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1 Inleiding 

Dit document beschrijft het ontwerp van de website Omgevingsloket online. De site kent drie doelgroepen: 

burgers, bedrijven ('de groene interface') en het bevoegd gezag ('de gele interface'). Dit document beschrijft het 

ontwerp van versie 2.5 van de sites voor burgers en bedrijven. 

 

Het document is gemaakt door Informaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en hoort 

als bijlage bij het Functioneel Ontwerp voor Omgevingsloket online. Het is bedoeld voor iedereen die bij 

ontwerp, realisatie of beheer van de site betrokken is en meer wil weten over het user interface ontwerp van de 

site. Doel van het document is om de ontwerpbeslissingen ten aanzien van interactie, content en vormgeving 

vast te leggen en inzichtelijk te maken. 

 

1.1 Context 

De aanleiding voor het user interface ontwerp van Omgevingsloket online was het gebruiksvriendelijker maken 

van een reeds ontworpen internetapplicatie (Omgevingsloket online) waar burgers kunnen verifiëren of ze een 

vergunning nodig hebben en waar ze online een vergunning kunnen aanvragen.  

 

Het nieuwe user interface ontwerp dat hieruit is ontstaan, is geïmplementeerd in versie 1.2 van 

Omgevingsloket online. In de bijlage 'Reactie op 18-puntenlijst expertisegroepen' zijn de 18 verbeterpunten 

opgenomen die door het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid, Ruimelijke Ordening en Milieu (Nu het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu) zijn geformuleerd op basis van de bevindingen van de 

expertisegroepen tijdens de test van deze eerdere versie van Omgevingsloket online in mei en juni 2008. De 

bijlage geeft aan of en hoe deze punten in dat nieuwe ontwerp (versie 1.2) werden opgelost.  

 

Inmiddels is het ontwerp van de user interface van Omgevingsloket online herzien ten behoeve van het 

aanbieden van de benodigde functionaliteiten na invoering van de Wabo. Het user interface ontwerp is 

bovendien geschikt gemaakt voor gebruik door zowel burgers als zakelijke gebruikers. Dit heeft geresulteerd in 

versie 2.3 van Omgevingsloket online. Deze versie is op 1 oktober 2010 live gegaan. Het user interface 

ontwerp van versie 2.3 is beschreven in het document 'FO LVO versie 2.3 Bijlage C User Interface 

Design.doc'. 

In versie 2.4 van Omgevingsloket online is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een deel van deze 

verbeteringen is doorgevoerd door nieuwe schermen en aanpassing van bestaande schermen.  

In versie 2.5 van Omgevingsloket online zijn de watervergunning en de meldingen in het kader van de 

waterwet toegevoegd. Dit heeft geleid tot een aanpassing op alle belangrijke onderdelen van van 

Omgevingsloket online: de contentpagina's, de vergunningcheck, het papieren formulier en de aanvraag. Dit 

document beschrijft het user interface ontwerp van versie 2.5. 
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1.2 Interactief prototype 

Het ontwerp van de user interface van de diverse versies van Omgevingsloket online is tot stand gekomen door 

een team bestaande uit de disciplines interactieontwerp, visueel ontwerp, informatieontwerp, webredactie en 

user interface engineering. Het ontwerp is uitgewerkt in een interactief prototype. Dit prototype is gebruikt om 

de schermontwerpen af te stemmen met Infrastructuur en Milieu en  Agentschap NL en om de technische 

haalbaarheid te toetsen. In het prototype zijn de diverse flows van de webapplicatie uitgewerkt. 

Het prototype is beschikbaar gesteld via een besloten projectomgeving: 'Informaat UX Workbench'. In deze 

Workbench zijn alle kernschermen en meldingen uitgewerkt en gespecificeerd. De onderlinge samenhang van 

schermen is uitgewerkt in een reeks Applicatie Diagrammen die ook via Workbench beschikbaar zijn. 

1.3 Uitgangspunten beschrijving 

Uitgangspunten voor de wijze van beschrijven in dit document zijn: 

 Het volledig gebruik van Omgevingsloket online voor het opstellen, indienen en behandelen van een 

aanvraag, voor de communicatie tussen de betrokken organisaties, met de aanvrager en het publiek en voor 

het publiceren van het (tussen)resultaat. 

 Het gebruik van de rolnamen uit hoofdstuk 4 van het functioneel ontwerp. De rolnamen zijn uitsluitend 

bedoeld voor gebruik binnen Omgevingsloket online en zeggen niets over enige functie of taak met 

dezelfde naam binnen organisaties als gemeenten of provincies. De rollen zijn: aanvrager, melder, 

gemachtigde, bevoegd gezag, adviseur, uitvoerder, betrokkene, publiek (eenieder), baliemedewerker, 

coördinator, behandelaar en beheerder (functioneel). 

 De schrijfwijze voor rolnamen: ‘Aanvrager’, ‘Melder’, etc. 

 Het gebruik van de rolnaam ‘Aanvrager’ voor degene die indient, voor ‘Aanvrager’ kan ook ‘Melder’ of 

‘Gemachtigde’ worden gelezen. 

1.4 Inhoud 

De opbouw van dit document is als volgt: 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwerpuitgangspunten die ten grondslag liggen aan het ontwerp van de user 

interface van Omgevingsloket online. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft het interactieontwerp: de opbouw van de site en de navigatie er doorheen, een 

beschrijving van de schermen behorende bij de hoofdtaken checken en aanvragen. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft de user interface componenten die in Omgevingsloket online worden gebruikt. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft het visueel ontwerp van de site. Het hoofdstuk gaat in op visuele identiteit, lay-out, 

kleurgebruik en typografie van de site. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft de contentstructuren: hier is alles te vinden over de structuur van de content. 

 Hoofdstuk 7 beschrijft hoe in het ontwerp rekening is gehouden met regels en richtlijnen van de overheid 

ten aanzien van toegankelijkheid. 

 Bijlage 1 somt de verschillen op tussen de site voor burgers en de site voor bedrijven. 

 Bijlage 2 bevat de reactie op de 18-puntenlijst van de expertisegroepen. 
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2 Ontwerpuitgangspunten 

2.1 Doelgroep 

De doelgroep van Omgevingsloket online is een gevarieerde groep. Hij bestaat uit zowel burgers die 

incidenteel voor een kleine verbouwing een vergunning nodig hebben, als uit professionele medewerkers van 

bouw-, milieu- en infrastructuurbedrijven die op frequente basis voor hun grootschalige projecten 

vergunningen nodig hebben. Daartussen bevindt zich dan nog een groep MKB’ers die voor hun bedrijf zo nu 

en dan vergunningen nodig hebben. 

 

Voor de gehele groep geldt dat uitgangspunt is dat de site zich richt op internetvaardige gebruikers in de 

leeftijdscategorie van 25 tot 75 jaar. 

 

De doelgroep van de site is zeer divers en heeft verschillende niveaus wat betreft internetgebruik, 

taalvaardigheid en opleidingsniveau. Voor het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker wekelijks 

internet gebruikt. Er wordt geen rekening gehouden met mensen die zelden of nooit gebruik maken van 

internet. Wat betreft het taalniveau wordt rekening gehouden met de taalvaardigheid van de gemiddelde 

gebruiker en de norm van 80% juridische correctheid. 

2.2 Doel 

De site richt zich primair op gebruikers die willen checken of ze een vergunning nodig hebben of online een 

aanvraag willen doen. De overheid wil de regelgeving vereenvoudigen en informatie en diensten op passende 

wijze aanbieden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de gebruiker op de site het gevoel krijgt dat hij met 

een moderne organisatie te maken heeft waarop hij durft te vertrouwen. 

2.3 User experience 

De user experience is het algehele gevoel dat de gebruiker overhoudt aan het werken met de toepassing(en). 

Om een positieve user experience achter te laten, moet de toepassing aan de verwachtingen van de gebruiker 

beantwoorden en — bij voorkeur — zijn verwachtingen overtreffen.  

 

Een positieve user experience wordt bepaald door de relevantie, bruikbaarheid, attractiviteit en 

geloofwaardigheid van de toepassing. Ze ontstaat niet vanzelf, maar vraagt een ontwerptraject waarin de 

gebruiker consequent centraal wordt gesteld.  

 

Bruikbaarheid 

De site is bruikbaar als de gemiddelde gebruiker deze effectief, efficiënt en naar tevredenheid kan gebruiken.  

 

Burgers zullen de site sporadisch gebruiken. In hun leven vragen mensen misschien maximaal vijf keer een 

vergunning aan. Tussen twee aanvragen kunnen meerdere jaren verstrijken. Voor één aanvraag zal iemand 

waarschijnlijk wel enkele keren op de site terugkeren: voor de vergunningcheck, voor de aanvraag en om de 

status van een aanvraag te volgen. De site moet dus voor incidentele gebruikers zonder problemen te begrijpen 

zijn. Bovendien moet de bediening snel en eenvoudig te leren zijn. 
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Professionele medewerkers van bouw-, milieu- en infrastructuurbedrijven zullen de site veelvuldig gebruiken. 

Voor hen is het belangrijk dat de site ze goed en vooral efficiënt ondersteunt bij het invullen en indienen van 

hun aanvragen. Deze doelgroep heeft specifieke en aanvullende wensen. 

 

Relevantie 

De gebruiker is 'goed geholpen' als hij relevante informatie vindt. Hij wil er eenvoudig achter kunnen komen1: 

 Wat zonder vergunning mag / hoe hij vergunningvrij kan (ver)bouwen (bij bouwen vaak bepaald door 

afmetingen). 

 Waar wel een vergunning voor nodig is. 

 Hoe de aanvraag kans van slagen heeft. 

 Wanneer het handig is contact op te nemen met het bevoegd gezag (de overheid). 

 Wat het gaat kosten en hoe lang het gaat duren. 

 

Geloofwaardigheid 

Voor de gebruiker zit geloofwaardigheid in: 

 Duidelijke, begrijpelijke, transparante informatievoorziening. 

 Vertrouwen in de overheid; autoriteit, gezag, degelijkheid. 

 Gelijke behandeling, gelijke regels, gelijke termijnen, gelijke kosten. 

 

Attractiviteit 

 Aansluiten bij belevingswereld: de gebruiker is bezig met plannen voor aanpassingen aan zijn directe 

fysieke leefomgeving. Voor zakelijke gebruikers mag het allemaal wat zakelijker. 

 Regels zijn meestal niet leuk, maar zijn beter te verdragen als een gebruiker begrijpt welk doel ze dienen: 

veiligheid, prettige leefomgeving voor iedereen. 

 Aansluiten bij persoonlijke situatie: waar de gebruiker mee bezig wil. 

 Soepel verlopende interactie: slimme formulieren, prettige feedback. 

 

Vertrouwen 

Vrijblijvend oriënteren en informatie raadplegen. Een duidelijke ingelogde omgeving waarin de gebruiker zijn 

conceptaanvraag en ingediende aanvragen kan terugvinden. 

 

Vragen die op de persoonlijke situatie van de gebruiker zijn toegespitst. Op het juiste moment in het proces 

relevante informatie geven: wat wordt er van de gebruiker verwacht, wat doet de overheid? 

 

Overlegmogelijkheid 

Bij de vraag of de gebruiker een vergunning nodig heeft, kan onderscheid gemaakt worden naar: 

 Eenvoudige situaties: Deze kunnen meestal helemaal online plaatsvinden. 

                                                           

 

 
1 Gemeentes,provincies en waterschappen kunnen voor een deel zelf bepalen wanneer activiteiten vergunningplichtig zijn en in hoeverre 

zij met hun regelgeving aansluiten bij de Wabo. Daarom worden gebruikers vrij snel doorverwezen naar het betreffende bevoegd gezag bij 

meer specifieke vragen. Dit resulteert in een site met een relatief lage informatiedichtheid. De site bevat beperkte informatie over 
vergunningen in het algemeen. Aan de wens voor relevantie kan maar ten dele worden tegemoet gekomen. 
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 Complexere situaties: Deze zullen in een afwisseling van online en persoonlijk contact met 

overheidsinstanties (meestal gemeentes) plaatsvinden. Complexiteit kan zitten in de moeilijkheid en 

combinatie van activiteiten (diverse bouwactiviteiten plus sloop- of kap- of uitritwerkzaamheden), 

maar ook in bijzonderheden aan de locatie (bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren aan of bij een 

beschermd stadgezicht brengt extra restricties met zich mee). 

 

Het is belangrijk om de contactmogelijkheid met het bevoegd gezag goed te ondersteunen, vooral omdat de 

regels per bevoegd gezag kunnen verschillen. 
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3 Interactieontwerp 

Dit hoofdstuk beschrijft het interactieontwerp van Omgevingsloket online versie 2.5 (Wabo- en 

Waterwetversie). Dit ontwerp is toegepast op de burgersite en op de bedrijvensite, met dit verschil dat de 

burgersite iets minder mogelijkheden en informatie bevat dan de bedrijvensite. De navigatie en bediening zijn 

verder hetzelfde. Zie bijlage 1 voor de verschillen tussen de site voor burgers en de site voor bedrijven. 

 

In het ontwerp is geprobeerd rekening te houden met de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van 

burgers én (professionele) bedrijven. Het ontwerp van versie 2.1 is geëvalueerd aan de hand van een 

gebruikstest. In versie 2.2 en 2.3 zijn aanpassingen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid verder te 

verbeteren. In versie 2.4 zijn verbeteringen doorgevoerd voor specifieke gebruikssituaties die door de 

generieke uitwerking minder toegankelijk zijn voor gebruikers of waarbij wettelijke richtlijnen niet voldoende 

ondervangen werden: driedeling van milieurubrieken, slopen op projectniveau, inloggen via eHerkenning. In 

versie 2.5 is het interactieontwerp aangepast om ook een watervergunning en/of meldingen in het kader van de 

Waterwet te kunnen doen via Omgevingsloket online. 

3.1 Overzicht 

Onderstaand applicatiediagram geeft een overzicht van de navigatie door Omgevingsloket online. 

 

 

Applicatiediagram Omgevingsloket online 
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3.2 Launchpagina 

De website Omgevingsloket online bestaat uit twee aparte sites: één voor burgers en één voor bedrijven. Bij het 

eerste bezoek aan Omgevingsloket online komt de gebruiker op de "launch"pagina. Op de launchpagina kan de 

gebruiker de voor hem geschikte site starten. De uitleg bij beide ingangen moet ervoor zorgen dat gebruikers 

op de juiste site terechtkomen. Bij mouse-over wijzigt de kleur van het blok van groen naar oranje en er wordt 

een gele tooltip ("Naar Omgevingsloket online voor particuliere/bedrijven") weergegeven.   

  

Launchpagina, links de standaard weergave, rechts de verschijningsvorm bij mouseover 
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3.3 Homepage 

Op de homepage valt als eerste de carrousel met drie slides op. Hier ziet de gebruiker wat hij op deze site kan 

doen en wat daarvan de voordelen zijn. De illustraties ondersteunen deze boodschap. 

In de burger en de bedrijven site worden dezelfde illustraties gebruikt. 

 

 

Homepage zakelijk 

De gebruiker bezoekt de site om een taak te verrichten, namelijk checken of een vergunning nodig is voor de 

beoogde werkzaamheden en die vergunning online aanvragen bij de gemeente. De homepage roept door 

middel van twee buttons meteen op tot deze hoofdtaken: 

 

 De check doen. 

 Een aanvraag doen. 

 

Daarnaast kan een gebruiker die al eerder op de site is geweest meteen inloggen om een lopende aanvraag te 

bekijken. Na inloggen komt de gebruiker op de pagina Mijn overzicht waar hij zijn aanvragen aantreft. 
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Gebruikers die hun aanvraag toch liever op papier doen kunnen vanuit de sidebar de taak ‘samenstellen 

papieren aanvraagformulier’ starten. Ook na uitvoeren van de check kan de gebruiker er overigens voor kiezen 

de aanvraag op papier te doen. 

3.4 Informatieve pagina’s 

Vanaf de homepage zijn ook andere (informatieve) pagina’s te raadplegen. 

 

 Wat is Omgevingsloket online?: Toont informatie over de mogelijkheden van omgevingsloket online 

en de veelgestelde vragen. 

 De stappen: Legt het proces dat Omgevingsloket online ondersteunt uit aan de hand van een schema 

met een toelichting per stap en geeft aan wat er na het indienen van de aanvraag achter de schermen 

plaatsvindt, voor zover relevant voor de aanvrager. 

3.5 Vergunningcheck 

De vergunningcheck helpt de gebruiker te bepalen voor welke onderdelen van de gekozen werkzaamheden hij 

vergunningplichtig is. De vergunningcheck is een proces dat zich in een aantal stappen aan de gebruiker 

ontvouwt.  

3.5.1 Vergunningcheck - locatie 

Er is gekozen om de locatie default op te laten geven via de postcode, omdat hiervan op termijn meer zaken 

afgeleid kunnen worden, zoals of er een monument op het adres aanwezig of het een beschermd stads- of 

dorpsgezicht betreft en of er beschermde bomen op het adres staan. 

 

 

Stap 1 van de vergunningcheck: invoer postcode en huisnummer 
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Stap 1 van de vergunningcheck: Resultaat postcodeselectie 

Als het adres niet gevonden wordt, of als de gebruiker zijn postcode of huisnummer niet weet, of deze niet van 

toepassing is (bijvoorbeeld als de werkzaamheden plaatsvinden op de Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer) 

kan hij op de link ‘Geef de locatie op een andere manier aan' klikken. Deze opent een modal panel waarin de 

gebruiker de gemeente, waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, kan selecteren of kan kiezen voor 

'Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer'. Vervolgens klikt hij op 'OK' om het modal panel weer te 

sluiten. Dan wordt bij locatie alleen de gekozen gemeente getoond en kan de gebruiker op 'Volgende' klikken 

om door te gaan naar stap twee. 

 

 

Stap 1 van de vergunningcheck: Afwijkende locatiekeuze 
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3.5.2 Vergunningcheck - werkzaamheden 

Nadat de locatie is opgegeven kan de gebruiker in de volgende stap de werkzaamheden aanvinken die hij 

voornemens is uit te voeren. Er kunnen meerdere werkzaamheden worden aangevinkt. 

Het toevoegen van werkzaamheden gaat  in twee stappen: eerst de werkzaamheden die vallen binnen de 

omgevingsvergunning, vervolgens de werkzaamheden die vallen binnen de watervergunning. De gebruiker 

wordt er via een notice op gewezen dat er niet voor beide vergunningen een werkzaamheid hoeft te worden 

gekozen. 

In stap 2 wordt nog geen informatie over het bevoegd gezag gegeven. 

 

  

 

Stap 2 van de vergunningcheck: Keuze van de werkzaamheden (links:  werkzaamheden binnende omgevingsvergunning, 

rechts: werkzaamheden binnen de watervergunning) 

3.6 Vergunningcheck - checken  

Nadat de gebruiker werkzaamheden heeft geselecteerd komt hij op de tab checken. Indien de gebruiker een 

werkzaamheid heeft gekozen waarvoor de lokale regels van een waterschap van toepassing zijn en het juiste 

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

betreffende waterschappen. 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 18 van 172 

 

 

Stap 3: Keuzescherm waterschap op de gekozen locatie 

 

Het keuze scherm wordt ook getoond als de de gebruiker vanuit stap 3 of 4 terug navigeert naar stap 1 of 2 en 

doorgaat naar stap 3. In dat geval wordt het eerder gekozen waterschap vooringevuld. 

Indien de gebruiker een eerder gemaakte keuze van waterschap wijzigt, worden alle checks van 

werkzaamheden die onder bevoeg gezag waterschap vallen gewist. De gebruiker moet de checks die onder 

bevoegd gezag waterschap vallen, opnieuw uitvoeren, er worden geen antwoorden in die checks vooringevuld. 

Dit omdat de lokale regelgeving van het nieuw gekozen waterschap toegepast moeten worden. 
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Waarschuwing indien een eerder gekozen waterschap wordt gewijzigd 

In stap 3 kan voor elke werkzaamheid een check worden gedaan. Een check wordt gestart door op de knop 

'Checken' te klikken. Dit opent de zogenaamde vragenboom: een ‘aangroeiend formulier’ waarin de vragen één 

voor één aan de gebruiker worden getoond. Op dit punt kan de gebruiker de gedane check ook wijzigen of de 

werkzaamheid wissen, of de gehele vergunningcheck opnieuw starten. 
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Stap 3 van de vergunningcheck: Nog geen werkzaamheden gecheckt 

In stap 3 worden de contactgegevens van elk afgeleid bevoegd gezag getoond. 

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. De bevoegd gezag afleiding in de vergunningcheck 

is hierna beschreven. 
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3.6.1 Vergunningcheck - bevoegd gezag bepaling  

Met de integratie van de de watervergunning en -melding in Omgevingsloket online, is 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. 

 

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 per vergunning 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 (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 bevoeg gezag voor de omgevingsvergunning. 

De omgevingsvergunning en de melding brandveilig gebruik (de enige melding in het kader van de Wabo die 

is opgenomen in Omgevingsloket online) 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. 

