 

 
 

Lege tabellen 

Lege tabellen zijn, in tegenstelling tot in het loket, verticaal georiënteerd. Er zijn al drie kolommen klaargezet 

die de aanvrager in kan vullen. Mocht hij meer kolommen nodig hebben, dan kan hij deze pagina’s vaker 

uitprinten of kopiëren. 
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Gevulde tabellen 

Tabellen die in het digitale loket al ingevuld zijn, worden verticaal afgedrukt. De gegevens die de aanvrager 

heeft ingevuld zijn overgenomen op papier. Als de aanvrager hier een rij aan toe wil voegen, zal hij dit in het 

digitale loket moeten doen. Daarna kan de PDF opnieuw gegenereerd worden. 
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Ingevulde tabel in 

loket

 
Resultaat in gegenereerd papieren formulier 

 

7.4 Lokale vragen 

Lokale vragen worden na alle andere vraagpagina’s opgenomen in het formulier. Als er geen lokale vragen zijn 

ingesteld, komt er ook niets van in beeld. Hieronder staat een voorbeeld van 2 lokale vragen die door het 

bevoegd gezag zijn ingesteld bij de werkzaamheid Alarminstallatie aanleggen. Deze komen onder het kopje 

gemeentespecifieke vragen te staan. In dit voorbeeld zijn de vragen ingesteld door de gemeente en daarmee 

gemeentespecifieke vragen. Ook waterschappen en provincies kunnen lokale vragen instellen. De 

bijbehorende labels zijn respectievelijk “waterschapspecifieke vragen” en “provinciespecifieke vragen”.  
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Bij de toelichtingen komen (indien van toepassing) ook de helpteksten van de gemeentespecifieke vragen te 

staan. 

 

7.5 Lokale parameters 

Indien een lokale parameter is ingesteld door het bevoegd gezag die ook gebruikt moet worden in de 

aanvraag (dit is in principe een uitzonderingssituatie), wordt deze parameter geüpdate naar de huidige versie, 

onafhankelijk van de status van de aanvraag. Dat wil zeggen dat er, als er een nieuwe PDF wordt gegenereerd 

van een ingediende aanvraag, de vraag door de ondertussen gewijzigde parameter anders kan zijn, terwijl het 

antwoord hetzelfde is gebleven. Om dit te voorkomen is met bevoegd gezagen de afspraak gemaakt dat ze 

deze parameter 1 keer instellen om deze vervolgens niet meer te wijzigen. 
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7.6 Sturing aan de gebruiker 

In het lege papieren formulier kunnen dubbele vragen voorkomen, vanwege de afhankelijkheid tussen vragen 

in de digitale formulieren. Deze afhankelijkheden worden in de papieren formulieren niet afgedwongen. Om 

enigszins te helpen, staan er op diverse punten opmerkingen in de linkerkantlijn. Deze routeringsinformatie 

geeft aanwijzingen over wat wel en wat niet in te vullen. Bij de wabo werkzaamheden zijn deze aanwijzingen 

gespecificeerd in de jFOs, in de kolom routeringsinformatie. De water werkzaamheden hebben geen 

routeringsinformatie.  

 

 
 

Onderaan de pagina’s staat per werkzaamheid het bevoegd gezag waar de aanvraag heen moet. De datum en 

het aanvraagnummer zijn niet gevuld, die kan het bevoegd gezag zelf invullen na ontvangst. 

 

Meldingen en notices zijn situatieafhankelijk en komen niet in de papieren formulieren terecht. 
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8 Positionering versienummering op formulieren 

In R2.5 is een aantal keuzes gemaakt over de versienummering van formulieren en de weergave/positionering 

daarvan. Deze keuzes / op basis daarvan gedane aanpassingen zijn hieronder opgesomd.  

8.1 Overzicht plaatsen versienummering en aanpassingen (papieren formulier): 

Versienummering per formulieronderdeel: 

 

Deze blijft staan en toon het generieke formulierversienummer.  