3.6.2 Vergunningcheck - vragenboom  

De vragenboom wordt getoond in een modal panel. De vragenboom ontvouwt zich vraag voor vraag aan de 

gebruiker: met het beantwoorden van een vraag verschijnt de volgende vraag. Nadat alle vragen zijn 

beantwoord, wordt de uitkomst onderin het scherm getoond. De opzet van de vragenbomen is zodanig dat bij 

één werkzaamheid meerdere vergunningplichtige onderdelen via koppelvragen uitgevraagd en getoond kunnen 

worden.  

Een bijzondere situatie betreft de werkzaamheid slopen. Deze wordt apart behandelend in paragraaf 3.6.6. 

3.6.3 Vergunningcheck - voortgang  

In stap 3 worden de gekozen werkzaamheden getoond. Ook is in de sidebar onder de kop ‘Informatie’ een link 

met contactgegevens van elk bevoegd gezag opgenomen. Door elke check kan het bevoegd gezag wijzigen. De 

contactgegevens bevoegd gezag worden na elke check geactualiseerd. 
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Werkzaamheden die nog niet zijn gecheckt, zijn voorzien van een button [Checken]. Werkzaamheden die 

gecheckt zijn, hebben een link 'Bekijken en wijzigen'. Het is mogelijk een werkzaamheid (en daarmee de 

checks) te verwijderen. Alleen indien de werkzaamheid 'Slopen' wordt verwijderd, volgt een extra 

bevestigingsvraag. 

 

 

Scherm Checken waarbij twee checks zijn doorlopen 

Na het checken van de vergunning wordt ook de uitkomst getoond. In afwijking met release 2.4 wordt nu in de 

uitkomst per check en in de totaal uitkomst (in stap 4) dezelfde tekst getoond. 
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Per check:  

 

Checken van een werkzaamheid met voorbeeld uitkomst 

3.6.4 Vergunningcheck - contact met bevoegd gezag  

Voor de voorbeelden in de totaal uitkomst zie paragraaf 3.6.7. In de sidebar is het nu via de link 

‘Contactgegevens’ mogelijk om een modal panel te openen met gegevens van het bevoegd gezag per 

vergunning.  
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Contactgegevens bevoegd gezag  indien nog geen check is gedaan 
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Contactgegevens indien een deel van alle geselecteerde werkzaamheden gechecked zijn (in dit voorbeeld is er 

vergunningplicht en meldingsplicht voor Wabo en Waterwet) 

3.6.5 Bekijk en wijzig vragenboom 

Vanuit de uitkomst van de check kan de gebruiker de (eerder doorlopen) vragenboom bekijken en wijzigen 

door op de link 'Bekijken en wijzigen' te klikken. Bij iedere beantwoorde vraag kan de gebruiker kiezen voor 

'Wijzig'. Wanneer hij dit doet, worden alle vragen vanaf de vraag waar voor wijzigen is gekozen gewist, omdat 

de vervolgvragen die worden getoond afhankelijk zijn van de door de gebruiker gegeven antwoorden op 

eerdere vragen. De gebruiker kan vanaf dat punt de vragenboom opnieuw doorlopen. 
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Bekijken (links) en wijzigen (rechts) van een doorlopen vergunningcheck 

3.6.6 Vergunningcheck slopen 

Om ervoor te zorgen dat de vergunningcheck een goede uitkomst geeft voor slopen, is een afwijkende flow van 

toepassing. Sloopwerkzaamheden gelden namelijk op aanvraagniveau, de totale hoeveelheid sloopafval voor 

het gehele project waarvoor een aanvraag wordt gedaan — de som van het sloopafval van alle werkzaamheden 

— is relevant voor de vergunningplicht. 

Om de juiste vergunningplichting voor slopen te tonen, wordt in de vergunningcheck een vraag gesteld of er 

sloopafval ontstaat bij de werkzaamheden. 

 

 

Melding dat er extra check slopen en/of asbest verwijderen wordt klaargezet om te checken 

 

Als de gebruiker aangeeft dat er sloopafval ontstaat, wordt er een extra werkzaamheid toegevoegd die gecheckt 

moet worden. Bij volgende werkzaamheden die gechecket worden, komt de vraag niet terug. 

Als de gebruiker aangeeft dat er geen sloopafval ontstaat, wordt de vraag bij elke werkzaamheid waar dit 

relevant kan zijn, opnieuw gesteld. 
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Na het doorlopen van de check, wordt de extra check slopen klaargezet. 

In de check ‘Slopen en/of asbest verwijderen’ worden alle vragen met betrekking tot slopen (op projectniveau) 

gesteld. De uitkomst van de verschillende checks wordt meegenomen in de aanvraag. 

 

Als de gebruiker de check ‘Slopen en/of asbest verwijderen’ verwijdert, verschijnt een extra melding die de 

gebruiker moet bevestigen. Deze extra bevestiging wordt gevraagd omdat de gebruiker in een eerder 

uitgevoerde check kan hebben aangegeven dat er sloopafval vrijkomt. Als de gebruiker de check verwijdert, 

komt de vraag over sloopafval weer terug. In een nieuwe check wordt de vraag over sloopafval weer getoond. 

Als de aanvrager een ingevulde check wijzigt, wordt het eerder ingevulde antwoord over sloopafval getoond. 

 

Extra melding wanneer werkzaamheid 'Slopen en/of asbest verwijderen wordt verwijderd 

3.6.7 Uitkomst van de vergunningcheck 

Nadat alle checks zijn uitgevoerd kan de gebruiker doorgaan naar stap 4: Uitkomst. De totaaluitkomst bestaat 

uit een drietal tabs met diverse informatie voor de gebruiker.  

 

Tabblad 'Uitkomst' 

In de uitkomst zijn de resultaten uit de doorlopen checks weergegeven. De tekst onder 'Let op' is boven de 

'Aanvullende informatie' geplaatst omdat deze informatie direct gerelateerd is aan de uitkomst. 

 

In de tab uitkomst wordt de volgende informatie getoond:  

- Of de aanvrager vergunning- en/of meldingplichtig is op grond van de Wabo en/of de Waterwet, 

Waterbesluit, Waterregelen en Lokale Verondeningen. 

- Voor de verschillende vergunningen wordt aangegeven om welke werkzaamheden het gaat en wat het 

Bevoegde Gezag en de procedure is.  

- Meldingen worden weergegeven in de context van de werkzaamheid en er wordt weergegeven wat het 

Bevoegde Gezag is.  

- Let op (deze is nu direct onder de verplichtingen geplaatst) 

- Aanvullende informatie (deze is nu geheel onderin geplaatst) 

 

Uitkomst van de check (hierboven opgeknipt, maar staat normaal onder elkaar in één scherm (in dit voorbeeld is er 

vergunningplicht en meldingsplicht voor omgevingsvergunning en watervergunning) 
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Uitkomst van de check (hierboven opgeknipt, maar staat normaal onder elkaar in één scherm (in dit voorbeeld is er 

vergunningplicht en meldingsplicht voor omgevingsvergunning en watervergunning) 

Tabblad 'Benodigdheden' 

In de tab benodigdheden staan alle bijlagen die benodigd zijn bij de aanvraag. De bijlagen zijn gegroepeerd 

naar werkzaamheden en het is mogelijk aanvullende informatie raad te plegen. 
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Tabblad 'Benodigdheden. met toelichting bij elk bijlagetype 
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Tabblad 'Tips' 

Op het tabblad Tips staan nog aandachtspunten voor de gebruiker. 

 

Tabblad Tips van de uitkomst van de vergunningcheck 

3.6.8 Vervolgacties 

De gebruiker kan (als hij klaar is met de vergunningcheck) vanaf dit scherm: 

 Aanvullende informatie over de benodigde bijlagen raadplegen.  

 Algemene informatie raadplegen over vergunning aanvragen en over vergunningvrije werkzaamheden.  

 Een PDF van de vragenbomen en de uitkomst maken en printen.  

 Een vergunningaanvraag starten voor de vergunningplichtige en meldingplichtige werkzaamheden. 
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3.6.9 Vanuit de vergunningcheck doorgaan naar de aanvraag 

Als de gebruiker vanuit de uitkomst van de check op de knop 'Aanvraag/melding starten' klikt verschijnt de 

dialoog ‘Manier van aanvragen’. De gebruiker kan kiezen de aanvraag online voort te zetten of het papieren 

formulier te downloaden en de aanvraag met pen en papier in te vullen en per post naar de gemeente te 

verzenden.  

 

 

Keuzescherm na vergunningcheck 

 

Als de gebruiker ervoor kiest online door te gaan wordt hij naar eHerkenning (bedrijven) of DigiD 

(particulieren) geleid waar hij kan inloggen. Als de gebruiker een aanvraag op papier wil doen, wordt de flow 

'Papieren formulier samenstellen' gestart. De gekozen locatie en werkzaamheden zijn daarin vooringevuld. De 

gebruiker hoeft in de laatste stap alleen maar te kiezen op [Samenstellen] om het papieren formulier te 

voorzien van de relevante onderdelen die de gebruiker in het aanvraagformulier (PDF) wil opnemen. 

 

 

 

Aanvraag online Aanvraag op papier 

 

3.7 Nieuwe aanvraag aanmaken 

De gebruiker kan op drie manieren de vergunningaanvraag starten. In beide gevallen moet hij eerst inloggen, 

als hij nog niet is ingelogd: 

 

1. Vanuit de check. De locatie, indien van toepassing het gekozen waterschap en de vergunningplichtige en 

meldingplichtige werkzaamheden en onderdelen worden vooringevuld in de conceptaanvraag. 
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2. Blanco. Dit kan vanaf de informatieve pagina’s van de site of vanaf ‘Mijn overzicht’. De gebruiker moet 

dan binnen de conceptaanvraag de locatie invullen en de werkzaamheden en onderdelen selecteren 

waarvoor hij een vergunning aanvraagt. 

3. Op basis van een ingediende aanvraag. Gegevens van deze aanvraag worden dan vooringevuld in de 

nieuwe aanvraag. Er is dan sprake van hergebruik, zie hiervoor paragraaf 3.8. 

 

 

Nieuwe aanvraag aanmaken 

 

Nadat de gebruiker is ingelogd, wordt de dialoog ‘Nieuwe aanvraag aanmaken’ getoond. Nadat de gevraagde 

gegevens zijn ingevuld en op de knop [Aanvraag/melding aanmaken] is geklikt wordt de conceptaanvraag 

aangemaakt en op het scherm getoond. Vanaf dit moment bestaat de aanvraag (in de database) en is deze in 

‘Mijn overzicht’  terug te vinden.  
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3.8 Aanvraag hergebruiken 

Aanvragen die de gebruiker heeft ingediend kan hij eventueel hergebruiken. Dit kan handig zijn voor 

professionele aanvragers die regelmatig soortgelijke aanvragen maken. Elke ingediende aanvraag krijgt een 

‘hergebruik-icon’ in het overzicht Mijn aanvragen. Als de gebruiker hierop klikt wordt de dialoog [Aanvraag 

hergebruiken] gestart. Alle gegevens van de aanvraag worden naar de nieuwe aanvraag gekopieerd en de 

gebruiker hoeft alleen datgene aan te passen dat voor deze aanvraag anders moet. Naar keuze kunnen bijlagen 

al of niet worden meegekopieerd.  

 

Bij een gefaseerde aanvraag moet de gebruiker aangeven of het een aanvraag voor hetzelfde project is of voor 

een ander project wordt gebruikt, dit in verband met de eventuele koppelingen aan de andere fase. 

In het geval de aanvraag is ingediend door een gemachtigde, kan de aanvraag zowel door de aanvrager als door 

de gemachtigde worden hergebruikt. 

Als de aanvrager de aanvraag hergebruikt, kan de aanvrager ervoor kiezen  met of zonder de gemachtigde 

gegevens de aanvraag hergebruiken. 

Als de gemachtigde gegevens ook worden hergebruikt, wordt deze gemachtigde voor de nieuwe aanvraag 

aangewezen als gemachtigde. De aanvrager heeft dan uitsluitend inzagerecht (tot de machtiging wordt 

ingetrokken). 

Als de gemachtigde gegevens niet worden hergebruikt, kan de aanvrager de aanvrager verder zelf invullen. 

In het geval de gemachtigde de aanvraag hergebruikt worden de aanvragergegevens niet meegekopieerd.  

 

 
 

Links: Ongefaseerde aanvraag hergebruiken. Rechts: Melding hergebruiken 
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3.9 Mijn overzicht - niet ingelogd 

De inhoud van de tab 'Mijn overzicht' hangt af van de status van de gebruiker: of deze is ingelogd of de site 

niet-ingelogd bezoekt. Als de gebruiker op de tab 'Mijn overzicht' klikt en hij is nog niet ingelogd, wordt de 

inlogpagina getoond. Hier kan de gebruiker inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren).  

 

Gebruikers die niet op een Nederlands adres staan ingeschreven of om een andere reden geen eHerkenning of 

DigiD inlog hebben, kunnen via een speciale inlog toch een aanvraag voor een vergunning doen. Naast de 

inlogknop is een hyperlink aanwezig, waarmee men op een alternatieve inlogpagina komt. Als men vanuit de 

vergunningcheck naar 'Alternatief inloggen' gaat, worden de gegevens uit de check niet meegenomen.  

 

  

      

 

Mijn overzicht niet ingelogd: links voor particulieren (DigiD, eIDAS), rechts voor bedrijven (eHerkenning) 

3.10 Mijn overzicht - ingelogd 

In 'Mijn overzicht’ vindt de gebruiker zijn aanvragen en meldingen terug; zowel aanvragen/meldingen waar hij 

nog mee bezig is, als aanvragen/meldingen die al zijn ingediend.  

 

De gebruiker kan een nieuwe aanvraag/melding starten. Er wordt in de webapplicatie geen onderscheid 

gemaakt tussen een aanvraag en een melding. Een 'aanvraag' kan bestaan uit een aanvraag en/of één of meer 

meldingen. Tijdens het invullen van de aanvraag is de gebruiker vrij om deze samenstelling van de 'aanvraag' 

te wijzigen. 
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Na het indienen worden eventuele meldingen wel afgesplitst van het aanvraaggedeelte en komen apart in het 

overzicht te staan. 

 

 

Mijn overzicht ingelogd met concept aanvragen (geen icoon) en ingediende aanvragen  of meldingen. Het symbool geeft 

aan of het omgevingsvergunning of -melding (rondje) of watervergunning of -melding (golfje) betreft. 

 

Een gebruiker kan een concept-aanvraag verwijderen, een aanvraag die al is ingediend hergebruiken, maar hij 

kan een ingediende aanvraag eventueel ook intrekken. 
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Eenmaal ingelogd kan de gebruiker nog steeds eenvoudig naar het informatieve gedeelte via de tabs 'Home', 

‘Wat is...’ en ‘De stappen’. Omdat de tab ‘Mijn overzicht’ in beeld blijft, kan hij ook gemakkelijk terug naar 

zijn persoonlijke overzicht met aanvragen en meldingen. 

 

De pagina 'Mijn overzicht' toont de aanvragen waar de ingelogde gebruiker mee bezig is en die hij heeft 

ingediend. De aanvragen worden default aflopend gesorteerd op ‘datum laatste wijziging’. Zo staat de 

aanvraag/melding waar het laatst iets aan veranderd is altijd bovenaan. Gebruikers kunnen het overzicht anders 

sorteren. Daarnaast worden een zoekfunctie aangeboden als er meer dan 10 aanvragen zijn. 

Het overzicht van de ingediende aanvragen kan bestaan uit aanvragen / meldingen voor de omgevings- en 

watervergunning. Om het verschil aan te tonen wordt er een extra kolom toegevoegd met een symbool 

3.11 Conceptaanvraag invullen 

Het aanvraagformulier moet bij indienen alle informatie over de voorgenomen werkzaamheden bevatten op 

basis waarvan het bevoegd gezag tot een besluit kan komen - of de gevraagde vergunning verleend wordt. 

 

Een conceptaanvraag kan door diverse gebruikers worden ingezien, maar er is altijd maar één gebruiker met 

invulrechten. Dit is normaal gesproken de aanvrager, of zijn gemachtigde. Indien de aanvraag een gemachtigde 

heeft, kan de aanvrager de conceptaanvraag alleen inzien. De gemachtigde heeft in dat geval invulrechten. 
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3.11.1 Contact met bevoegd gezag 

 

 

 

 

Contact met bevoegd gezag met daarin de functie 'Invulhulp aanzetten' (links voor een aanvraag met uitsluitende de 

omgevingsvergunning en rechts voor een gecombineerde aanvraag) 

3.11.2 Invulhulp 

De aanvrager/gemachtigde kan eventueel een medewerker van de gemeente of een waterbeerder vragen de 

aanvraag (deels) in te vullen. Dit kan door in de aanvraag de invulhulp (tijdelijk) aan te zetten. Daarmee draagt 

de aanvrager/gemachtigde dus (tijdelijk) zijn invulrechten over aan een medewerker van het bevoegd gezag. 

Indien er sprake is van een gecombineerde aanvraag (zowel werkzaamheden die vallen binnen de 

omgevingsvergunning als werkzaamheden die vallen binnen de watervergunning), moet de gebruiker eerst 

kiezen voor welk bevoegd gezag hij de invulhulp wil aanzetten.  
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Indien het bevoegd gezag de mogelijkheid van invulhulp heeft uitgezet, verschijnt dit vbevoegd gezag niet in 

het keuzescherm. 

 

Een concept aanvraag is onderverdeeld in verschillende onderdelen (tabs) die los van elkaar ingevuld kunnen 

worden: 

 

1. Aanvrager 

2. Gemachtigde (optioneel) 

3. Locatie 

4. Werkzaamheden 

5. Bijlagen 

 

Sommige onderdelen zijn voorwaardelijk voor andere onderdelen: 

 

 De locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden, bepaalt de vragen die bij de specificatie van de 

werkzaamheden gesteld worden. 

 Het gekozen waterschap op de locatie, bepaalt de locale vragen die bij de specificatie van de 

werkzaamheden gesteld worden. 

 De geselecteerde werkzaamheden en in voorkomende gevallen de specificatie van werkzaamheden, 

bepalen de bij te voegen bijlagen. 

 

De gebruiker wordt gestuurd wanneer dit nodig is (bij invullen van aanvrager, gemachtigde en 

locatiegegevens) en krijgt flexibiliteit wanneer dit mogelijk is (werkzaamheden specificeren en bijlagen 

toevoegen).  

3.12 Voorinvullen gegevens vanuit profiel 

De eerste keer dat een gebruiker op de site voor bedrijven of op de site voor particulieren ingelogged via 

eIDAS een aanvraag invult, krijgt hij de vraag voorgelegd of hij de gegevens wil opslaan in zijn profiel. Het 

gaat alleen om de gegevens van het bedrijf die bij aanvrager (of gemachtigde) worden ingevuld. 
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Keuze om ingevulde gegevens  op te slaan in profiel 

 

Als de gebruiker hiervoor kiest worden deze gegevens voortaan bij elke volgende aanvraag automatisch 

voorgevuld in de dialogen voor aanvrager of gemachtigde (afhankelijk voor wie de aanvraag wordt opgesteld). 

 

 

Link naar profiel naast naam van gebruiker rechtsboven in elke pagina zakelijk 

 

Link naar profiel naast naam van gebruiker rechtsboven in elke pagina particulier eIDAS 

 

De gebruiker kan er later altijd nog voor kiezen het profiel in te vullen en te gebruiken. Als de gebruiker is 

ingelogd is hiervoor bovenin het scherm een hyperlink ‘profiel’ aanwezig. Het profiel kan ook worden 

gewijzigd of verwijderd. 
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Melding dat gebruiker geen profiel heeft aangemaakt 

3.13 Sturing door de aanvraag 

De oranje buttons hebben een belangrijke functie in de sturing van de gebruiker door de aanvraag. De oranje 

buttons wijzen de logische weg door de aanvraag. Verder wordt binnen de aanvraag het volgende patroon 

toegepast voor sturing: 

 

Als een tab nog geen gegevens bevat wordt op de tab een placeholder getoond met een instructieve tekst en een 

knop om de gegevens in te gaan vullen, zoals [Aanvrager/melder invullen], [Gemachtigde invullen], [Locatie 

invullen], [Werkzaamheden toevoegen] en [Bijlagen toevoegen].  

 

 

Terugkerend patroon: initieel leeg tabblad  

Als de gebruiker op de oranje knop klikt, wordt de dialoog voor het invullen van de gegevens van de aanvrager 

gestart. Via de modal panels die één voor één verschijnen vult de gebruiker de gegevens in. 
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Modaal panel waarin gegevens worden ingevoerd 

 

De via de modal panels ingevulde gegevens worden na afronding van de dialoog opgeslagen en op het tabblad 

getoond met een succesmelding bovenaan waarin de gebruiker via een instructieve tekst en een hyperlink naar 

het volgende tabblad wordt gestuurd. Indien de gebruiker niet alle formulieren doorloopt en het modal panel 

sluit via de knop [Annuleren] of door het sluiten van de modal, worden de dan ingevoerde gegevens niet 

bewaard. 

 

 

Terugkoppeling dat gegevens zijn opgeslagen en daarin een hyperlink naar het volgende tabblad 
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3.14 Flexibiliteit in de aanvraag 

Zodra de aanvraag ver genoeg is ingevuld, kan de gebruiker door de tabs navigeren. Deze flexibiliteit maakt 

dat hij afwisselend werkzaamheden kan specificeren en bijlagen kan toevoegen en/of aanvrager/melder-, 

gemachtigde- en locatiegegevens wijzigen. 

De aanvrager kan via de button [Gemachtigde aanwijzen] bovenaan de tab Aanvrager alsnog eventueel een 

gemachtigde toekennen en via de button [Machtiging intrekken] op de tab Gemachtigde hier eventueel weer 

vanaf komen of via de button [Machtiging wijzigen] een andere gemachtigde aanwijzen. 

De gebruiker kan de conceptaanvraag op elk gewenst moment (na afronding van het modale paneel) verlaten 

en komt dan in ‘Mijn overzicht’, vanwaar hij door de website kan navigeren of een actie kan starten. De 

gegevens die tot dan zijn ingevoerd in de conceptaanvraag zijn automatisch opgeslagen. De conceptaanvraag 

kan alleen worden verlaten via de knop Sluiten. Deze knop wordt op twee plaatsen aangeboden zodat deze in 

aanvraagschermen altijd direct beschikbaar is: in de sidebar rechtsboven en geheel onderin links onder het 

gegevens overzicht. 

 

 

 

 

 

 
 

Aanvraagfuncties beschikbaar zowel rechtsboven als linksonder in de pagina 

 

3.15 Werkzaamhedenoverzicht  

Nadat de gebruiker de gegevens van de aanvrager, eventueel gemachtigde, en locatie heeft ingevuld, kan hij 

naar het werkzaamhedenoverzicht navigeren.  

3.15.1 Werkzaamheden automatisch toegevoegd na vergunningcheck 

Indien de gebruiker via de check in de aanvraag is gekomen, vindt hij hier de vergunning- en meldingplichtige 

werkzaamheden met bijbehorende onderdelen die de check heeft afgeleid. Een notice attendeert de gebruiker 

erop dat hij de werkzaamheden en onderdelen moet specificeren en dat hij eventueel nog aanvulllende 

onderdelen kan toevoegen aan de werkzaamheden. 

 

Overigens wordt het laatste tabblad (bijlagen) beschikbaar, zodra er één of meer werkzaamheden aan een 

aanvraag zijn toegevoegd, zodat de gebruiker tussen het specificeren van de werkzaamheden door alvast 

bijlagen aan zijn aanvraag kan toevoegen, als hij dat wil. 
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3.15.2 Werkzaamheden zelf toevoegen 

Als de gebruiker de aanvraag rechtstreeks, zonder verguningcheck, is gestart, moet hij zelf werkzaamheden aan 

de aanvraag toevoegen. In dat geval attendeert de placeholder met instructieve tekst en de knop 

[Werkzaamheden toevoegen] hem hierop.  

 

 

Placeholder op werkzaamhedentab 

3.15.3 Onderdelen 

Het overzicht geeft dus aan voor welke werkzaamheden de aanvrager een vergunning aanvraagt. Als de 

gebruiker de werkzaamheden openklapt worden de onderdelen getoond die de gebruiker moet specificeren.  

 

 

Werkzaamheid 'Alarminstallatie aanleggen' opengeklapt met daarin het onderdeel 'Alarminstallatie' 
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Onderdelen zijn de ‘eerdere vergunningen’ die in de omgevingsvergunning gebundeld zijn, zoals bijvoorbeeld 

bouwen, slopen, en kappen. Een werkzaamheid binnen de omgevingsvergunning heeft automatisch verplichte 

onderdelen, bijvoorbeeld ‘bouwen’ is altijd nodig indien de werkzaamheid ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’ 

vergunningplichtig is. Naast het verplicht onderdeel 'bouwen' kan een optioneel onderdeel zoals ' Monument 

onderhouden, restaureren, veranderen of slopen' via een koppelvraag in de check aan de werkzaamheid worden 

toegevoegd, indien daar ook een vergunningplicht voor is. De vergunningcheck leidt dit automatisch af, maar 

kan dit helaas niet voor alle optionele onderdelen.  

 

Er zijn namelijk een aantal optionele onderdelen, zoals bijvoorbeeld 'handelingen met gevolgen voor planten 

en diersoorten', waar geen vragenbomen voor zijn, omdat de vragen te moeilijk zouden zijn om te 

beantwoorden. Een vergunningaanvrager die vermoedt dat zo'n onderdeel van toepassing kan zijn, heeft zelf de 

verantwoordelijk hier een passende actie op te nemen. Hij kan een deskundige of het bevoegd gezag 

inschakelen om de vergunningplicht te bepalen en voegt het betreffende onderdeel zonodig zelf aan zijn 

aanvraag toe. De verwachting is dat dit in de praktijk eigenlijk alleen voorkomt bij professionele aanvragers. 

Een werkzaamheid binnen de watervergunning kan bestaan uit vergunningplichtige en meldingplichtige 

onderdelen. Sommige werkzaamheden bestaan uitsluitend uit een vergunningplichtig onderdeel (zoals de 

werkzaamheid 'Stoffen in zee brengen'), anderen uitsluitend uit een meldingplichtig onderdeel (zoals de 

werkzaamheid 'Stoffen brengen in de bodem of de riloering'. De meeste werkzaamheden bevatten een 

combinatie van vergunningplicht en meldingplicht, die via checks afgeleid kunnen worden. Binnen de 

waterwet kunnen alle onderdelen afgeleid kunnen worden, dit in tegenstelling tot de omgevingsvergunning 

zoals hiervoor beschreven. 

3.15.4 Weergave en voortgang van specificeren 

Elk onderdeel van de aanvraag moet worden gespecificeerd. Als de gebruiker terugkeert uit het formulier dan 

is de knop ‘Specificeren’ verandert in een link ‘Bekijken en wijzigen’. De gebruiker kan het ingevulde 

formulier raadplegen en eventueel wijzigen. 

Na het specificeren, kan er soms een extra onderdeel worden afgeleid. Deze verschijnt dan ook in het 

werkzaamhedenoverzicht (bijvoorbeeld extra tabellen die gespecificeerd moeten worden). 

 

Bovenaan het werkzaamhedenoverzicht wordt de voortgang van het specificeren van de werkzaamheden 

aangegeven door het aantal nog in te vullen onderdelen en rubrieken weer te geven. Werkzaamheden die 

volledig zijn gespecificeerd hebben een groene vink. Werkzaamheden die niet gespecificeerd zijn, worden 

gemarkeerd met een open vink. Zodra onderdelen die volgen uit de check en/of zijn toegevoegd door de 

gebruiker,  zijn gespecificeerd, wordt ook de werkzaamheid aangevinkt. 
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Werkzaamheid Stoffen in zee brengen volledig gespecificeerd 

Als niet alle onderdelen zijn gespecificeerd, wordt de werkzaamheid niet aangevinkt. 

 

 

Werkzaamheid ' Activiteiten op de Noordzee of het strand uitvoeren' niet volledig gespecificeerd 

3.15.5 Positie werkzaamheid 'Inrichting oprichten of veranderen (Milieu)' 

Bij de werkzaamheid 'Inrichting oprichten of veranderen (Milieu)' worden bij het onderdeel oprichting, 

verandering of revisie de specificaties aangeboden op het niveau van bedrijfsgegevens, aspecten en activiteiten. 

Dit levert een lange lijst van te specificeren zaken op. Al deze zaken moeten stuk voor stuk, in aparte pop-up-

schermen, worden ingevuld. Om deze reden wordt in het werkzaamhedenoverzicht de werkzaamheid 'milieu' 

altijd als onderste werkzaamheid getoond in het overzicht werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning. 
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Driedeling van rubrieken binnen werkzaamheid milieu 

Bij het onderdeel ‘verandering’ van 'milieu' kunnen bedrijfsgegevens en aspecten worden toegevoegd en bij de 

onderdelen ‘verandering’, ‘revisie’ en ‘oprichting’ van 'milieu' kunnen activiteiten worden toegevoegd. Deze 

dienen allemaal te worden gespecificeerd. 

Om gebruikers te begeleiden bij het samenstellen van de milieuaanvraag, wordt na keuze van de werkzaamheid 

'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen' de schermen achtereenvolgens getoond om 

bedrijfsgegvens, aspecten en activiteiten toe te voegen: 

 Bij een oprichting of revisie: activiteiten toevoegen 

 Bij een verandering: bedrijfsgegevens, aspecten en activiteiten toevoegen 

Deze schermen zijn opgenomen in paragraaf 3.16.2. 

 

Bij 'brandveilig gebruik' kunnen bouwwerken worden toegevoegd, waarvoor dan ook een specificatie moet 

worden ingevuld.  

 

Verwijderen 

De gebruiker kan onderdelen, rubrieken, bouwwerken etc. verwijderen. Indien alle onderdelen van een 

werkzaamheid zijn verwijderd, wordt ook de werkzaamheid niet meer getoond. De gebruiker wordt hier vooraf 

voor gewaarschuwd. 

 

Gereed 

Als alle onderdelen van de werkzaamheden volledig zijn gespecificeerd wordt een succesmelding getoond met 

een hyperlink naar het tabblad Bijlagen, zodat de gebruiker begrijpt dat hier ook nog actie nodig is. 
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Melding als alle werkzaamheden gespecificeerd zijn 

3.16 Werkzaamheden toevoegen zonder checken 

Bij het toevoegen van werkzaamheden kan de gebruiker kiezen of hij de werkzaamheden eerst wil checken 

voor hij ze toevoegt of niet. In het laatste geval kan hij direct meerdere werkzaamheden kiezen. In het eerste 

geval worden ze 1 voor 1 na het checken toegevoegd. 

 

 

Keuze werkzaamheden toevoegen met of zonder check 

Bij werkzaamheden toevoegen zonder checken worden de werkzaamheden getoond met aankruisvakjes, zodat 

er meerdere tegelijk gekozen kunnen worden. De gebruiker kiest de werkzaamheden die hij wil toevoegen en 

deze worden direct met de verplichte onderdelen op de tab werkzaamheden getoond. 
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De werkzaamheden worden over twee opeenvolgende pagina’s getoond. Eén pagina met werkzaamheden 

binnen de omgevingsvergunning, één pagina met werkzaamheden binnen de watervergunning. Door op 

‘volgende’ te klikken wordt de gebruiker automatisch door beide schermen geleid. De gebruiker krijgt een 

toelichting via een notice boven aan de pagina over het selecteren van werkzaamheden per vergunning. De 

gebruiker moet minimaal één werkzaamheid toevoegen om door te gaan. Het is niet verplicht zowel een 

werkzaamheid binnen de omgevingsvergunning als binnen de watervergunning te selecteren. 
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Werkzaamhedenlijst omgevingsvergunning  (links) en watervergunning (rechts) bij toevoegen zonder checken 
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3.16.1 Werkzaamheid Bouwwerk brandveilig gebruiken toevoegen zonder check 

Bij de keuze voor brandveilig gebruik moet de gebruiker ook aangeven welke verplicht onderdelen hij wil 

toevoegen. Bij brandveilig gebruik gaat het om een melding of een toestemming. 

 

Werkzaaamheid 'Bouwwerk brandveilig gebruiken' toevoegen zonder checken 

De gekozen onderdelen worden deze toegevoegd aan het werkzaamhedenoverzicht. 

3.16.2 Werkzaamheid Milieu toevoegen zonder checken 

Bij  het toevoegen van de werkzaamheid 'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)' moet 

de gebruiker een extra keuze maken tussen oprichting, verandering, revisie, milieuneutraal veranderen of 

beperkte omgevingsvergunning milieu. 

 

 

Werkzaaamheid 'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) toevoegen zonder checken 

Bij een oprichting, verandering of revisie, wordt aanvullend gevraagd of het een mijnbouwwerk betreft. 
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Aanvullende vraag over mijnbouw 

Het werkzaamhedenoverzicht is Milieu een groot, tamelijk onoverzichtelijk geheel. Aanvragers hebben 

bovendien niet door dat zij zelf activiteiten moeten toevoegen aan de lijst in te vullen rubrieken.  Daarom 

wordt het toevoegen van rubrieken dwingender gemaakt, door de schermen voor toevoegen aan de gebruiker te 

presenteren. 

Bij oprichting en revisie is de gebruiker verplicht zelf alle verplichte activiteiten toe te voegen. Dit kan op twee 

manieren: 

1. Dwingend, als onderdeel van het toevoegen van werkzaamheden. 

Nadat de werkzaamheid 'Inrichting oprichten of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)', 

oprichting of revisie wordt gekozen, wordt de selectie van  activiteiten aangeboden. Als er één of 

meer activiteiten zijn toegevoegd, worden deze opgenomen in het werkzaamhedenoverzicht. 

2. Vrijblijvend, vanuit het werkzaamhedenoverzicht. 

Vanuit het werkzaamhedenoverzicht kan de gebruiker via de knop [Activiteiten toevoegen] 

aanvullende activiteiten kiezen. 

 

Bij een verandering kan de gebruiker zelf bedrijfsgegevens en aspecten toevoegen.  Dit kan op twee manieren: 

1. Dwingend, als onderdeel van het toevoegen van werkzaamheden 

Nadat de werkzaamheid 'Inrichting oprichten of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)', 

verandering wordt gekozen, worden achtereenvolgens de keuzes van 'bedrijfsgegevens', aspecten' 

en 'activiteiten' aangeboden. Deze komen terug in het werkzaamhedenoverzicht. 

2. Vrijblijvend, vanuit het werkzaamhedenoverzicht. 

Vanuit het werkzaamhedenoverzicht kan de gebruiker via de knoppen [Bedrijfsgegevens 

toevoegen], [Aspecten toevoegen] en [Activiteiten toevoegen]. 

 

Na keuze van het oprichting, verandering, revisie, milieuneutraal veranderen of beperkte omgevingsvergunning 

milieu kan één of meer vervolgschermen worden getoond.  Hierna is per soort milieuwerkzaamheid 

aangegeven  welk(e) vervolgscherm(en) getoond worden. 
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Toevoegen van Bedrijfsgegevens, Aspecten en Activiteiten aan een milieuaanvraag 
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3.16.3 Milieuwerkzaamheid als oprichting toevoegen 

Als gekozen wordt voor oprichting wordt het volgende scherm getoond: 

1. Activiteiten toevoegen 

3.16.4 Milieuwerkzaamheid als verandering toevoegen 

Als gekozen wordt voor verandering worden achtereenvolgende de volgende schermen getoond: 

1. Bedrijfsgegevens toevoegen 

2. Aspecten toevoegen 

3. Activiteiten toevoegen 

3.16.5 Milieuwerkzaamheid als revisie toevoegen 

Als gekozen wordt voor revisie wordt het volgende scherm getoond: 

1. Activiteiten toevoegen 

3.16.6 Milieuwerkzaamheid als milieuneutraal veranderen toevoegen 

Als gekozen wordt voor milieuneutraal veranderen wordt geen extra scherm getoond. 

3.16.7 Milieuwerkzaamheid als beperkte omgevingsvergunning milieu toevoegen 

Als gekozen wordt voor 'beperkte omgevingsvergunning milieu' wordt geen extra scherm getoond. 

3.16.8 Water werkzaamheid toevoegen zonder check 

Als de gebruiker werkzaamheden binnen de watervergunning toevoegt zonder check, moet hij bij veel 

werkzaamheen ook kiezen welke onderdelen toegevoegd moeten worden. Het gaat daarbij om werkzaamheden 

waarvoor niet alleen een vergunningplicht kan gelden, maar ook een meldingplicht. Meldingen in het kader 

van de Waterwet worden in het loket als onderdelen bij een werkzaamheid toegevoegd (of afgeleid bij 

toevoegen met check). 

 

 

Werkzaaamheid Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van... beregening' toevoegen zonder checken 

De gekozen onderdelen worden deze toegevoegd aan het werkzaamhedenoverzicht. 
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3.17 Werkzaamheden toevoegen door eerst te checken 

Bij werkzaamheden toevoegen via de vergunningcheck kan er maar één tegelijk gekozen worden. De gebruiker 

kiest  eerst voor welke vergunning hij werkzaamheid wil toevoegen. Vervolgens verschijnen de 

werkzaamheden die bij die vergunning kunnen worden gekozen.  De gebruiker kiest één werkzaamheid en 

klikt op de knop Volgende. Na het doorlopen van de vragenboom worden alleen de vergunningplichtige en/of 

meldingplichtige onderdelen aan de aanvraag toegevoegd. 

 

 

Keuze van de vergunning bij werkzaamheden toevoegen via de check 
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Werkzaamhedenlijst bij toevoegen door eerst de vergunningplicht te checken (links: omgevingsvergunning, rechts: 

watervergunning) 

Aangezien er geen check voor milieu is opgenomen in Omgevingsloket online, wordt de gebruiker 

doorverwezen naar de AIM. Na het doorlopen van de AIM, kan de gebruiker het resultaat vastleggen. 
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Resultaat check via AIM vastleggen 

3.17.1 Werkzaamheden toevoegen door eerst te checken met koppelvraag slopen 

Als de gebruiker een werkzaamheid aan de aanvraag toevoegt en deze checkt, kan de vraag gesteld worden 

of er sloopafval vrijkomt. Als men 'ja' antwoordt, wordt de werkzaamheid 'Slopen en/of asbest verwijderen'  

er direct achteraan gecheckt. Door middel van een notice wordt de gebruiker op de hoogte gesteld. Door op 

de knop 'Volgende' te klikken start de check voor slopen. 

 

 

Koppelvraag slopen 
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Als volgens de check slopen vergunningplichtig is, wordt de werkzaamheid in het werkzaamhedenoverzicht 

opgenomen, waar de aanvrager de werkzaamheid kan specificeren. 

Als de gebruiker de werkzaamheid ‘Slopen en/of asbest verwijderen’ verwijdert uit de aanvraaag, wordt een 

melding getoond  die de gebruiker op de vergunningplicht wijst. 

 

 

Melding bij verwijderen werkzaamheid 'Slopen en/of asbest verwijderen' 

3.18 Onderdelen toevoegen  

Op de tab werkzaamheden kan de gebruiker onderdelen aan een werkzaamheid toevoegen, zowel voor de 

omgevingsvergunning als voor de watervergunning.  

Bij de omgevingsvergunning kunnen optionele onderdelen worden toegevoegd die niet kunnen worden 

afgeleid. Bijvoorbeeld het onderdeel ‘handelingen met gevolgen voor dieren en planten’ bij ‘kappen’. Het 

onderdeel wordt dan bij de werkzaamheid (op een volgende regel) getoond, en de gebruiker kan dit onderdeel 

eveneens specificeren. 

In de dialoog 'Onderdelen toevoegen' worden de onderdelen getoond die bij de werkzaamheid toegevoegd 

mogen worden en die nog niet in de aanvraag bij de betreffende werkzaamheid zijn opgenomen. De gebruiker 

kan er één of meerdere kiezen. Een uitzondering is de werkzaamheid Brandveilig gebruik. Het 

vergunningplichtig onderdeel of de melding Brandveilig gebruik kunnen worden toegevoegd indien deze 

eerder niet zijn toegevoegd of indien ze verwijderd zijn. 

 

 

Werkzaamheid kappen met het verplicht onderdeel 'Kappen' 
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Toevoegen van optionele onderdelen bij werkzaamheid 'Kappen' 

 

Optioneel onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' toegevoegd bij werkzaamheid 

'Kappen' 

Indien alle onderdelen, die bij de werkzaamheid opgenomen kunnen worden, aanwezig zijn, wordt de knop 

'Onderdelen toevoegen' niet meer getoond. 

 

Alle optionele onderdelen toegevoegd bij de werkzaamheid 'Kappen' 

Voor de watervergunning zijn er uitsluitend onderdelen die afgeleid kunnen worden door een vergunningcheck 

uit te voeren. Het is voor werkzaamheden die vallen onder de watervergunning mogelijk om onderdelen toe te 

voegen die eerder niet zijn gekozen of verwijderd. 

3.19 Onderdeel specificeren 

De specificatie van de werkzaamheid vindt plaats in één of meer modal panels. De gebruiker geeft antwoord op 

de vragen en navigeert met de knoppen naar de volgende pagina. Afhankelijk van de werkzaamheden is het 

formulier geconfigureerd zodanig dat de gebruiker geen vragen krijgt die niet van toepassing kunnen zijn bij de 

betreffende werkzaamheid. Vragen waarop het antwoord al bekend is, afgeleid door het soort werkzaamheden 

of doordat dit in de check al duidelijk is geworden, zijn vooringevuld. 
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Voorbeeld van formulier specificeren onderdeel 

Alle vragen in het formulier zijn verplicht, en met een * gemarkeerd, behalve sommige velden voor 

toelichtingen, maar dan staat dit in het label duidelijk aangegeven.  

3.20 Bijlagenoverzicht  

Op deze tab kan de gebruiker alle bijlagen toevoegen die hij met zijn aanvraag wil meesturen. Bijlagen 

bevatten informatie over de werkzaamheden, die niet in de formulieren wordt uitgevraagd, maar die het 

bevoegd gezag wel nodig heeft om een beoordeling te kunnen maken.  