(Zie formulierprint ter identificatie van de plek waar de nummering voorkomt.) 

 

 

Versienummering m.b.t. lokale vragen: 

 

Deze blijft staan en toont het generieke formulierversienummer.  

 

Versienummering formulieren werkzaamhedenspecificatie: 

 

Deze nummering op rubrieknivo vervalt, wordt (niet meer getoond). Wordt al getoond bij het 

onderdeel en in de footer.  

(Zie formulierprint ter identificatie van de plek waar de nummering voorkomt.) 
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Versienummering toelichtingen formulieren: 

 

Deze blijft staan en toon het generieke formulierversienummer.  

(Zie formulierprint ter identificatie van de plek waar de nummering voorkomt.) 
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8.2 Overzicht plaatsen versienummering en aanpassingen (online formulier): 

 

Formulier selecteren werkzaamheden: 

 

Deze blijft staan en toont het generieke formulierversienummer  

(Zie schermprint ter identificatie van de plek waar de nummering voorkomt.) 
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Formulieren voor specificeren werkzaamheden: 

 

Deze blijft staan en toont het generieke formulierversienummer.  

(Zie schermprint ter identificatie van de plek waar de nummering voorkomt.) 

 

 
 

Versienummering m.b.t. lokale vragen: 

 

Deze blijft staan en toont het generieke formulierversienummer.  
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9 Digitale toegangkelijkheid publiceerbare aanvraag 

Gemeenten zijn verplicht de aanvragen/meldingen in het kader van de omgevings- en water vergunning te 

publiceren. Hiertoe levert OLO aan bevoegde gezagen publiceerbare aanvragen en meldingen. 

 
Per 23 september 2020 moeten deze digitaal toegankelijk zijn, conform het besluit digitale toegankelijkheid 

en Europese regelgeving. Dat wil zeggen dat mensen met beperkingen deze moeten kunnen gebruiken met 

bijvoorbeeld voorleessoftware. 

In R2.16 zijn wijzigingen doorgevoerd om aan de voorwaarden voor de digitale toegangkelijkheidte voldoen. 

9.1 Onderzoek CARDAN 

Uit onderzoek van de publiseerbare PDF door CARDAN Technobility is naar voren gekomen dat de 

publiceerbare aanvragen/meldingen niet voldoen op de volgende punten. 

 De tekst kan niet voorgelezen worden door hulpsoftware. (SC 1.3.1) 
Dit komt door het structureel ontbreken van de codering. (tags). Denk hierbij aan koppen, paragrafen, 
tabellen, tabelkoppen etc. 

 De leesvolgorde is niet te bepalen. (SC 1.3.2) 
Dat komt doordat codering ontbreekt maar ook doordat de structuur van het document dit soms 
onmogelijk maakt. 

 Er kan niet worden ingezoomd zonder dat er horizontaal gescrold moet worden. (SC 1.4.10) 
Als er ingezoomd wordt verdwijn er tekst links en/of rechts uit beeld. Om de tekst dan door te lezen moet 
je per regel horizontaal scrollen. Dat is niet de bedoeling. Dat is op te lossen door alle tekstonderdelen als 
kopjes, paragrafen, tabellen etc. te coderen. 

 Kopteksten kunnen niet worden gebruikt om sneller te navigeren. (SC 2.4.1) 
Dit komt doordat er geen koppen zijn gecodeerd. Ook zijn de bladzijdenummers niet uniek. Er wordt per 
moduleblad opnieuw gestart met de nummering.  
Ook worden vaste teksten op elke pagina herhaald. Dat is niet de bedoeling. 

 Het document heeft geen document titel. (SC 2.4.2) 
Ieder document hoort een betekenisvolle en unieke titel te hebben. 

 Er is geen interactieve inhoudsopgave (SC 2.4.5) 
Dit komt doordat er geen koppen en paginanummers zijn gecodeerd. Hierdoor ontbreken de bladwijzers 
waarmee binnen het pdf-document genavigeerd kan worden, bladwijzers worden meestal gegenereerd 
door koppen. 