 

Op basis van de in de aanvraag voorkomende werkzaamheden en onderdelen wordt automatisch afgeleid welke 

bijlagen nodig zijn bij de betreffende aanvraag. De gebruiker kan dit overzicht raadplegen.  
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Bijlagen tab initieel 

Alle bijlagen die de gebruiker toevoegt, worden in het overzicht getoond. De bijlagen worden weergegeven in 

tabellen: bijlagen voor de omgevingsvergunnig, bijlagen voor de watervergunning en bijlagen voor beide 

vergunningen. 

Sommige documenten (afhankelijk van bestandsformaat) worden niet als formele bijlage beschouwd (omdat 

het bestandsformaat niet ‘archiefwaardig’ is), maar als 'achtergrondinformatie'. Deze verschijnen in een aparte 

tabellen, onder de bijlagen voor de vergunning. Ook de niet formele bijlagen worden weergegeven in aparte 

tabellen: achtergrondinformatie voor de omgevingsvergunnig, achtergrondinformatie voor de watervergunning 

en achtergrondinformatie voor beide vergunningen. 

De tabel met formele bijlagen en de tabel met achtergrondinformatie zijn gegroepeerd per vergunning. 
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Bijlagenoverzicht met formele en informele bijlagen
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In het overzicht 'benodigde bijlagen' worden de door de gebruiker toegevoegde bijlagen gaandeweg afgevinkt, zodat hij kan 

zien wat er nog ontbreekt.  

 

 

Overzicht van benodigde bijlagen en met vinkje gemarkeerd de bijlagetypen die via typeren van de bijlage gekozen zijn 

Als er sprake is van een gecombineerde aanvraag, worden de bijlagen per vergunning gegroepeerd 

weergegeven.  

3.21 Bijlagen toevoegen 

Bijlagen kunnen één voor één of met meerdere tegelijk (tot 25 bestanden) worden toegevoegd. Het toevoegen 

van bijlage aan de aanvraag vindt in een aantal stappen plaats in modal panels.  

 

Stap 1 is het selecteren van het bestand/de bestanden. Bovenin de dialoog wordt aangegeven welke 

bestandsformaten zijn toegestaan.  
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Toevoegen bijlagen met toegestande bestandsformaten 

Stap 2. Hier geeft de gebruiker algemene kenmerken van de bijlage op. 

 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 64 van 172 

 

 

Algemene kenmerken van de bijlage 

 

Algemene kenmerken van de bijlage bij toevoegen meerdere bijlagen 

 

Stap 3 en 4 is het typeren van de bijlage. Afhankelijk van de inhoud van de aanvraag (uitsluitend 

omgevingsvergunning, uitsluitend watervergunning of beide) wordt het typeren naar werkzaamheden en typen 

in één of twee schermen uitgevraagd. 
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Bijlagen typeren voor aanvraag met alleen de omgevingsvergunning (links) of alleen de watervergunning (rechts) 

 

Bijlagen typeren voor gecombineerde aanvraag met 1 bijlage, omgevingsvergunning (links) en de watervergunning (rechts) 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 66 van 172 

 

  

Bijlagen typeren voor gecombineerde aanvraag met meerdere bijlagen, omgevingsvergunning (links) en 

watervergunning (rechts) 

 

Foutmeldingen 

Bij het toevoegen van bijlagen kunnen er fouten optreden. Voorbeelden van fouten die kunnen voorkomen zijn: 

gebruiker heeft een verkeerd bestandstype gekozen, een te groot bestand geselecteerd, een bestand geselecteerd 

waar iets mis mee is (virus of beschadigd bestand), maar er kunnen ook technische fouten zijn doordat de 

server die de bijlagen verwerkt niet beschikbaar is. Voor de afhandeling van deze fouten is een groot aantal 

meldingen beschikbaar die de gebruiker zo goed mogelijk informeren over wat er aan de hand is en wat de 

gebruiker eventueel kan doen om het probleem te verhelpen. 

 

 

Foutmelding indien bestand beschadigd is of virus bevat 

3.22 Aanvullende opties in de aanvraag 

De header van de conceptaanvraag bevat een buttonbar met aanvullende functionaliteit voor de aanvrager. 

Deze aanvullende functionaliteit wordt aangeboden in sheets die gedeeltelijk over de aanvraag heen ‘vallen’. 

De aanvullende functionaliteit is niet noodzakelijk om een aanvraag te kunnen opstellen en indienen en wordt 

om die reden niet prominent in de hoofdflow aangeboden. Het betreft de volgende mogelijkheden: 
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 Contact met bevoegd gezag (met de mogelijkheden ‘invulhulp aan- en uitzetten’, ‘aanvraag opzetten voor 

vooroverleg’, ‘wijzigen bevoegd gezag’) 

 Betrokkenen (toont een overzicht van aan de aanvraag toegevoegde betrokkenen die kunnen meekijken en 

de mogelijkheid om betrokkenen toe te voegen e.d.) 

 Notities (toont een overzicht van bij de aanvraag gevoegde notities en de mogelijkheid notities toe te 

voegen e.d.) 

 Formulier downloaden (waarmee de gebruiker een PDF van het formulier kan verkrijgen waarin de tot dan 

ingevulde gegevens zijn opgenomen) 

 

 

 

Betrokkene toevoegen aan de aanvraag 

3.23 Aanvraaggegevens in sidebar wijzigen 

Bij het starten van de aanvraag vult de gebruiker een aantal gegevens in, zoals de naam van de aanvraag, het 

referentienummer, of het een gefaseerde aanvraag betreft  en de projectomschrijving. Deze worden in de 

conceptaanvraag in de sidebar getoond.  
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Wijzigen van aanvraaggegevens vanuit de sidebar 

De gebruiker kan elk van deze gegevens in de conceptaanvraag altijd nog aanpassen via de het dropdown 

menu.  

 

Zo kan er bijvoorbeeld ook nog worden gewisseld van niet gefaseerd naar wel gefaseerd aanvragen en 

andersom. Er is voor gekozen om de vraag over gefaseerd indienen niet meer aan te bieden bij het indienen 

zelf, om te voorkomen dat er werkzaamheden worden gespecificeerd die men eigenlijk voor fase 2 had 

bedoeld. 

 

Indien de gebruiker de fasering wijzigt wordt hij gewaarschuwd voor de eventuele consequenties hiervan. 
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Waarschuwing bij wijzigen van ongefaseerde aanvraag in een gefaseerde aanvraag 

3.24 Formulierversie: tijdreizen in de aanvraag 

Het kan voorkomen dat de wetgeving is veranderd tussen het moment dat een aanvraag is aangemaakt en deze 

wordt ingediend. Hierdoor kan een vergunningplicht zijn veranderd, of kunnen andere indieningsvereisten 

gelden. Indien dit in een concept-aanvraag gebeurt, wordt de gebruiker hierop geattendeerd.  

 

Indien de gebruiker een conceptaanvraag is gestart met formulierversie A (oude wetgeving) en hij met invullen 

verder gaat als formulierversie B (nieuwe wetgeving) is ingegaan, kan het zijn dat dit effect heeft op zijn 

aanvraag. Door middel van alert-blokken in het werkzaamhedenoverzicht wordt de gebruiker er dan op 

geattendeerd dat: 

 

 hij de check opnieuw moet uitvoeren omdat deze door het wijzigen van regels een andere uitkomst kan 

geven.  

 

en/of: 

 

 hij een aantal onderdelen van de aanvraag opnieuw moet specificeren omdat het betreffende formulier 

gewijzigd is. 
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Melding dat door nieuwe wetgeving onderdelen opnieuw moeten worden gespecificeerd 

Het alert-blok over de vergunningcheck bevat een verwijzing naar de vergunningcheck. De gebruiker is zelf 

verantwoordelijk om deze check op te starten. Daarvoor moet wel eerst de aanvraag gesloten worden. De 

gebruiker kan ook de werkzaamheden verwijderen en opnieuw toevoegen via de check. In dat geval zijn wel 

alle ingevoerde gegevens verloren. 

3.25 Aanvraag indienen 

Nadat één of meer werkzaamheden aan de aanvraag zijn toegevoegd wordt de button ‘Indienen’ beschikbaar. 

Dit betekent echter niet dat de gebruiker zonder meer zijn aanvraag kan indienen. Eerst worden op de 

achtergrond een aantal controles uitgevoerd, zoals of alle bijlagentypen zijn toegevoegd.  
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De controles kunnen leiden tot een melding aan de gebruiker. In de melding wordt zo helder mogelijk 

aangegeven wat er aan de hand is en wat de gebruiker eventueel kan doen om ervoor te zorgen dat hij zijn 

aanvraag wel kan indienen. Bij ontbrekende bijlagentypen kan de gebruiker bijvoorbeeld aangeven dat hij 

bepaalde bijlagen later indient of van plan is helemaal achterwege te laten - of ze alsnog toevoegen. 

 

 

Melding dat bijlagetypen ontbreken 

Indien er sprake is van een gecombineerde aanvraag, wordt een extra melding getoond dat de aanvraag na 

indienen gesplitst wordt. 

 

Melding dat aanvraag na indienen wordt gesplitst (alleen voor gecombineerde aanvraag) 

Als aanvraag aan de criteria voldoet en mag worden ingediend verschijnt het ‘Indienen modal panel’ waarin 

een aantal laatste vragen worden gesteld. De aanvrager kan indien gewenst een opmerking toevoegen als de 

aanvraag relatie heeft met een andere aanvraag, die op een ander moment is ingediend. Dit is niet nodig voor 

gefaseerde aanvragen, deze blijven immers al aan elkaar gekoppeld. 
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Scherm indienen (vragen afhankelijk van de inhoud van de aanvraag) 

Na het indienen komt de gebruiker terug in 'Mijn overzicht' en krijgt daar feedback of het indienen is gelukt.  

De aanvraag krijgt dan de status 'Ingediend'. De aanvraag is dan niet beschikbaar voor de gebruiker (niet in te 

zien, niet her te gebruiken, niet in te trekken). Op dat moment wordt de aanvraag daadwerkelijk aangeboden 

aan de betrokken bevoegd gezagen. Zodra de aanvraag bij bevoegd gezagen succesvol is ingediend bij bevoegd 

gezag en verandert de status naar 'In behandeling' (of ‘gemeld’ indien het een melding betreft). Eventuele 

meldingen in een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden na indienen afgesplitst en de gebruiker ziet 

dan in het overzicht een aanvraag en (één of meer) melding(en).  
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Bevestiging dat aanvraag succesvol is ingediend 

 

3.26 Ingediende aanvraag 

Als de gebruiker een ingediende aanvraag opent, komt hij in het dossier.  

Het dossier lijkt veel op de conceptaanvraag, alleen kunnen de meeste gegevens in het dossier niet meer 

worden gewijzigd; de aanvraag is immers al in behandeling genomen. De gebruiker kan door de ingediende 

aanvraag bladeren via de tabs.  

 

De gebruiker heeft in het dossier de volgende mogelijkheden: 

 

 Bijlagen toevoegen en deze vervolgens indienen als aanvulling. 

 Als aanvrager een gemachtigde aanwijzen. 

 Als aanvrager een machtiging intrekken of wijzigen. 

 De gegevens van de aanvrager, locatie en werkzaamheden inzien. 

 De ingediende aanvraag als PDF downloaden en printen. 

 De aanvraag intrekken. 

 

Voortgang tab 

Kenmerkend aan het dossier is de tab ‘Voortgang’. De gebruiker kan hier de belangrijkste gegevens van zijn 

aanvraag zien die relevant zijn bij de behandeling van zijn aanvraag.  

 

De gebruiker vindt op het tabblad drie groepjes informatie: informatie over de behandeling van zijn aanvraag, 

informatie waarin hij terugziet hoe hij de aanvraag heeft ingediend, en de historie (statuswisselingen) van zijn 

aanvraag. 

 

De toelichtingen bij de procedure, status en de formulierversie zijn afhankelijk van de getoonde versie/status. 
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Tabblad 'Voortgang' van een ingediende gefaseerde aanvraag 
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Formulierversie 

Voor communicatiedoeleinden kan het handig zijn om te weten met welke formulierversie een aanvraag is 

ingediend. De formulierversie geeft aan onder welke wetgeving de aanvraag valt. 

 

Indien het dossier is ingediend met de huidig geldende formulierversie (actuele wetgeving), dan wordt het 

formulierversie met een normale, niet opvallende weergave, getoond. In de helptekst wordt gemeld dat het de 

actuele formulierversie betreft. 

 

Indien het dossier is ingediend met een oude formulierversie (oude wetgeving), dan wordt de formulierversie 

met een gele markering getoond. In de helptekst wordt gemeld dat het een oude formulierversie betreft en dat 

de formulieren hierdoor af kunnen wijken van die van dossiers met een actuele formulierversie. 

 

Overige tabs 

o Aanvrager tab: Toont de gegevens van de aanvrager, die niet meer gewijzigd kunnen worden. Deze 

tab bevat, als de aanvrager zelf is ingelogd en er geen gemachtigde is, een knop Gemachtigde 

aanwijzen. Hiermee kan de aanvrager alsnog een gemachtigde toekennen aan zijn dossier. Dit houdt 

in dat de aanvrager zelf alleen-lezen rechten overhoudt.  

o Gemachtigde tab (alleen indien er sprake is van een gemachtigde): Toont de gegevens van de 

gemachtigde. Deze tab bevat, als de aanvrager zelf is ingelogd, twee knoppen: 

o Machtiging wijzigen. Hiermee kan de aanvrager een andere gemachtigde aan zijn dossier 

koppelen. 

o Machtiging intrekken. Hiermee kan de aanvrager de gemachtigde ‘verwijderen’.  

o Locatie tab: Toont de gegevens van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Deze gegevens 

kunnen niet meer gewijzigd worden. 

o Werkzaamheden tab: Toont de werkzaamheden met bijbehorende onderdelen waarvoor een 

vergunning wordt aangevraagd. Deze gegevens kunnen niet meer gewijzigd worden. 

o Bijlagen tab: Toont de bijlagen die aan de aanvraag zijn toegevoegd. Deze kunnen niet meer 

verwijderd of gewijzigd worden. De gebruiker kan wel nog bijlagen aan zijn dossier toevoegen en 

deze als aanvulling indienen. 
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3.27 Aanvraag op papier 

Gebruikers kunnen na de check beslissen een aanvraag op papier te doen, maar ze kunnen ook (vanuit de 

sidebar van informatieve pagina’s) een ‘papieren aanvraagformulier samenstellen’. Dit houdt in dat ze zelf bij 

de werkzaamheden de onderdelen selecteren die ze in het formulier willen opnemen. 

 

Stap 1 van samenstellen papieren formulier 

Het samenstellen van het papieren aanvraagformulier is een op zichzelf staande taak, die in drie stappen wordt 

uitgevoerd: 

 

1. Locatie 

2. Werkzaamheden 

3. Samenstellen en downoaden 

 

Stap 1: Locatie 

Omdat er gemeente- en provinciespecifieke vragen op het formulier kunnen voorkomen, moet de gebruiker 

eerst de locatie van de werkzaamheden opgeven. Dat gebeurt op dezelfde wijze als in de check. 

In het eerste scherm kan de aanvrager de locatie invullen op basis van postcode en huisnummer. 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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Locatie op andere wijze specificeren 

 

 

Gemeente als locatie 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. 

 

 

Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer selecteren 
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Stap 2: Werkzaamheden 

De gebruiker selecteert de werkzaamheden waarvoor hij een vergunning wil aanvragen. Dit gaat net zoals in de 

check. Er kunnen meerdere werkzaamheden worden geselecteerd. 

Eerst worden alle werkzaamheden aangeboden die onder de omgevingsvergunning vallen, daarna volgen de 

werkzaamheden die onder de watervergunning vallen.  

 

 

Stap 2: Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning selecteren 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 79 van 172 

 

 

Stap 2: Werkzaamheden binnen de watervergunning selecteren 

Stap 3: Waterschap selecteren 

Indien de gebruiker een werkzaamheid kiest waarvoor de lokale regels van een waterschap van toepassing zijn 

en het juiste waterschap is niet af te leiden op grond van de opgegeven locatie, volgt in het scherm 

‘samenstellen’ een keuze uit de lijst met betreffende waterschappen. 
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Keuze waterschap 

 

Stap 3: Samenstellen en downloaden 

In deze stap kan de gebruiker per werkzaamheid aangeven welke onderdelen (vergunningplichtige onderdelen 

en meldingen) en eventueel milieurubrieken hij in het formulier wil opnemen. Bij elke werkzaamheid staat een 

knop ‘samenstellen’ waarmee een modaal paneel wordt opgeroepen waarin de gebruiker zijn keuzes maakt. Bij 

terugkomst is de knop veranderd in een hyperlink ‘Bekijken en wijzigen’. Via deze link kan de gebruiker zijn 

keuze bekijken en eventueel nog wijzigen. 
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Samenstellen papieren formulier (situatie dat er nog geen formulier is gespecificeerd) 
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Samenstellen papieren formulier (Situatie: voor twee werkzaamheden is het formulier samengesteld, namelijk 'Bijbehorend 

bouwwerk bouwen' en 'Bouwwerk brandveilig gebruiken') 

Inhoudsopgave samengesteld papieren aanvraagformulier 

Zodra alle onderdelen zijn geselecteerd verschijnt er een hyperlink ‘Inhoudsopgave samengesteld 

aanvraagformulier bekijken’. Dit kan de gebruiker raadplegen om te zien of alles in het formulier zit. Daarna 

kan het papieren aanvraagformulier als PDF worden gedownload. 
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Inhoud samengesteld papieren formulier 

3.28 Gebruik van de site 

In de footer van de site kunnen een aantal schermen worden opgevraagd die te maken hebben met het gebruik 

van de site, zoals: 

 De disclaimer 

 De gebruiksvoorwaarden 

 Een formulier waarmee vragen, suggesties en foutmeldingen verstuurd kunnen worden. 

 

 

Disclaimer 
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Feedbackformulier 

 

Bevestiging na verzenden feedbackformulier  
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4 User interface componenten 

Dit hoofdstuk beschrijft de user interface componenten die in Omgevingsloket online worden gebruikt. 

4.1 Header 

 

 

De header bevat de volgende onderdelen: 

 

1. Titel  

 De titel van de site is op elke pagina zichtbaar. Zo weet de gebruiker op welke site (en subsite 

particulier of zakelijk) hij zich bevindt. Een klik op de titel leidt ertoe dat de gebruiker naar de 

homepage navigeert.  

2. Tabs 

 Home, Wat is Omgevingsloket online, De stappen, Mijn overzicht 

3. Inloggencomponent  

 Indien ingelogd, staat hier de naam van de gebruiker en een linkje naar zijn profiel, en de 

mogelijkheid om uit te loggen. 

 

Header zakelijk applicatie 

4.2 Footer  

De footer bevat de volgende onderdelen: 

 

1. Quicklinks 

 Geeft de gebruiker overzicht op de pagina’s van Omgevingsloket online en de mogelijkheid daar 

rechtstreeks naartoe te navigeren. Ze zijn op alle pagina’s in het open gedeelte van Omgevingsloket 

online aanwezig, behalve de check. 

2. Site-switch 

 Maakt het mogelijk om tussen de site voor bedrijven en voor burgers te wisselen. Deze hyperlink is 

niet aanwezig op Mijn overzicht, in de aanvraag en in het dossier. 

3. Afzender 

o Toont de vier logo’s van organisaties die achter Omgevingsloket online staan. Ze worden in 

grijstinten weergegeven en bij ‘mouse-over’ in kleur getoond. 

4. Copyright statement 
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o Plus hyperlinks naar de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer van Omgevingsloket online. 
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4.3 Sidebar 

Het contentvlak bevat aan de rechterkant een sidebar waarin een aantal portlets kunnen verschijnen: 

 

 Portlet ‘Direct inloggen’ 

o Via de portlet 'Direct inloggen' kan de gebruiker het inlogproces starten. Deze portlet verschijnt 

alleen op informatieve pagina’s en zolang de gebruiker niet is ingelogd. 

 

 

 

 

 

 

Inlogportlet eHerkenning (zakelijk) Inlogportlet DigiD, eIDAS (particulier) 

 

 Portlet ‘Snel beginnen’ 

o Doel van deze portlet is om de gebruiker op alle informatieve pagina’s directe toegang te bieden 

tot de vergunningcheck of het starten van een nieuwe aanvraag/melding. Deze portlet wordt niet 

getoond op Mijn overzicht, de pagina’s van de vergunningcheck, de aanvraag, en in het dossier. 

 

 

 Portlet ‘Papier’ 

o Gebruikers op alle informatieve pagina's directe toegang bieden tot het starten van het 

'samenstellen van een papieren aanvraagformulier'. 
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 Portlet ‘Informatie’ 

o Doel van deze portlet is om gebruikers die via de site niet voldoende informatie vinden, door te 

verwijzen naar de gemeente of de waterbeheerder. Initieel wordt een algemene tekst getoond: " 

Meer informatie? Bel uw gemeente of kijk op de gemeentelijke website. Voor specifieke vragen 

over de watervergunning kunt u ook contact opnemen met uw waterbeheerder.”  Als de gebruiker 

een locatie en een werkzaamheid heeft geselecteerd, wordt gericht verwezen naar (indien 

beschikbaar): naam van het bevoegd gezag, telefoonnummer, openingstijden en de website. 