 De taal is niet ingesteld (SC 3.1.1) 

De taalstaat op x-unknown. Hierdoor kan de tekst niet goed worden voorgelezen. De taal moet 

Nederlands zijn. 

 

In de volgende paragraven wordt beschreven welke wijzigingen zijn doorgevoerd om aan de richtlijnen voor 

digitale toegangkelijkheid  te voldoen. De meeste wijzigingen zijn te realiseren door de stylesheet / XSL aan te 

passen. 
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9.1.1 De voorleestaal 

De voorlees taal is ingesteld op “Nederlands”. Dit zorgt ervoor dat de tekst met de Nederlandse 

uitspraakregels kan worden voorgelezen. 

Techniek PDF16 – taal 

9.1.2 Documenttitel 

De publiceerbare aanvraag/melding heeft geen documenttitel. Deze moet het document beschrijven. 

De documenttitel moet als volgt worden ingevuld: 

<Soort document> ::= [“Publiceerbare aanvraag/melding” óf “Aanvraag/melding] 

<Soort vergunning> ::= [“omgevingsvergunning” óf “watervergunning”] 

<Adres::= <straatnaam> + <huisnummer> + <huisletter> + <toevoeging>+ “te” + <plaatsnaam> 

<Kadestrale aanduiding) ::= <kadastrale gemeente> + <sectie> + perceelnummer 

<Anders ::= <aanvraagnaam>+ <naam bevoegd gezag> 

<Locatie> ::= <Adres> óf <Kadastrale aanduiding> óf <Anders> 

Document titel ::= <Soortdocument> + <Soort vergunning> + “,” + <Locatie> 

Voorbeeld: 

Document titel: “Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning infomilstraat 1 b teInfodorp” 

Techniek PDF18 - titel 

9.1.3 Blokje “Gegevens bevoegd gezag” 

Links boven op de eerste pagina is het 

blokje voor het bevoegd gezag verwijderd. 

 

 

 

 

9.1.4 Eén keer formulierversie 

De formulierversie wordt alleen op de eerste pagina getoond. 

 

 

 

 

9.1.5 Headings 

Headings (headings 1 en 2) van de publiseerbare aanvraag zijn via de layout getagd. 

 

 

 

 

 

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/pdf/PDF16
http://corporate.intranet.rws.nl/Home.aspxhttps:/www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/pdf/PDF18
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In de publiceerbare aanvraag zijn er 3 andere plekken waar heading 1 en 2 minder makkelijk te bepalen zijn. 

Het gaat om: 

1. De tekst “publiceerbare aanvraag” 

2. De 1e pagina van de werkzaamheden 

3. De onderverdeling van de bijlagen en kosten. 

Techniek – PDF9 toevoegen van headings 

 

De tekst “publiceerbare aanvraag” 

De tekst “publiceerbare aanvraag/melding” slaat op 

het gehele document en moet niet staan als 

Heading 2 onder het kopjes “aanvraaggegevens”, 

”aanvrager bedrijf” etc. (H1). De tekst 

“publiceerbare aanvraag/melding” staat nu boven 

de header (H1). 

 

 

 

 

 

De 1e pagina van de werkzaamheden 

Op de eerste bladzijde van de werkzaamheden is de structuur teruggebracht 

naar 2 headings. Dit geldt zowel voor de publiseerbare aanvraag van de 

omgevingsvergunning als de watervergunning. 

 

 

 

 

 

 

 

De onderverdeling van de bijlagen en kosten 

Bij de bijlagen hebben de koppen “Formele bijlagen” en “Achtergrond 

informatie” de typering heading 2 (H2) gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/pdf/PDF9
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Dit is ook doorgevoerd voor de koppen “Bouwen”en “Projectkosten” 

op de pagina “Kosten”.  

 

 

 

 