 

 Portlet ‘Aanvraag samenvatting’ 

o Deze portlet toont de metadata van de onderhavige aanvraag, waarmee de gebruiker snel kan zien 

of hij de juiste aanvraag voor zich heeft. Het betreft o.a. de naam van de aanvraag, de 

projectomschrijving, aanvraagkenmerken zoals nummer, datum laatste wijziging en de status. 

Deze portlet komt alleen voor in de aanvraag en het dossier, waarbij de invulling van de portlet in 

de aanvraag anders is dan in het dossier. 

 

 Portlet ‘Gerelateerd aan’ 

o Deze portlet verschijnt in de aanvraag/dossier, indien er meldingen of aanvragen zijn waarmee de 

aanvraag een relatie heeft. De gerelateerde aanvragen/meldingen worden in een apart scherm 

getoond. De gerelateerde aanvragen worden als hyperlinks in de portlet getoond, zodat de 

gebruiker er naartoe kan navigeren. 

 Dit is voor meldingen het geval als die gelijk met de aanvraag zijn ingediend (na 

indienen worden meldingen afgesplitst van de aanvraag).  

 Bij een gecombineerde aanvraag worden de andere vergunningaanvraag en alle 

meldingen die na indienen zijn gesplitst in afzonderlijke aanvragen of meldingen. 

 Bij een gefaseerde aanvraag is er (automatisch) een relatie met de aanvraag voor de 

andere fase.  

 Bij een herkansing van een fase 1 of 2 (bijvoorbeeld via hergebruik van een ingetrokken 

aanvraag) is er ook een relatie naar de 'oude' fase 1 of 2.  

 

 

Portlet gerelateerd 

4.4 Carrousel 

Op de homepage wordt een carrousel gebruikt als lichtvoetig instrument om de gebruiker informatie te geven 

over wat hij hier kan doen. De carrousel bevat tekst en beeld en meestal maximaal drie panelen. De gebruiker 

navigeert door de carrousel door op de pijltjes te klikken of op de 'stippen' bovenin.  
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Verschijningsvorm carrousel 

4.5 Tabs 

In Omgevingsloket online worden tabs gebruikt voor navigatie naar informatie en onderdelen van de website. 

 

Hoofdnavigatie 

Deze navigatie is onderdeel van de header. Deze is altijd aanwezig, behalve in het aanvraagformulier en het 

behandeldossier. 

 

Tabs (hoofdnavigatie) 

 

 

 

Subnavigatie  

Om binnen het contentvlak informatie te verdelen over tabs, worden subnavigatietabs gebruikt. Deze 

component komt voor in de resultaatpagina van de check en op de informatieve pagina’s ‘Wat is 

Omgevingsloket online?’ en ‘De stappen’. 

 

 

Tweede niveau tabs 

4.6 Navigatie-/Voortgangstabs 

Deze component ondersteunt twee soorten navigatie: gedoseerde navigatie via voortgangsindicatie en vrije 

navigatie via tabs.  
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In de conceptaanvraag, als de aanvraag nog vrijwel leeg is, mogen nog niet alle tabs beschikbaar zijn, omdat de 

tabs in volgorde worden doorlopen. 

 

In het begin is alleen de eerste tab beschikbaar en worden de andere tabs uitgegrijsd weergegeven. Gaandeweg 

het invullen kan de gebruiker zo alleen de actuele tab en voorgaande tabs benaderen. Tabs die nog niet zijn 

ingevuld zijn dus nog niet beschikbaar.  

 

 

Actief tabblad en nog niet beschikbare tabbladen 

Elke tab bestaat in twee varianten: de lege variant en de gevulde variant. Zodra de gebruiker de (actuele) tab 

(voldoende ver) heeft ingevuld, wordt de volgende tab beschikbaar. Zodra één of meer werkzaamheden zijn 

geselecteerd zijn alle tabs beschikbaar en kan de gebruiker vrij door de aanvraag navigeren. 

 

 

Actief tabblad en nog alle tabbladen beschikbaar 

4.7 Tab navigation link 

Deze component hoort bij het component Navigatie/Voortgangstabs. Het zijn hyperlinks die onderaan het 

tabblad worden geplaatst, waarmee de gebruiker naar het vorige of volgende tabblad kan navigeren. 

 

Als de gebruiker na scrollen de tabs niet meer in beeld heeft, herinneren de tab navigation links hem eraan dat 

hij naar naastgelegen tabbladen kan navigeren en kan hij dat direct doen. 

 

De link naar het vorige tabblad staat links uitgelijnd onderaan de content van de pagina, de link naar het 

volgende tabblad staat rechts uitgelijnd onderaan content van de pagina. De titel van de link bevat de titel van 

het tabblad waar naar genavigeerd kan worden. 

 

 

Links naar andere tabbalden 

4.8 Progress 

De progress begeleidt de gebruiker door de check. De huidige stap is gemarkeerd. De gebruiker kan via de 

stappen alleen terug navigeren. Vooruit navigeren gaat met behulp van de knop 'Volgende' op het formulier.  
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Stappen van de check 

4.9 Buttons 

 Primary button 

o De opvallende oranje actieknop wordt gebruikt om de gebruiker door het primaire proces te 

begeleiden. De oranje knop markeert de actie die de gebruiker naar de volgende stap in het proces 

brengt. 

 Navigation buttons 

o De gebruiker navigeert in formulieren door middel van een vaste buttonreeks bestaande uit een 

oranje knop [volgende], een hyperlink [vorige] en een witte knop [annuleren]. 

 Button ‘Annuleren’ 

o De knop [Annuleren], die wordt weergegevens als witte knop, geeft de gebruiker de mogelijkheid 

een modal panel te sluiten zonder mutaties die reeds doorgevoerd zijn in het onderhavige paneel 

door te voeren. De knop heeft dezelfde functie als het 'kruisje' rechts bovenin het modal panel.  

 Button ‘Gegevens wijzigen’ 

o Een (lichtgrijze) knop om ingevoerde gegevens van de aanvraag (die bijvoorbeeld worden 

getoond op het tabblad) te wijzigen. De wijzigknoppen staan bovenin het overzichtsscherm, 

rechts uitgelijnd ter hoogte van de titel.  

 Button ‘Toevoegen’ 

o Op plaatsen waar de gebruiker werkzaamheden, onderdelen, bijlagen e.d. kan toevoegen wordt dit 

aangeboden via de witte toevoegknop. Deze wordt boven de tabel gepositioneerd. 

 Buttons on sheets 

o De acties op sheets worden aangeboden als tertiary buttons  (wit). Het zijn acties die de gebruiker 

kan starten, maar hij hoeft dit niet te doen (ze vormen geen deel van het primaire proces). Als de 

gebruiker vanuit de sheet een actie is gestart dan kan dit proces bevestigd (of afgerond) worden 

door een primary button (oranje). Het sluiten van een sheet wordt middels een secondary (groen) 

button aangeboden. 

4.10 Indienen en aanvullingen indienen buttons 

De button [Indienen] is beschikbaar ('enabled') nadat één werkzaamheid is toegevoegd. Na klik op [Indienen] 

worden diverse controles uitgevoerd om te kijken of de aanvraag volledig is.  
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Een gebruiker kan aanvullingen toevoegen aan een aanvraag die is ingediend (status 'In behandeling'). Deze 

mogelijkheid wordt gecommuniceerd door de button [Aanvullingen indienen] altijd te tonen. De button 

[Aanvullingen indienen] is disabled als er geen bijlagen zijn met status 'concept'. De button [Aanvullingen 

indienen] is beschikbaar ('enabled') als er één of meer bijlagen als concept zijn toegevoegd die nog moeten 

worden ingediend. 

 

 

4.11 Buttonbar 

Aanvullende opties in de aanvraag worden aangeboden via de buttonbar. Als op een knop wordt geklikt opent 

het bijbehorende sheet over de aanvraag heen. 

 

 

4.12 Sidebar wijzigknop 

Om gegevens uit de sidebar te wijzigen is een specifieke knop opgenomen naast het kopje van de sidebar. De 

knop is rechts uitgelijnd. Als de gebruiker op ‘wijzig’ klikt, verschijnt een keuzemenu met de dingen die 

gewijzigd kunnen worden. Door op een item te klikken wordt de bijbehorende dialoog gestart. 

 

    

4.13 Delete and restart 

 

Deze component geeft de gebruiker de mogelijkheid om de ingevulde gegevens van de vergunningcheck in één 

keer te wissen, zodat hij/zij een nieuwe poging kan doen. 

 

De hyperlink verschijnt vanaf het laden van stap 3 (Stap 'Checken en uitkomst') en blijft staan bij eventueel 

terugnavigeren naar eerdere stappen. Als de gebruiker op de hyperlink klikt, gaat hij terug naar stap 1 en zijn 

alle eerder ingevulde gegevens gewist. 
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4.14 Return to... 

 

 

Deze component geeft de gebruiker, die weg navigeert van de vergunningcheck, een expliciete herinnering en 

route terug naar de check, zolang de gebruiker op het informatieve deel van de site is. 

 

De melding verschijnt zodra de gebruiker weg navigeert van de check, op een andere manier dan door een 

aanvraag te starten vanaf de check. De melding blijft in elk scherm binnen het openbare, informatieve gedeelte 

van Omgevingsloket online staan, behalve in 'mijn overzicht niet ingelogd' en dus ook niet op de ingelogde 

pagina's van 'mijn overzicht' of een aanvraag. De melding wordt niet getoond in de vergunningcheck pagina's. 

 

De melding verdwijnt in alle pagina's als de gebruiker deze melding verwijdert via het kruisje rechts in de 

melding. Zodra een nieuwe vergunningcheck wordt gedaan, wordt de melding weer actief. 

 

4.15 Statusindicatie aanvraag 

 

Deze component wordt gebruikt om de gebruiker die een concept-aanvraag bekijkt erop te attenderen dat er 

iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld dat de aanvraag alleen kan worden ingezien, maar niet gewijzigd, 

doordat de invulrechten zijn overgedragen aan de baliemedewerker van het bevoegd gezag. Dit is het geval als 

de gebruiker de invulhulp heeft aangezet. 

 

De statusindicatie verschijnt alleen in de aanvraag van degene die de invulrechten heeft overgedragen aan de 

baliemedewerker. Dat kan de aanvrager zelf zijn, of zijn gemachtigde. De statusindicatie wordt in de aanvraag 

getoond, zodra de gebruiker de invulhulp heeft aangezet. Na het aanzetten van de invulhulp verschijnt de 

statusindicatie via een animatie. Deze animatie is eenmalig. De statusindicatie verdwijnt uit de aanvraag, zodra 

de gebruiker de invulhulp heeft uitgezet. 

4.16 Accordeon 

Op diverse plaatsen worden accordeons ingezet om de hoeveelheid informatie aan de gebruiker te doseren. Als 

de gebruiker de accordeon openklapt (door op de hyperlink te klikken) wordt de onderliggende informatie 

getoond. 

 

Accordeons worden onder andere gebruikt bij de veelgestelde vragen en bij de werkzaamheden. 
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Accordeon veelgestelde vragen 

 

 

Accordeon werkzaamheden 

4.17 Wait indicator 

In Omgevingsloket online worden een wait indicator gebruikt om de gebruiker te informeren dat er (op 

initiatief van de gebruiker) data-uitwisseling plaatsvindt met de server. Zo is het voor de gebruiker duidelijk 

dat de website bezig is met de door de gebruiker geïnitieerde actie, en dat hij daarom even moet wachten. 

Er zijn drie verschillende verschijningsvormen van de wait indicator: 

 

Wait for modal 

Deze wordt gebruikt bij het openen van een modal panel. Bij het laden van een modal panel dimt de viewport 

en wordt een animated gif getoond in het midden van de viewport.  
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Wait next question 

Deze wordt gebruikt in 'aangroeiende formulieren', bijvoorbeeld de vragenboom van de vergunningcheck. In 

deze formulieren moet de gebruiker wachten op de volgende (set) vragen. Tijdens het wachten wordt in de 

witruimte waar de vraag zal komen te staan een animated gif getoond.  

 

 

 

Wait cursor 

Deze wordt in alle situaties (met uitzondering van verschijningsvorm 1 en 2) gebruikt waar de gebruiker moet 

wachten. In die gevallen krijgt de cursor een 'wait' status. Bijvoorbeeld: bij het laden van een sheet. De 

ingestelde systeemvoorkeuren van de gebruiker voor weergave van een 'wait' status, worden hierbij gebruikt.  

 

 

4.18 Formulierversienummer 

Door diverse oorzaken kan een formulier van Omgevingsloket online worden aangepast. Bijvoorbeeld door 

verandering in wetgeving. De formulierversie legt eenduidig vast welk formulier is gebruikt. Het 

formulierversienummer wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 

1. Landelijk formuliernummer op het niveau van de aanvraag 

2. Formuliernummer op het niveau van een onderdeel 

3. Gemeentelijk of provinciaal versienummer (optioneel)  

 

Het volgende is van toepassing voor de weergave van het nummer: 

 In modal panels (specificatie van een onderdeel) wordt het formulierversienummer rechtsboven in het 

modal panel getoond. 

 In de conceptaanvraag wordt het versienummer van de aanvraag in de sidebar getoond. 

 In het dossier wordt het versienummer van de aanvraag op de voortgangstab getoond. 
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4.19 Tabel 

Tabellen worden gebruikt om de gebruiker overzicht te geven. Zo zijn er tabellen voor overzicht op: 

 

 Aanvragen die de gebruiker heeft aangemaakt. 

 Bijlagen die de gebruiker aan de aanvraag heeft toegevoegd. 

 Betrokkenen die de aanvraag kunnen inzien. 

 Notities die de gebruiker aan de aanvraag heeft toegevoegd. 

 

 

Tabel met kolomsortering 

 

 

Tabel met kolomtotalen 

 

Weergave tabel 

Voor de weergave van een tabel gelden de volgende richtlijnen: 

 Als er geen data in een tabel staat wordt de tabel niet getoond. 

 Een tabel toont een minimaal aantal rijen van 4 (ook als er maar één rij met data is gevuld). 
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 De tabel op Mijn overzicht wordt altijd met het aantal rijen getoond dat vermeld staat bij "Aantal 

resultaten per pagina". Het "aantal resultaten per pagina" wordt getoond als er meer dan 10 

aanvragen/meldingen zijn. Dus als er minder dan 11 aanvragen en meldingen zijn, dan kan het aantal 

resultaten per pagina niet worden ingesteld en worden er zoveel rijen getoond als er aanvragen zijn (met 

een minimum van 4).  

 Als een gebruiker (nog) geen aanvragen of meldingen heeft, worden de zoek, filter en tabel dus niet 

getoond. 

 De tableStriper is altijd van toepassing op de tabel. Met de TableStriper worden er classnames "even" en 

"odd" toegevoegd aan de tabelrijen. Hierdoor kun je met CSS een andere achtergrondkleur aan alle even of 

oneven rijen geven. 

 

Acties 

Bewerking van een element 

De acties bij een element van de tabel worden in de rij opgenomen. Meestal in de vorm van een hyperlink en 

soms (om ruimte te winnen) in de vorm van een icon, of (om extra nadruk te geven) in de vorm van een knop. 

Dit laatste wordt gebruikt bij de tabel met werkzaamheden om aan te geven aan de gebruiker dat hij de 

werkzaamheden moet specificeren. 

 

Nieuw element toevoegen 

De actie om een nieuw element aan de tabel toe te voegen staat in een (toevoegen)knop, meestal boven de 

tabel. Ook hier geldt dat er één uitzondering is, en dat is de knop waarmee een nieuwe aanvraag/melding wordt 

gestart. Hiervoor wordt een oranje actieknop gebruikt. 

 

4.20 Tasklist 

De tasklist wordt ingezet bij het samenstellen van een papieren aanvraagformulier, om de gebruiker erop te 

attenderen dat hij bij elke werkzaamheid de samenstelling van het formulier moet bepalen. De tasklist is een 

lijst onderdelen met een actie erbij. Zodra de gebruiker de actie heeft uitgevoerd komt er een vinkje voor het 

onderdeel te staan.   

 

 

Takenlijst bij samenstellen van papieren formulier 
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4.21 Modal panel 

Een modal panel wordt ingezet om de gebruiker een subtaak uit te laten voeren als onderdeel van een grotere 

taak. Ze worden in Omgevingsloket online veelal toegepast bij taken waarbij een reeks formulieren in een 

vaste volgorde moet worden doorlopen. De gegevens die de gebruiker in de modal panels invoert worden 

opgeslagen nadat het laatste formulier met OK is afgesloten. 

 

Een modal panel komt over het scherm te liggen van waaruit deze wordt aangeroepen en heeft een vaste 

breedte van 710 pixels (span 18). 

 

 

Modal panel 

Modal panel basic 

Dit basic paneel wordt gebruikt voor meldingen en waarschuwingen aan de gebruiker, bijvoorbeeld om de 

gebruiker te waarschuwen voor de gevolgen van een (niet omkeerbare) actie.  

 

Het basic paneel komt over het scherm te liggen van waaruit deze is aangeroepen. Het heeft een vaste breedte 

van 390 pixels (span 10), content 350 pixels (span 9). Het modal paneel basic biedt geen navigatie naar andere 

panelen, maar wel knoppen om het paneel te sluiten, de actie te annuleren of de actie te bevestigen. 
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Modal panel basic 

4.22 Sheets 

Een sheet wordt gebruikt om processen die gerelateerd zijn aan een aanvraag af te handelen. Een sheet wordt 

aangeroepen vanuit de knoppenbalk en animeert vanuit de onderkant van de header van de aanvraag of het 

dossier.  

 

 

Sheet contact met bevoegd gezag 
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Sheet betrokkenen 

 

Als er een proces of formulier doorlopen moet worden van één of meer stappen, dan vindt dat plaats in 

dezelfde sheet. Sheets hebben een vaste breedte van 470 pixels. Via de knop 'Sluiten' kan de sheet weer worden 

verborgen. 

4.23 Postcodecheck 

Met dit component kan de gebruiker de postcode, het huisnummer, en de eventuele huisnummertoevoeging 

controleren en de straat- en plaatsnaam ophalen. Dit component wordt op diverse plaatsen op Omgevingsloket 

online gebruikt. 

4.24 Autohelp 

Om de gebruiker te ondersteunen bij het invullen van de formuliervelden, wordt op focus van het invoerveld 

waar relevant een veldhelp getoond. 

 

 

4.25 Componenten van de vragenboom 

De vragenboom wordt met de volgende componenten opgebouwd: 

 

Vraag 

Binnen de vragenboom van de check wordt de vraag als volgt weergegeven. De antwoordmogelijkheden staan 

onder elkaar in keuzerondjes onder de vraag. 
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Link naar toelichting bij vraag 

Indien er een toelichting is op de vraag wordt die via het 'wolkje' aangeboden. 

 

 

 

Toelichting bij vraag 

De toelichting bij een vraag wordt als volgt getoond: 

 

 

 

Link naar voorbeeld bij vraag 

Indien er een voorbeeld is bij de vraag dan wordt die als volgt aangeboden: 

 

 

Voorbeeld illustratie bij vraag 

Een illustratie die dient als voorbeeld bij een vraag wordt als volgt getoond: 
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Voorbeeld tekst bij vraag 

Een tekst die dient als voorbeeld bij een vraag wordt als volgt getoond: 

 

 

4.26 Meldingen aan de gebruiker 

In de user interface kunnen drie typen meldingen voorkomen.  
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4.26.1 Neutraal 

Een neutrale melding waarmee aandacht wordt gevraagd voor een informatieve opmerking. 

 

 

4.26.2 Foutmelding 

Een foutmelding waarmee de gebruiker wordt geïnformeerd dat er iets mis is gegaan. 

 

 

4.26.3 Bevestiging 

Een bevestigende melding waarmee de gebruiker wordt geïnformeerd dat de actie is gelukt. 
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4.27 Foutmeldingen bij formuliervalidatie 

Als de gebruiker een fout heeft gemaakt in een formulierveld, wordt er bovenin het formulier een foutmelding 

getoond. Hierin staat een instructie voor het verbeteren van het formulier. De velden die niet goed zijn 

ingevoerd, worden zoals in het plaatje gemarkeerd. Met een lichtrode achtergrond en een rode foutmelding 

onder het veld. Bij een formulier staat na verzenden van het formulier de cursor direct op het eerste foutveld. 

 

De opsomming van fouten met links naar de desbetreffende velden wordt achterwege gelaten. Dit omdat de 

gebruiker in veel gevallen naar beneden zal moeten scrollen om het formulier opnieuw te kunnen versturen. De 

gebruiker komt dan langs alle gemarkeerde velden en heeft de mogelijkheid om ze te verbeteren. 

 

 

Voorbeeld van foutmelding in formulier 

4.28 Bijzondere meldingen 

Het betreft meldingen bij bijzondere situaties. 
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4.28.1 Foutpagina (404) 

Dit scherm wordt getoond als een pagina van Omgevingsloket online om wat voor reden dan ook niet getoond 

kan worden. 

 

 

 

4.28.2 Server fout 

Dit scherm wordt getoond als er een technische fout is opgetreden. 
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4.28.3 Onderhoudspagina 

Dit scherm wordt getoond als Omgevingsloket online vanwege onderhouds-werkzaamheden tijdelijk ‘uit de 

lucht’ is. 
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5 Visueel ontwerp 

De visuele stijl voor Omgevingsloket online heeft een sterke 'form follows function' benadering omdat het 

eenvoudig begrijpen van de informatie en het makkelijk aanvragen en bijhouden van een aanvraag centraal 

staan: het bedieningsgemak vertaalt zich in bedieningsplezier en dat vertaalt zich weer in een positieve 

associatie met de overheid. 

5.1 Visuele identiteit 

 

 

5.1.1 Gebruik van aardse en heldere kleuren 

Om de associatie te leggen met de aard van de taken, oriëntatie op en aanvragen van vergunningen voor zaken 

om en rond het huis, worden aardse en heldere kleuren in het ontwerp toegepast. Dit met sterk contrast en veel 

witruimte, zodat de schermen duidelijk, rustig en overzichtelijk zijn. 
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5.1.2 Simpel en fris 

De site is vooral een 'werkomgeving': de gebruiker komt er om iets gedaan te krijgen. Hoe minder 

stijlelementen worden gedefinieerd, hoe minder gebruikers zich hoeven af te vragen wat ze op het scherm zien 

en hoe dat werkt. De idee is dat als de gebruiker de eerste paar pagina's gebruikt, hij genoeg weet om alles te 

kunnen. Eenduidigheid in de manier waarop dingen eruit zien en werken vergroot het gebruiksgemak. Veel 

user interfaces zijn verwarrend of moeilijk voor gebruikers, omdat de vele informatieblokjes op de pagina met 

elkaar strijden om aandacht. Dit komt doordat ze allemaal hetzelfde 'gewicht' hebben. In het ontwerp van 

Omgevingsloket online wordt verschil in transparantie en in contrast van de kleuren gebruikt om de aandacht 

van de scannende gebruiker te ondersteunen richting de meest belangrijke taken. 

5.1.3 Combinatie van illustrerende beeldmetaforen en bondige tekst 

In beginsel 'scannen' gebruikers schermen op datgene waarmee ze hun taak associëren. Dat wil zeggen dat 

grote tekstblokken voor informatieoverdracht aan het begin van de taak uit den boze zijn. In een 

werkomgeving, waar men een taak moet volbrengen om verder te komen, is een zin van drie woorden 

scanbaar. Een zin van twintig woorden niet. Gebruik van beeldmetaforen en bondige tekst op de 

beginschermen geeft de gebruiker als het ware een duwtje in de rug om zich daarna de complexere en meer 

uitgebreide informatie toe te eigenen en juist te gebruiken. 

 

 

5.1.4 Stileren van compacte formuliervelden 

Door formulieren dynamisch op te bouwen, zodanig dat alleen de benodigde velden zich presenteren naar 

gelang de onderliggende informatiebehoefte, ontstaat een veel prettigere situatie voor de gebruiker dan 

wanneer hij tegen een oneindige hoeveelheid nog in te vullen velden aankijkt. De taak die de gebruiker moet 

uitvoeren ontvouwt zich dan als het ware 'spelenderwijs'. Dit maakt het makkelijker de taak te volbrengen.  
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In de formulieren worden instructies en aanvullende informatie zichtbaar als de gebruiker ze nodig heeft door 

middel van de veldhelp, toelichting en voorbeelden. Door de veldhelp strak en degelijk blauw te maken komt 

het helder, duidelijk en opvallend over, maar alleen wanneer de gebruiker dit nodig heeft. Ook het ‘toelichting’ 

icon is blauw, waardoor deze kleur (na enige interactie) geassocieerd wordt met hulp, meer uitleg en 

ondersteuning. Het blauw komt ook terug in de instructies bovenaan formulieren. 

 

 

 

Om de site niet al te stijf te maken is gekozen voor een afwisselend gebruik van rondingen en krommingen, 

contrasterend met de vele hoekige vormen van formuliervelden. We willen de gebruikers laten voelen dat de 

overheid fris en simpel gebruiksondersteunend, zelfs stijlvol, hen tegemoet komt. 

5.2 Lay-out 

Er wordt gebruik gemaakt van een vaste 'bladspiegel' om de oriëntatie van de gebruiker te centreren. Er zijn 

twee varianten wat lay-out betreft, elk met een eigen focus. 
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De informatieve lay-out: hier ligt de nadruk op navigeren, informeren en oriënteren. Dit kan door gebruik te 

maken van de tabs en op een speelse en laagdrempelige manier via de carrousel.  

 

De applicatieve lay-out: deze is gericht op de taak en het volbrengen daarvan, namelijk een aanvraag doen. 

Alleen de onderdelen die het invullen van de aanvraag ondersteunen zijn hierin opgenomen. Om de gebruiker 

een duidelijke focus te geven, heeft alleen het formulier een witte achtergrond, waardoor deze opvalt. Het 

aanvraagproces wordt duidelijk aangegeven door de stappen te laten zien, en onderscheid te maken tussen de 

stappen die al zijn gezet. Hierdoor ontstaat een besef waar de gebruiker is, en hoe hij de aanvraag moet 

volbrengen. Overige acties die de gebruiker kan ondernemen tijdens de aanvraag worden in een buttonbar 

aangeboden. Dit versterkt het gevoel dat de gebruiker in een werkomgeving zit en de controle heeft.  

 

5.3 Typografie 

Er is gekozen voor het font: Trebuchet MS en Verdana 

 

Trebuchet MS heeft ronde vormen en daarmee een vriendelijke en soepele uitstraling, en vormt hiermee de 

basis van de typografie. Het font blijft op verschillende formaten goed leesbaar en is op elke computer als 

systeemfont aanwezig. Trebuchet MS is zowel geschikt als koptekst als wel bodytekst. Het font wordt door de 

hele webapplicatie gebruikt. 
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Verdana wordt voornamelijk gebruikt in de footer, hiermee onderscheidt het component zich met de rest van 

de pagina. Verdana oogt wat zakelijker en is goed leesbaar in kleine fontformaat. 

Met kleur wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen titel (bold, groen), koppen (bold, grijs of groen),  

broodtekst (grijs) en links (oranje). De kleurstelling groen en oranje wordt door de hele website gebruikt met 

de achterliggend gedachte: groen is waar de gebruiker is, oranje is waar de gebruiker naar toe kan gaan. In de 

lopende tekst wordt onderscheid gemaakt tussen het contentvlak en de sidebar. De lopende tekst in het 

contentvlak is donkerder dan in de sidebar, zodat de focus op het contentvlak ligt. 

 

Voor gedetailleerde specificatie van de typografie, zie css van Omgevingsloket online. 

 

 

            

 

5.4 Illustratie 

De content van Omgevingsloket online wordt op verschillende plekken ondersteund door illustraties. De 

illustraties ondersteunen de tekst of het doel ervan met eenvoudige maar pakkende beelden.  

Er zijn twee illustratie stijlen: 

 Icon in het landschap, waarbij altijd 1 vlak (vorm) als silhouet in het landschap staat waar de 

zonnestralen op schijnen. De zonnestralen komen altijd vanuit de linker bovenhoek. De illustratie 

moet in combinatie met de header altijd een minimale afstand hebben van 400 pixels ten opzichte van 

de header. 

 Illustratie met vlakken. De vlakken hebben een vriendelijke uitstraling door subtiele rondingen en 

lichte gradiënt, in de kleuren van het Omgevingsloket online. De illustratie mag nooit afgesneden 

worden. 
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Silhouet illustratie   Illustratie met vlakken 

 

 

5.5 Inlog  

Het is duidelijk zichtbaar dat er ingelogd dient te worden door middel van DigiD of eHerkenning. 

Voorschriften voor het gebruik van logo's, zoals het DigiD of van eHerkenning, worden één-op-één toegepast, 

maar wel zoveel mogelijk als natuurlijk onderdeel van de site als geheel. 
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5.6 Componenten 

 

Header 

De header geeft een zonnig landschap weer met doorbrekende zonnestralen, waarin figuratieve beelden staan 

die op metaforische wijze het onderwerp vergunningsaanvraag uitbeelden. Om aan te sluiten bij de 

doelgroepen zijn voor de zakelijke en particuliere site verschillende figuratieve beelden gekozen. 

 

 

5.6.1 Buttonbar 

De buttonbar in de applicatieve lay-out herbergt allerlei functies die door de gebruiker kunnen worden 

aangeroepen. De functies staan daarom op een centrale plek in de header, zodat de gebruiker dit eenvoudig kan 

vinden.  
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5.6.2 Tabs 

Tabs worden gebruikt als hoofdnavigatie en om content te ontsluiten. Doordat de vorm van de hoofdnavigatie 

tab alleen is te zien bij de geselecteerde tab, is  het duidelijk voor de gebruiker waar hij zich bevindt.  

 

Tabs (Hoofdnavigatie) 
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Bij de tweede niveau tabs vallen vooral de tabs op waar de gebruiker naar toe kan. De geselecteerde tab wordt 

nog eens benadrukt door de titel. 

 

 

Tweede niveau tabs 

 

De tweede niveau bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Actieve tab 

2. Normale tab 

3. Tab tijdens hover status met de cursor 

4. Tab tijdens press status met de cursor 

5. Inactieve tab (optioneel) 

6. Titel van de tab 

7. Schaduw zijkant (alleen als er aan één van de 

zijkanten een column staat) 

8. Kader (alleen als er aan beide zijkanten een column 

staat) 

 

 

 

5.6.3 Footer 

De footer onderscheidt zich van de rest van de pagina doordat tekst en logo’s in een lichte grijstint staan en 

voor een ander font is gekozen (Verdana). Verdana oogt wat zakelijker en is goed leesbaar in kleine formaat.  
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De footer bestaat uit: 

1. Sitemap, pagina’s met onderdelen 

2. Link naar de particuliere of zakelijke omgeving 

3. Logo’s, worden in kleur getoond tijdens een hover van de cursor 

4. Copyright, gebruiksvoorwaarden- en disclaimer link 

 

De sitemap is overzichtelijk in 4 kolommen ingedeeld, wat overeenkomt met de indeling van de 

hoofdnavigatie. 

5.6.4 Carrousel 

De vormgeving van de carrousel is licht en minimaal, zodat hierdoor de content sterk naar voren komt. De 

vorm van de carrousel is alleen aangegeven met schaduw. De navigatie is hierdoor ook snel op te merken. 

De carrousel op de hompage is het eerste wat gebruikers te zien krijgen. Deze eerste ontmoeting met 

Omgevingsloket online  moet helder maken wat de gebruiker kan verwachten. Dit wordt bereikt met heldere 

teksten en sprekende illustraties.  
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Progress 

De styling van de progress ligt in de lijn van de styling 

van de tabs, zodat het voor de gebruiker herkenbaar is. 

De progress geeft duidelijk aan, met een groene pijl, bij 

welke stap de gebruiker nu is. De gebruiker kan terug 

naar de vorige stap, waarbij een potlood icon aangeeft 

dat de gebruiker de stap kan bewerken. Naar de 

volgende stap kan de gebruiker nog niet, dit is 

zichtbaar gemaakt door de stap in licht grijs/groen weer 

te geven. 
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5.6.5 Tabel 

De tabel kan veel content bevatten, het is daarom van belang dat de gebruiker duidelijk kan zien welke 

informatie bij elkaar hoort en wat er mee gedaan kan worden. Hierbij zijn de ‘zebra’ strepen in de tabel 

onmisbaar. De acties zijn duidelijk zichtbaar door de oranje kleur. Met de header van de tabel is subtiel 

aangegeven op welke kolom is gesorteerd.   

 

 

5.6.6 Tasklist 

De styling van de tasklist ligt in de lijn van de tabel. Doel is het zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk 

weergeven van de inhoud. Dit wordt bereikt door alleen de noodzakelijk informatie weer te geven en duidelijk 

over te brengen wat er verwacht wordt van de gebruiker. Een taak heeft twee statussen, de taak staat nog open 

of is reeds volbracht. Door de duidelijke ‘call to action’ knop achter de naam van de taak te plaatsen als de taak 

nog open staat, of als ‘succesvol volbracht’ (afgevinkt) weer te geven, wordt het voor de gebruiker duidelijk 

welke taken nog gedaan moeten worden. 

  

Taaklist 
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6 Contentstructuren 

Dit hoofdstuk specificeert de contentonderdelen. Achtereenvolgens worden beschreven de algemene 

onderdelen (launchpagina en homepage), de informatie-onderdelen (homepage, 'Wat is Omgevingsloket 

online?' en 'De stappen'), de procesonderdelen, de ondersteunende onderdelen en de communicatie-onderdelen. 

 

Van elk onderdeel zijn gespecificeerd:  

 

 De plaats van het onderdeel: 

Ter verduidelijking van welk onderdeel wordt bedoeld. 

 Beheer: 

Hoe en waar het onderdeel wordt beheerd en waar rekening mee gehouden moet worden bij 

wijzigingen. 

 De uitbreidbaarheid: 

Indien van toepassing wordt toegelicht of een onderdeel mag worden uitgebreid en, zo ja, op welke 

manier dit kan en mag. 

 De structuur: 

Elk onderdeel heeft een eigen tabel met daarin de labels (de naam van de bouwstenen van een 

onderdeel), toelichting op het label, attributen (wat geldt voor dit label in de zin van aantal karakters 

etcetera) en eventuele opmerkingen. 
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6.1 Algemene onderdelen launchpagina 

 

 

6.1.1 L1: Titel 

Plaats 

De titel van de site staat links bovenin het scherm. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 
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Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Welkom Regel voor welkom  verplicht 

 maximaal aantal woorden mag 

niet meer dan één regel beslaan 

 

Titel Titel van de site.  verplicht  

Ondertitel Ondertitel van de site.  verplicht 

 maximaal aantal woorden mag 

niet meer dan één regel beslaan 

De ondertitel is voor 

release 2.4 'Het loket voor 

de omgevingsvergunning'. 

Wanneer de ondertitel erg 

lang wordt, moet in 

overleg met een grafisch 

ontwerper worden besloten 

of het ontwerp niet te erg 

wordt beïnvloed. 

6.1.2 L2: Knoptekst particulier 

Plaats 

De tekst staat op de knop voor de particulier. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Kop Inleidende zin  verplicht 

 maximaal aantal woorden mag 

niet meer dan twee regels 

beslaan 

 

Opties Bulleted list met opties  verplicht 

 bulleted list 

Er mogen nooit meer 

opties komen dan op de 

knop passen 

6.1.3 L3: Knoptekst zakelijk 

Plaats 
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De tekst staat op de knop voor de bedrijven. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Kop Inleidende zin  verplicht 

 maximaal aantal woorden mag 

niet meer dan twee regels 

beslaan 

 

Opties Bulleted list met opties  verplicht 

 bulleted list 

Er mogen nooit meer 

opties komen dan op de 

knop passen 

6.1.4 L4: No show-optie 

Plaats 

Het is mogelijk om de launchpage uit te schakelen bij een volgend bezoek aan Omgevingsloket online. De 

instructietekst staat naast het aanvinkvakje onderaan de knoppen voor particulier en bedrijf. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Aanvinkvakje   verplicht  

Instructie Uitleg bij aanvinkvakje.  verplicht 

 De tekst 'niet meer tonen' is 

vet (bold) 

 Er staat geen 'www.' voor 

'omgevingsloket.nl'. 

 

6.1.5 L5 en A9: Logo's   

Plaats 

De logo's staan onderaan de site in het midden van de footer. 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 125 van 172 

 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Logo Logo van een betrokken partij 

bij Omgevingsloket online 

 verplicht 

 bestandsformaat: 

.GIF 

 afmeting: 

breedte:  

variabel  

hoogte:  

maximaal 50 px 

 logo is tegelijk hyperlink 

naar website betreffende 

partij 

De logo's zijn grijs, 

tenzij de muis er op 

wordt geplaatst. Dan 

wordt het logo in kleur 

getoond. De logo's 

fungeren als link die 

opent in een nieuw 

venster. 

6.1.6 L6 en A10: Footertekst 

Plaats 

De footertekst staat onder de logo's in het midden van de footer. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 
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Copyright De vermelding van de 

eigenaar van het copyright. 

 verplicht De tekst is grijs, 

net als de logo's. 

Het jaartal 

verandert mee als 

er in een nieuw 

jaar een nieuwe 

release wordt 

gedaan. 

Gebruiksvoorwaarden Een link naar de 

gebruiksvoorwaarden. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

Disclaimer Een link naar de disclaimer.  verplicht 

 hyperlink 

 

Vragen of suggesties Een link naar een formulier 

om fouten, vragen of 

suggesties door te geven 

 verplicht  

 hyperlink 
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6.1.7 Algemene onderdelen homepage 
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6.1.8 A1: Titel 

Plaats 

De titel van de site staat links bovenin het scherm. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van de site.  verplicht 

 hyperlink 

Is link naar homepage. 

Ondertitel Aanduiding of het de 

zakelijke of particuliere 

omgeving betreft. 

 verplicht De ondertitel is voor burgers 'Particulier' en 

voor bedrijven 'Zakelijk'. 

6.1.9 A2: Inlogsnelkoppeling 

Plaats 

Rechts bovenin het scherm. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Snelkoppeling 

inloggen/uitloggen 

Een link om te kunnen 

inloggen als je in een 

omgeving bent waarin 

de rechter zijkolom niet 

zichtbaar is. 

 verplicht 

 hyperlink 

De link verandert na inloggen 

automatisch in 'Uitloggen'. 

6.1.10 A3: Tabbladen 

Plaats 

De hoofdtabbladen staan in het groene vlak bovenin de site. De subtabbladen (zie afbeelding onder tabel) van 

de tab 'Wat is Omgevingsloket online' en 'De stappen' staan direct onder de hoofdtabbladen zodra deze zijn 

aangeklikt. 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Uitbreidbaarheid 
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Uitbreiding van de hoofdtabbladen is niet wenselijk. Dit kan alleen via de stylesheet. Om hierin wijzigingen te 

kunnen doorvoeren is iemand met kennis van XSLT vereist. Subtabbladen kunnen worden uitgebreid door het 

toevoegen van een concept in het kennismodel in Be Informed Studio. De subtabbladen moeten wel op één 

regel passen. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Tabblad De tabbladen vormen de 

navigatie binnen de site. 

 verplicht 

 Hoofdtabblad: maximaal 

30 karakters 

 Subtabblad: maximaal 

20 karakters 

 

Titel Een titel bovenaan het tabblad  verplicht voor de 2e t/m 

4e tab 

 

Intro Een inleidende zin bovenaan het 

tabblad 

 verplicht voor de 2e t/m 

4e tab 

 

 

 

Subtabbladen tabblad Wat is Omgevingsloket online? 

 

Subtabbladen tabblad De stappen 

6.1.11 A4: Inlogdock niet-ingelogde omgeving 

Plaats 

Het inlogdock staat in de rechter zijkolom. 

 

Beheer 

De links uit dit onderdeel worden beheerd in Be Informed Studio. De tekst wordt beheerd in de stylesheets. Om 

hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van XSLT vereist. 

 

Structuur niet-ingelogde omgeving 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van het inlogdock.  verplicht 

 niet meer dan één regel 
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Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Toelichting Korte uitleg over inloggen 

met... 

 verplicht  

Logo Het logo van de inlogprovider 

staat in het inlogdock. 

 bestandsformaat: 

.PNG, .JPG of .GIF 

 hyperlink 

Dit logo is een 

verplichting vanuit de 

inlogprovider en moet 

in overeenstemming 

met de provider 

worden geplaatst. 

Link Inloggen 

voor 

buitenlanders 

zonder Europees 

inlogmiddel / 

Inloggen voor 

instellingen of 

buitenlandse 

bedrijven 

zonder Europees 

inlogmiddel ' 

Link naar pagina om in te 

loggen als niet-ingezete. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

Toelichting Korte uitleg over waarvoor je 

moet inloggen. 

 verplicht  

 

 

6.1.12 Ingelogde omgeving 

Het inlogdock verdwijnt wanneer is ingelogd.  

 

Plaats 

Dan komen rechts bovenin een verwijzing naar de naam van de ingelogde persoon, eventueel een link naar het 

profiel en een link om uit te loggen. 

 

 

 

Structuur ingelogde omgeving 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Naam Melding dat gebruiker is 

ingelogd als met daarachter 

de naam die is gekoppeld 

aan de inloggegevens. (*) 

 verplicht Als de gegevens nog 

niet bekend zijn, staat 

er alleen 'Ingelogd'. 

Profiellink Link naar scherm met 

gegevens die in het profiel 

 verplicht als profiel is 

aangezet door gebruiker 
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zijn opgeslagen.  hyperlink 

Snelkoppeling 

inloggen/uitloggen 

Een link om te kunnen 

uitloggen als je in een 

omgeving bent waarin de 

rechter zijkolom niet 

zichtbaar is. 

 verplicht 

 hyperlink 

De link verandert na 

uitloggen automatisch 

in 'Inloggen'. 

(*)De exacte naam die op basis van de inloggegevens wordt getoond is afhankelkijk van de soort gebruiker en 

inlog/identificatiewijze.  

- Login door particulier via Digid, dan BSN van de persoon tonen. 

- Login door particulier als Europees burger via eIDAS dan wordt: 

- als voornamen, voorvoegsels en achternaam meekomen vanuit het inloggen met eIDAS de 

voornamen, voorvoegsels (optioneel) en de achternaam getoond. 

- als de voornamen, voorvoegsels en achternaam niet meekomen vanuit het inloggen met eIDAS en 

de Europese burger heeft geen profiel ingesteld het Identificatienummer Europees burger 

getoond. 

- als de voornamen, voorvoegsels en achternaam niet meekomen vanuit het inloggen met eIDAS en 

de Europees burger heeft een profiel ingesteld na het eerstvolgende inloggen de voorletters met 

de (optionele) voorvoegsels en de geslachtnaam vanuit het ingestelde profiel getoond. 

- Login door zakelijke gebruiker via eHerkenning, dan KvK nummer van de organisatie tonen. 

- Login door particulier niet ingezetene, dan gebruikersnaam uit LDAP voorziening tonen. 

- Login door zakelijk gebruiker (buitenlands bedrijf), dan gebruikersnaam uit LDAP voorziening tonen. 

- Login door baliemedewerker dan de naam tonen waarmee de lokaal beheerder het betreffende account 

heeft aangemaakt. 

 

6.1.13 A5: Snel beginnen 

Plaats 

In de rechter zijkolom. 

 

Beheer 

De links uit dit onderdeel worden beheerd in Be Informed Studio. De tekst wordt beheerd in de stylesheets. Om 

hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van XSLT vereist. 

 

Structuur 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van blok Snel beginnen. 

 

 verplicht 

 Niet meer dan één regel 

 

Toelichting Korte tekst met links naar 

vergunningcheck en aanvraag. 

 verplicht 

 hyperlinks in tekst 

De links gaan naar de 

vergunningcheck en de 

inlogpagina 
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6.1.14 A6: Papieren aanvraagformulier samenstellen 

Plaats 

In de rechter zijkolom. 

 

Beheer 

De links uit dit onderdeel worden beheerd in Be Informed Studio. De tekst wordt beheerd in de stylesheets. Om 

hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van blok Op papier. 

 

 verplicht 

 niet meer dan één regel 

Titel is 'Op papier' 

Toelichting  Korte tekst met informatie 

over papieren 

aanvraagformulier. 

 verplicht 

 hyperlinks in tekst 

Bevat een link naar de dialoog 

'Papieren aanvraagformulier 

samenstellen' en 

'Vergunningcheck'. 

6.1.15 A7: Meer informatie 

Plaats 

In de rechter zijkolom. Als het bevoegd gezag waar de werkzaamheden plaatsvinden bekend is, wordt 

aanvullende informatie getoond. 

 

Beheer 

De links uit dit onderdeel worden beheerd in Be Informed Studio. De tekst wordt beheerd in de stylesheets. Om 

hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van blok Meer 

informatie. 

 

 verplicht 

 niet meer dan één 

regel 

 

Toelichting 

zonder dat 

locatie 

bekend is. 

Korte tekst met algemene 

informatie. 

 verplicht  
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Toelichting 

als locatie 

bekend is 

Contactinformatie van de 

gemeente/provincie waar de 

werkzaamheden plaatsvinden. 

 Geen van de 

onderdelen is 

verplicht. Ze zijn 

afhankelijk van door 

het bevoegd gezag 

ingevoerde informatie 

 e-mailadres is link 

 URL is link 

De meest uitgebreide versie 

van deze content is als volgt: 

 

Meer informatie? Neem 

contact op met [naam 

gemeente/provincie/rijk] 

[tel] 012 - 3456789 

[bereikbaarheid] ma - 

vrij van 8.30 tot 17.00 

uur 

[e-mailadres] 

[hyperlink] 

info@omgevingsloket.nl 

Website van [naam 

gemeente] [hyperlink] 

6.1.16 A8: Sitemap 

Plaats 

Onderaan als eerste onderdeel van de footer. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van een categorie.  verplicht 

 hyperlink behalve bij 

Rechten en Regels (deze 

heeft geen eigen pagina of 

modal) 

 

Onderdelen De onderdelen waarnaar een 

snelkoppeling wordt gelegd. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

6.1.17 A9: Link naar bedrijvensite/particulierensite 

Plaats 

De link naar de bedrijvensite/particulierensite staat gecentreerd boven de footer. 
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Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Link Link die toegang geeft tot de 

bedrijvensite/particulierensite. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

6.1.18 A10 en L5: Logo's 

Plaats 

De logo's staan onderaan de site in het midden van de footer. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Uitbreidbaarheid 

Nieuwe logo's van nieuw betrokken partijen kunnen aan de regel worden toegevoegd. De volgorde kan worden 

bepaald met de hoofdeigenaar (Ministerie van Infrastructuur en Ruimte) en (indien nodig bij erg afwijkende 

logo's) een grafisch ontwerper voor balans in de pagina. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Logo Logo van een betrokken partij 

bij Omgevingsloket online. 

 verplicht 

 bestandsformaat: 

.GIF 

 afmeting: 

breedte:  

variabel  

hoogte:  

maximaal 50 px 

 hyperlink 

De logo's zijn grijs, 

tenzij de muis er op 

wordt geplaatst. Dan 

wordt het logo in kleur 

getoond. De logo's 

fungeren als link die 

opent in een nieuw 

venster. 

6.1.19 A11 en L6: Footertekst 

Plaats 

De footertekst staat onder de logo's in het midden van de footer. 
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Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Copyright De vermelding van de 

eigenaar van het copyright. 

 verplicht De tekst is grijs, net 

als de logo's. Het 

jaartal verandert mee 

als er in een nieuw 

jaar een nieuwe 

release wordt 

gedaan. 

Gebruiksvoorwaarden Een link naar de 

gebruiksvoorwaarden. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

Disclaimer Een link naar de disclaimer.  verplicht 

 hyperlink 

 

Vragen of suggesties Een link naar een formulier 

om fouten, vragen of 

suggesties door te geven. 

 verplicht  

 hyperlink 

 

6.2 Informatie-onderdelen homepage 

Informatie-onderdelen op de homepage bevatten informatie over het werken met Omgevingsloket online, 

nieuws en versies, gebruiksvoorwaarden, een disclaimer en een mogelijkheid om fouten, vragen en suggesties 

te melden. 
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6.2.1 Homepage 

 

6.2.2 I1: Carrousel 

Plaats 

De carrousel staat op de tab 'Home'.  

 

Beheer 
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Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio.  

 

Uitbreidbaarheid 

Door middel van het toevoegen of verwijderen van secties in Be Informed Studio, kan het aantal slides in de 

carrousel worden uitgebreid of verminderd. Het minimum aantal slides is twee, het maximum aantal slides is 

vijf. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Korte kop die de inhoud van de 

slide weergeeft. 

 verplicht 

 maximaal één regel 

 

Tekst Informatieve tekst.  verplicht 

 (hyper)links toegestaan 

 maximaal 350 karakters 

of 8 regels 

De hoogte van de 

carrousel is leidend. Als 

de tekst langer is dan op 

de standaardhoogte van 

de carrousel past, moet de 

tekst worden aangepast of 

over meerdere slides 

worden verdeeld. 

Afbeelding Foto of illustratie.  verplicht 

 formaat: 

.JPG 

 afmeting: 

breedte:  

270px 

hoogte: 

220px 

Lever een afbeelding aan 

op de aangegeven 

afmetingen. De 

afbeelding wordt door de 

stylesheet geschikt 

gemaakt voor de 

carrousel. 
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6.2.3 I4: Gebruiksvoorwaarden 

 

 

Plaats 

De gebruiksvoorwaarden worden getoond wanneer een gebruiker de link aanklikt. Ze staan in een eigen modal 

dat als overlay wordt getoond. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. Voordat de gebruiksvoorwaarden kunnen worden 

gewijzigd, moet expliciete toestemming zijn gegeven door de juristen van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu.  
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Structuur modal 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel is 

'Gebruiksvoorwaarden 

Omgevingsloket online'. 

 verplicht  

Formulierversie Nummer van de versie.  verplicht  

Datum wijziging Datum dat de versie is 

gewijzigd. 

 verplicht 

 notatie: dd (in 

getal(len)) maand (in 

tekst) jjjj (in getallen) 

 

Downloadoptie Zin waarin wordt aangeboden 

om de gebruiksvoorwaarden te 

downloaden. 

 verplicht 

 hyperlink op 

'downloaden (PDF 

[grootte PDF])' 

 

 

 

 

Link Link(s) naar artikelen uit 

gebruiksvoorwaarden 

 verplicht 

 hyperlink 

 

Artikel Eén of meerdere artikelen  verplicht  

 

Downloadoptie Zin waarin wordt aangeboden 

om de gebruiksvoorwaarden te 

downloaden 

 verplicht 

 hyperlink op 

'downloaden (PDF 

[grootte PDF])' 

 

 

 

 

Link naar boven Een link om weer naar de 

bovenkant van het scherm te 

gaan. 

 verplicht 

 hyperlink 

 

 

 

 

 

Structuur artikel 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van het artikel.  verplicht  

Inhoud De inhoud van het artikel.  verplicht  

Link naar boven Een link om weer naar de 

bovenkant van het scherm te 

gaan. 

 verplicht 

 hyperlink 
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6.2.4 I5: Disclaimer 

 

 

 

Plaats 

De disclaimer wordt getoond wanneer een gebruiker de link aanklikt. Ze staan in een eigen modal dat als 

overlay wordt getoond. 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. Voordat de disclaimer kan worden gewijzigd, moet 

expliciete toestemming zijn gegeven door de juristen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

  

Structuur 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van de disclaimer.  verplicht  

Formulierversie Nummer van de versie.  verplicht  

Inhoud De inhoud van de disclaimer.  verplicht  
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6.2.5 I6: Vragen of suggesties 

 

 

Plaats 

De dialoog vragen of suggesties wordt getoond wanneer een gebruiker de link aanklikt. Ze staan in een eigen 

modal dat als overlay wordt getoond. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist.  

 

Structuur 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van vragen of 

suggesties. 

 verplicht  
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Toelichting Toelichting waar dit formulier 

voor is bedoeld. 

 verplicht Deze bevat een 

verwijzing naar de e-

mailgedragslijn van de 

overheid. Deze URL 

moet periodiek 

gecontroleerd worden 

Kop formulier De kop van het formulier.  verplicht   

Formulier Velden die een gebruiker 

invult. 

 verplicht  

Aanvinkvakje 

meesturen 

referentie 

Mogelijkheid voor een 

gebruiker om de laatst 

bezochte pagina mee te sturen 

als referentie.  

 verplicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Informatieonderdelen 'Wat is Omgevingsloket online?' 

Informatieonderdelen op de tab 'Wat is Omgevingsloket online?' bevatten informatie over welke vergunningen 

er zijn gebundeld in de omgevingsvergunning, handige links en veelgestelde vragen. 
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Tab 'Wat is Omgevingsloket online?' 

 

 

6.3.1 W1: Informatieblok op subtabblad 'Wat is Omgevingsloket online?' 

Plaats 

Op één van de subtabbladen van 'Wat is Omgevingsloket online?'. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 
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Uitbreidbaarheid algemeen 

Door het toevoegen van een concept in het kennismodel van Be Informed Studio kan het aantal subtabbladen 

worden uitgebreid.  

 

Uitbreidbaarheid veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen mogen per categorie worden toegevoegd. Indien nodig mag een extra categorie worden 

aangemaakt. 

Structuur 'Wat hoort erbij?' en 'Handige links' 

 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van het 

informatieblokje. 

 verplicht  

Intro Een inleidende zin over wat er 

in het blok te vinden is. 

 niet verplicht  

Subtitel De subtitel van de inhoud van 

een informatieblokje. 

 niet verplicht  

Inhoud De inhoud van het 

informatieblokje. 

 niet verplicht 

 hyperlinks zijn 

toegestaan 

 

Illustratie Elk subtabblad heeft rechts 

onderin een eigen illustratie. 

 verplicht 

 bestandsformaat:         

.PNG of .JPG 

 afmeting: breedte:         

310 px       hoogte:          

400 px 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur 'Veelgestelde vragen' 

 



 

  

FO Bijlage User Interface Design versie  2.16  Pagina 145 van 172 

 

 

 

 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 
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Titel De titel van het 

informatieblokje. 

 verplicht  

Intro Een inleidende zin over wat er 

in het blok te vinden is. 

 verplicht  

Subtitel De subtitel van de inhoud van 

een informatieblokje (in dit 

geval 'Vergunningcheck', 

'Aanvraag' en 'eHerkenning en 

Omgevingsloket online'). 

 verplicht 

 

 

Vraag De veelgestelde vraag.  verplicht  

Antwoord Antwoord op de vraag.  verplicht 

 (hyper)links 

toegestaan 

 

Lees ook kop Kop met daaronder links naar 

andere veelgestelde vragen. 

 niet verplicht 

 maximaal één regel 

 

Lees ook links Links naar andere veelgestelde 

vragen. 

 niet verplicht 

 hyperlink 

De vraag waarnaar 

wordt verwezen wordt in 

zijn geheel 

uitgeschreven en is ook 

in zijn geheel een 

hyperlink. 

Illustratie Elk subtabblad heeft rechts 

onderin een eigen illustratie. 

 verplicht 

 bestandsformaat:         

.PNG of .JPG 

 afmeting: breedte:         

310 px       hoogte:          

400 px 
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6.4 Informatie-onderdelen 'De stappen' 

Informatie-onderdelen op de tab 'De stappen' bevatten informatie over stappen die een gebruiker doorloopt bij 

het checken van de vergunningplicht en het aanvragen van een omgevingsvergunning. 

 

 

6.4.1 S1: Informatieblok op subtabblad 'De stappen' 

Plaats 

Op één van de subtabbladen van 'De stappen'. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Uitbreidbaarheid 
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Door het toevoegen van een concept in het kennismodel van Be Informed Studio kan het aantal subtabbladen 

worden uitgebreid.  

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van het 

informatieblokje. 

 verplicht  

Intro Een inleidende zin over wat er 

in het blok te vinden is. 

 verplicht  

Kop illustratie Een titel bij de illustratie.  niet-verplicht  

Illustratie Elk subtabblad heeft na de 

intro een eigen illustratie. 

 verplicht 

 bestandsformaat:         

.PNG of .JPG 

 afmeting: breedte:         

590 px       hoogte:          

afhankelijk van 

inhoud, maximaal 345 

px 

 

Tussenkop Een tussenkop voor meerdere 

informatieblokjes. 

 niet verplicht  

Subtitel De titel van een 

informatieblokje 

 niet verplicht  

Inhoud De inhoud van het 

informatieblokje. 

 niet verplicht 

 hyperlinks zijn 

toegestaan 

 

6.5 Procesonderdelen 

6.5.1 Accordeon 

Plaats 

Accordeons komen op meerdere plaatsen in de applicatie voor, onder andere bij de veelgestelde vragen. 

 

 

 

 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 
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Accordeontitel Opschrift van 

accordeononderdeel. 

 verplicht De titel van de 

accordeon kan één 

woord zijn, maar ook 

een veelgestelde 

vraag. 

Accordeoninhoud De onder de accordeon 

hangende informatie. 

 verplicht De inhoud van de 

accordeon kan 

bijvoorbeeld een 

formulier zijn, maar 

ook het antwoord op 

een veelgestelde 

vraag. 

 

 

Accordeon 

6.5.2 Formulier 

Plaats 

Formulieren komen op allerlei plaatsen en in verschillende vormen voor. De check bestaat uit twee 

formulieren, voor locatie en werkzaamheden, en ook in het dossier komen statische en dynamische formulieren 

voor. De formulieren worden opgebouwd uit vragen die op verschillende manieren kunnen worden gesteld. De 

typen vragen worden hieronder behandeld. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt aangepast in Be Informed Studio. De teksten van de formulieren worden beheerd in jFO's 

voor zover het vragenformulieren van de check en aanvraag betreft. Alle 'vaste' formulieren voor de keuze van 

de werkzaamheden, het invullen van de aanvrager en locatie zijn vastgelegd in functionele ontwerpen zoals 'FO 

bijlage E Gegevensmodel' en worden beheerd binnen de applicatie. 

 

Structuur 
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Tussenkoppen mogen in het hele formulier worden ingezet. De typen vragen mogen op het formulier vrij door 

elkaar gebruikt worden. Dit hangt af van de interactie waarvoor wordt gekozen en de informatie die wordt 

gevraagd.  

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van het formulier.  verplicht  

Toelichting Toelichting op het formulier.  niet verplicht  

Tussenkop Tussenkop om 

formulieronderdeel aan te 

geven. 

 niet verplicht Een tussenkop is wenselijk 

zodra meerdere 

formulieronderdelen zich op 

één formulier bevinden.  

Toelichting 

tussenkop 

Toelichting om 

formulieronderdeel toe te 

lichten. 

 niet verplicht  

Vraag radio Vraag met als 

antwoordmogelijkheid 

radiobuttons. 

 niet verplicht  

Helptekst vraag 

radio 

Helptekst op vraag met 

radiobuttons. 

 niet verplicht 

 maximaal 600 

karakters 

Staat altijd als wolkje achter 

de vraag en opent door daar 

op te klikken. De titel van de 

toelichting is bij voorkeur 

één woord en neemt niet 

meer dan één regel in beslag. 

[Let op, door de configuratie 

in Be Informed Studio is de 

titel van het wolkje in de 

aanvraag-formulieren 

altijd 'Toelichting'] 

Vraag veld Vraag met als 

antwoordmogelijkheid een 

invulveld of een vrij tekstveld. 

 niet verplicht  

Veldhelp Toelichting op vraag met als 

antwoordmogelijkheid een 

invulveld of een vrij tekstveld. 

 niet verplicht 

 maximaal 160 

karakters 

Uitzonderingen op het aantal 

karakters zijn alleen 

toegestaan wanneer het echt 

niet anders kan. 
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Formulier check 

 

 

Formulier aanvragergegevens  
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6.5.3 Werkzaamhedenlijst 

Plaats 

De werkzaamhedenlijst komt voor in de check bij de tab 'Werkzaamheden' en in de aanvraag wanneer een 

gebruiker ervoor kiest om werkzaamheden toe te voegen. Let goed op, er gelden verschillende regels voor de 

content afhankelijk van waar de werkzaamhedenlijst wordt getoond. De werkzaamhedenlijst voor de check 

bevat geen subkeuzes bij de onderdelen Milieu en Brandveilig gebruik. Deze subkeuzes zijn wel aanwezig bij 

de werkzaamhedenlijst die wordt gebruikt om werkzaamheden aan een aanvraag toe te voegen. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt aangepast in Be Informed Studio. De werkzaamhedenlijst wordt beheerd in de matrix. 

 

Uitbreidbaarheid 

Er mogen nieuwe werkzaamheden aan de lijst worden toegevoegd. Dit gebeurt in alfabetische volgorde, tenzij 

er een goede reden is om bepaalde werkzaamheden te clusteren. Wanneer de lijst te lang wordt, moet worden 

gezocht naar een andere onderverdeling, bijvoorbeeld in categorieën. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van de lijst.  verplicht In de check is dit 

'Werkzaamheden 

kiezen'. In de aanvraag 

is dit 'Werkzaamheden 

toevoegen'. 

Toelichting 

werkzaamhedenlijst 

Instructie hoe de 

werkzaamheden te 

selecteren. 

 verplicht Let op het verschil in 

instructie voor tijdens de 

check en tijdens de 

aanvraag. 

Categorie Overkoepelende 

categorie van meerdere 

werkzaamheden. 

 verplicht Een categorie mag niet 

gelden voor één 

werkzaamheid. Er 

moeten altijd meerdere 

werkzaamheden binnen 

een categorie vallen. 

Omschrijving 

werkzaamheid 

Een bondige 

omschrijving van een 

werkzaamheid. 

 verplicht Een werkzaamheid 

bestaat in elk geval uit 

een werkwoord, 

eventueel voorafgegaan 

door een zelfstandig 

naamwoord. 

Toelichting werkzaamheid  Uitleg over wat de 

werkzaamheid inhoudt. 

 verplicht 

 maximaal 160 

Uitzonderingen op het 

aantal karakters zijn 
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Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

karakters alleen toegestaan 

wanneer het echt niet 

anders kan. 

 

 

Werkzaamhedenlijst 

6.5.4 Vragenboom 

Plaats 

De vragenboom komt voor bij de vergunningcheck. De vragenboom bestaat uit een zich opbouwende lijst met 

vragen binnen een modal panel. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt aangepast in Be Informed Studio. De vragenbomen worden beheerd in jFO's. 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De titel van de werkzaamheid 

waarvoor de vragen worden 

beantwoord. 

 verplicht  

Toelichting Korte uitleg wat je moet doen.  niet verplicht  

Vraag radio Vraag met als  verplicht  
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antwoordmogelijkheid 

radiobuttons. 

Toelichting 

vraag radio 

Toelichting op vraag met 

radiobuttons. 

 niet verplicht Staat altijd als wolkje 

achter de vraag en 

opent door daar op te 

klikken. De titel van 

de toelichting is bij 

voorkeur één woord 

en neemt niet meer 

dan één regel in 

beslag. 

Voorbeeld tekst Een tekstvoorbeeld voorzien van 

een titel en uitleg. 

 niet verplicht  

Voorbeeld 

illustratie 

Een afbeelding die de vraag 

illustreert. 

 niet verplicht 

 bestandsformaat: 

.JPG 

 afmeting: 

breedte:  

variabel 

hoogte:  

variabel 
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Vragenboom 

6.5.5 Uitkomst check 

Plaats 

De uitkomst van de check is de derde stap in de vergunningcheck. 
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Beheer 

Van dit onderdeel worden de generieke teksten bovenaan de tabbladen beheerd in de stylesheets. Om hierin 

wjizigingen aan te brengen is iemand met kennis van XSLT vereist. De overige inhoud wordt beheerd in Be 

Informed Studio. De generieke teksten zijn vastgelegd in de applicatie. De let-op-meldingen en conclusies zijn 

vastgelegd in de matrix. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van de stap.  verplicht  

Locatie De locatie zoals ingevuld 

bij de stap 'Locatie'. 

 verplicht  

Werkzaamheden De werkzaamheden zoals 

ingevuld bij de stap 

'Werkzaamheden'. 

 verplicht  

Toelichting Een toelichting op de 

indeling van de uitkomst. 

 verplicht  

Werkzaamheden-blok Kader waarin de check 

kan worden geactiveerd en 

waarin de uitkomst van de 

check verschijnt na de 

check. 

 verplicht 

 

Zie 'Werkzaamheden-

blok' voor de structuur. 

Tabbladen 

overkoepelende 

uitkomst, 

benodigdheden en tips 

Tabbladen met de 

overkoepelende uitkomst 

van meerdere checks, de 

benodigde bijlagen en 

tips. 

 verplicht  Zie 'Tabblad uitkomst', 

'Tabblad benodigdheden' 

en 'Tabblad tips' voor de 

structuur. 
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Uitkomst check 
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6.5.6 Werkzaamhedenblok 

Plaats 

Het werkzaamhedenblok staat in de uitkomst van de check. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel De naam van de 

werkzaamheid. 

 verplicht 

 

 

Uitkomst De uitkomst van de check.  verplicht Voor de check is 

uitgevoerd, staat hier 

een knop met 'Check'. 

 

 Tabblad uitkomst 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel tabblad De titel van het tabblad.  verplicht 

 maximaal 15 karakters 

 

Introductiezin geen 

vergunning nodig 

Een inleiding waaruit blijkt 

dat er geen vergunningplicht 

geldt. 

 verplicht bij alleen 

maar vergunningvrije 

werkzaamheden 

 

Introductiezin 

vergunningplicht 

Inleiding op de uitkomst bij 

vergunningplicht. 

 verplicht bij 

vergunningplicht 

 

Vergunningplichtige 

werkzaamheden 

De werkzaamheden 

waarvoor een 

vergunningplicht geldt. 

 verplicht bij 

vergunningplicht 

 

Introductiezin 

meldingplicht 

Inleiding op de uitkomst bij 

meldingplicht. 

 verplicht bij 

meldingplicht 

 

Meldingplichtige 

werkzaamheden 

De werkzaamheden 

waarvoor een meldingplicht 

geldt. 

 verplicht bij 

meldingplicht 

 

Procedure en bevoegd 

gezag vergunning-/ 

meldingplichtige 

werkzaamheden 

De procedure waaronder de 

aanvraag zal verlopen en het 

bevoegd gezag waar de 

aanvraag zal worden 

behandeld. 

 verplicht bij 

vergunningplicht 

 

Aanvullende informatie Kop en links naar 

benodigdheden en tips. 

 verplicht  
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Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel let-op clausules Kop boven de let-op-

clausules. 

 verplicht  

Let op clausules Benodigde let-op-clausules.  verplicht  

6.5.7 Melding in modal panel 

Plaats 

Meldingen in een modal panel komen op verschillende plekken voor, met name als afronding of start van een 

bepaalde handeling. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt beheerd in Be Informed Studio. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Titel Titel van de melding.  verplicht  

Instructie Toelichting op wat je moet 

doen. 

 niet verplicht  

Vraag radio Vraag met als 

antwoordmogelijkheid 

radiobuttons. 

 niet verplicht  

Toelichting vraag 

radio 

Toelichting op vraag met 

radiobuttons. 

 niet verplicht Staat altijd als wolkje 

achter de vraag en opent 

door daar op te klikken. 

De titel van de 

toelichting is bij 

voorkeur één woord en 

neemt niet meer dan één 

regel in beslag. [Let op, 

door de configuratie in 

Be Informed Studio is 

de titel van het wolkje 

in de aanvraag-

formulieren altijd 

'Toelichting'] 
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Meldingen in modal panel 

6.5.8 Actie 

Plaats 

Er zijn vier acties (secundaire functionaliteit) die een aanvrager voor een aanvraag kan uitvoeren via de 

knoppen bovenin het scherm, te weten 'Contact met bevoegd gezag', 'Betrokkenen', 'Notities' en 'Formulier 

downloaden'. Deze worden in zogenaamde sheets getoond. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt aangepast in Be Informed Studio. De inhoud van de actiesheet 'Contact met bevoegd 

gezag' wordt deels beheerd in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis van 

XSLT vereist. Deze content is applicatieve primaire content en is vastgelegd binnen de applicatie. 

 

Structuur 

Deze structuur geldt voor de hoofdpagina's van de acties en de subpagina's die kunnen worden bereikt via de 

knoppen op de hoofdpagina's.  

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 
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Titel Titel van de actie.  verplicht  

Toelichting Toelichting op de actie.  niet verplicht  

Tussenkop Aanduiding van eventueel 

onderdeel van informatie over de 

actie. 

 niet verplicht  

Overzicht in 

tabel 

Tabel met eerdere gedane acties.  niet verplicht  

Wizard Korte vragenboom om een actie 

uit te voeren. 

 niet verplicht Zie de beschrijving bij 

'Formulieren'. 

Vraag vrij veld Een vraag met als 

antwoordmogelijkheid een vrij 

veld. 

 niet verplicht  

Veldhelp Toelichting op de vraag met een 

vrij veld. 

 niet verplicht  

Browseveld Veld om documenten te zoeken 

om deze te uploaden. 

 niet verplicht  

 

 

Actie 

6.5.9 Aanvraaggegevens rechter zijkolom 

Plaats 

In de ingelogde omgeving bij een geopende aanvraag in de rechter zijkolom. 

 

Beheer 

Dit onderdeel wordt aangepast in de stylesheets. Om hierin wijzigingen door te voeren is iemand met kennis 

van XSLT vereist.  
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Structuur 

De structuur wordt bepaald door de volgorde in de stylesheets en het interactieontwerp.  

 

 

 

 

 

Aanvraaggegevens rechter zijkolom 
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6.6 Ondersteunende informatie 

6.6.1 Melding in gekleurd kader 

Plaats 

Meldingen in een gekleurd kader komen door de gehele applicatie voor. Ze geven aan of iets is gelukt (groene 

melding met groen vinkje), of de gebruiker moet opletten (oranje melding met oranje uitroepteken), of dat er 

een fout is opgetreden (rode melding met een rood kruis). 

 

Beheer 

Deze onderdelen worden beheerd in Be Informed Studio. Sommige foutmeldingen worden automatisch 

gegenereerd door de studio en kunnen moeilijk of niet worden aangepast. 

 

Structuur 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Melding Tekst waarin wordt beschreven 

wat er aan de hand is. 

 verplicht 

 hyperlinks toegestaan 

Meldingen die een 

succes tonen 

beschrijven wat er 

succesvol is gebeurd. 

Meldingen die een 

waarschuwing geven 

beschrijven de situatie 

en vervolgens wat er 

van de aanvrager wordt 

verwacht. Meldingen 

die een fout beschrijven 

geven aan dat er iets is 

misgegaan en wat de 

gebruiker moet doen om 

de fout te herstellen. 
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Meldingen in gekleurd kader 

6.7 Communicatie-onderdelen 

6.7.1 E-mails 

Plaats 

Wanneer een gebruiker een aanvraag heeft ingediend, wordt hij via e-mails of Berichtenbox op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de aanvraag.  

 

Beheer 

Dit onderdeel kan worden aangepast in Be Informed Studio. De e-mailberichten worden uit verschillende 

afzonderlijke componenten samengesteld. Welke componenten verplicht zijn is afhankelijk van het type 

bericht. De inhoud van de e-mails wordt gedocumenteerd in het FO 'Bijlage D Procesmodel'. 

 

Uitbreidbaarheid 

Wanneer er nieuwe taken beschikbaar komen waaruit e-mailverkeer kan voortvloeien, moet een bijpassend 

bericht worden opgesteld en ingevoerd in Be Informed Studio. 

 

Structuur 

De e-mails worden volgens een vaste structuur opgebouwd. De samenstelling kan per type bericht verschillen. 

Zie hiervoor de attributen. 

 

Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Subject line Onderwerp van de e-mail.  verplicht  

Aanhef Aanhef met daarin de naam 

van de gebruiker of 

medewerker van het bevoegd 

gezag. 

 verplicht  

Onderwerp Een inleiding met een korte 

samenvatting van het bericht. 

 verplicht  

Melding nieuws en 

volgen 

Een standaardzin met 

verwijzing naar de site om de 

aanvraag te kunnen volgen. 

 niet verplicht (behalve 

bij 'Verzoek om 

aanvullingen') 

 

Verplicht vrij veld Een verplicht veld waar het 

bevoegd gezag zelf een 

bericht kan intypen. 

 verplicht bij 'Verzoek 

om aanvullingen' en 

bij 'Besluit is genomen' 
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Label Toelichting Attributen Opmerkingen 

Optioneel vrij veld Een optioneel veld waar het 

bevoegd gezag zelf een 

bericht kan intypen. 

 verplicht bij 'Aanvraag 

weer in behandeling 

genomen'. 

 

Melding beschikking Standaardzin waarin de 

beschikking wordt toegelicht. 

 verplicht bij 'Besluit is 

genomen' 

 

Ondertekening Afsluiting van de e-mail.  verplicht  

Overzicht Overzicht met 

aanvraaggegevens 

 verplicht Dit overzicht bevat per 

type bericht 

verschillende soorten 

informatie. Deze 

wordt afhankelijk van 

gemaakte keuzes of 

van de status van de 

aanvraag getoond. De 

uitwerking per type 

bericht is opgenomen 

in bijlage D. 

Melding no-reply Standaardzin dat er geen 

reply op de e-mail kan 

worden gestuurd. 

 verplicht  
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7 Toegankelijkheid 

7.1 Inleiding 

Om de online visuele stijl van het in hoofdstuk 5 toegelichte visueel ontwerp te realiseren, wordt gebruik 

gemaakt van xhtml en css. 

 

Daarnaast wordt Javascript gebruikt om de taken van de gebruiker te vergemakkelijken. 

 

Om het in dit document beschreven ontwerp te realiseren wordt gebruikt gemaakt van de volgende door de 

W3C aanbevolen webtechnieken: 

 

 XHTML voor structuur 

 CSS 2.1 voor styling 

 Unobtrusive (progressief toegevoegd) Javascript, voor gedrag 

 

Structuur, styling en gedrag worden van elkaar gescheiden in aparte documenten. 

7.2 Browser ondersteuning 

De online versie is ontwikkeld om bruikbaar te zijn voor zoveel mogelijk user agents, met name browsers. Het 

gaat hierbij om de volgende browsers: Internet Explorer 6.0 en 7.0, Firefox 2.0.11, Safari 3.0.4, Opera 9.25 en 

Konqueror 3.5.8. (zie ook PVE 295). 

7.3 Backbutton browser 

De backbutton in de browser zou als volgt moeten werken: 

 

Een klik op de backbutton van de browser betekent een stap terug in de tijd. Dit houdt in dat in een modal 

panel ook terug genavigeerd kan worden met de backbutton. 

7.4 Webrichtlijnen 

De website voldoet aan de webrichtlijnen, dit betekent onder meer: 

 

 Valide xhtml 1.0 strict en valide css 2.1, zonder 'warnings' wanneer gecheckt op respectievelijk 

http://validator.w3.org/ en http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 Beschrijvende mark-up, dus semantische xhtml, maar ook semantische classnames. 

 De Webrichtlijn met betrekking tot de contrast modus wordt verder beschreven in het functionele ontwerp 

“FO OLO Bijlage Webrichtlijn hoog contrast”. 

7.5 Drempels weg 

De website voldoet aan WCAG en de drempelvrij richtlijnen. Verder geldt: 

http://webrichtlijnen.overheid.nl/richtlijnen/
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/wai-pageauth.html
http://www.drempelvrij.nl/richtlijnen
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 De tekst is schaalbaar in alle onder 5.2 genoemde browsers. Schalen 'breekt' de lay-out niet (PVE 49). 

 

7.6 Kleurgebruik 

De webrichtlijnen stellen een aantal eisen ten aanzien van het kleurgebruik in websites. Aan deze punten is 

voor het ontwerp van Omgevingsloket online aandacht besteed: 

 

10.1: Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door kleur overbrengen. 

 

10.2: Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis. 

 

10.3: Zorg voor voldoende contrast tussen tekst- en achtergrondkleur. 

 

22.9: Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de gebruiker voor een 

foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten. 

7.7 Kleurenblindheid 

De meeste kleurenblinden zien wel kleuren, alleen zijn bepaalde kleurcombinaties de boosdoeners. De 

webrichtlijnen stelt de volgende test voor. 

 

"Het testen van websites in grijswaarden: De meeste computers beschikken over toegankelijkheidsopties voor 

slechtzienden, die voor webontwikkelaars heel bruikbaar zijn om tests mee uit te voeren. Zo geeft de instelling 

van het beeldscherm op grijswaarden een indruk van de toegankelijkheid van de desbetreffende webpagina's 

voor normaal-zienden, slechtzienden en kleurenblinden. Hiermee kan de webontwikkelaar het contrast in de 

helderheid van kleuren goed nagaan." 

 

Naast het testen in grijswaarden is ook een softwarematige check uitgevoerd met het programma 'Sim 

Daltonism'. Hiermee simuleert de computer verschillende typen kleurenblindheid en stelt de gebruiker in staat 

om het ontwerp te testen door de 'ogen' van iemand met die handicap. Niet elke kleurenblinde ziet in 

grijswaarden maar kan een probleem hebben met maar één kleur: rood, groen of blauw. 

 

De test laat een voldoende leesbaarheid zien in alle gevallen. 

 

Een aantal waarden scoort op 'sort of'. Dit is als voldoende geaccepteerd. Het contrast van de hoofdnavigatie in 

default status (groen op groen) scoort onvoldoende. Dit is op te lossen door het contrast zo hoog op te 

schroeven dat de tekst zwart wordt. Dit komt de visuele uitstraling niet ten goede. De gebruiker van de site zal 

bovendien hoofdzakelijk navigeren met behulp van de knoppen en links vanuit de content. Dat de 

hoofdnavigatie minder de aandacht trekt is een bewuste keuze. 
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7.8 Verbeteringen in release 2.3 

Omgevingsloket online moet voldoen aan de webrichtlijnen van de Rijksoverheid. Omgevingsloket online is 

getoetst op de webrichtlijnen, zoals deze zijn opgenomen op de website 

http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/. 

Deze analyse heeft geleid tot de volgende  aanpassingen in de user interface (UI), het visual design (VD) en de 

content van Omgevingsloket online: 

 

UI en VD: 

 Hyperlinks worden altijd onderstreept getoond om ze te onderscheiden van gewone tekst. 

 Voor navigatie naar andere websites wordt een apart browser window geopend, om te voorkomen dat de 

gebruiker zijn taak binnen Omgevingsloket online niet meer kan vervolgen. Bij externe links wordt een 

icon achter de link geplaatst om dit gedrag te communiceren. Indien javascript uit staat, communiceert dit 

icon dat de pagina verlaten wordt na klik, zodat de gebruiker zelf een overwogen keuze kan maken hoe 

deze link te behandelen. 

 

VD: 

 Het (kleur)contrast in de gehele site is verhoogd (links, tekst op achtergrondkleur, buttons)  zodat deze nu 

op vrijwel alle punten aan de richtlijnen voldoet. Hierbij is gebruik gemaakt van online tools die het 

contrast tussen de kleurwaarden beoordelen naar de W3C maatstaven. Dit blijft ook maar een algemene 

indicatie, de test is beschikbaar via de volgende url: http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html 

 

Content en UI: 

 Bij het eerste formulier van een complexe taak of formulier wordt de markering van verplichte velden 

toegelicht. 

 Onverwachte foutsituaties worden met nette meldingen afgevangen en bieden de gebruiker de 

mogelijkheid om de fout te melden. 

 Gebruikers hebben op elke pagina de mogelijkheid fouten te rapporteren of vragen over de site te stellen 

via de link 'Vragen of suggesties'. 

 

Content: 

 Voor de start van een complexe taak of formulier wordt met tekst een indicatie aangegeven van hoe lang 

de taak duurt en wat de gebruiker bij de hand moet houden (aan informatie e.d.). 

 Afkortingen hebben een tooltip waarin de term voluit is geschreven. 

 Bij bestanden die ter download worden aangeboden is aangegeven welk formaat bestand het betreft en zo 

mogelijk wat de omvang ervan is. 

 

http://www.webrichtlijnen.nl/richtlijnen/
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8 Bijlage 1: Verschillen tussen site voor burgers en site voor bedrijven 

Deze bijlage beschrijft de verschillen tussen de site voor burgers en de site voor bedrijven. De sites bevatten 

grotendeels dezelfde functionaliteit en worden op identieke wijze bediend. Echter, de site voor bedrijven biedt 

net iets meer mogelijkheden. De verschillen zijn: 

 

Extra werkzaamheden 

Zakelijke gebruikers krijgen meer werkzaamheden aangeboden dan burgers. Bijvoorbeeld kunnen zij 

specialistische bouwwerken kiezen in stap 2 van de vergunningcheck en bij het toevoegen van werkzaamheden 

in het aanvraagformulier. 

 

Referentiecode  

Zakelijke gebruikers hebben de mogelijkheid tot het toevoegen van hun eigen referentiecode aan een melding 

of aanvraag. Dit geldt zowel voor een gemachtigde als aanvrager. Voor burgers is die mogelijkheid er niet. 

 

Profiel 

Bedrijven kunnen hun (bedrijfs)gegevens in een profiel binnen Omgevingsloket online opslaan, zodat bij een 

volgende aanvraag deze gegevens automatisch worden ingevuld. 

 

Berichtenbox 

Bedrijven kunnen kiezen of ze correspondentie via e-mail of via de berichtenbox willen ontvangen. Burgers 

geven een e-mailadres op. 

 

Wijzigen bevoegd gezag 

Zakelijke gebruikers kunnen het door Omgevingsloket online automatisch bepaalde bevoegd gezag wijzigen. 

Dit betreft meestal het wijzigen van de gemeente in de provincie en is alleen van toepassing aanvragen en 

meldingen in de module Milieu. 
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9 Bijlage 2: Reactie op 18-puntenlijst expertisegroepen 

Deze bijlage beschrijft hoe de bevindingen van de expertisegroepen verwerkt zijn in het herontwerp van de 

internetsite voor Omgevingsloket online versie 1.2. Hiervoor is het document met als titel 'Belangrijkste 

bevindingen expertisegroepen en analyse o.b.v. 8.40 versie' als basis gebruikt. 

 

1. Verschillende stijlen verwerkt 

Er is gekozen om de stijl van het papieren formulier los te laten om zo alle voordelen van het digitaal invullen 

maximaal te kunnen benutten. Er wordt gewerkt met voortgangsindicatoren om zo goed mogelijk aan te geven 

hoe ver de gebruiker is in het proces. Bovendien worden interactiepatronen hergebruikt om consistentie te 

waarborgen. 

 

2. Inconsistentie in de beeldopbouw 

De beeldopbouw is consistent gemaakt: knoppen en inhoudsopgaven op vaste plekken en met gelijke 

functionaliteit. De 'pijl' om gebruikers te helpen de volgende stap te vinden was niet meer nodig. 

 

3. Gewenste clickfunctie 

Dit punt ging helemaal om de 'pijl' en die is vervallen. 

 

4. Inefficiënte beeldopbouw 

De beeldopbouw is geheel veranderd en bevat geen overbodige lijnen en blokken meer. Ook is de tekst 

aangepakt: korter en bondiger gemaakt om scrollen te vermijden en de gebruiker sneller tot actie te laten 

overgaan. Zie ook punt 5. 

 

5. Saai uiterlijk 

In het vormgevingsconcept van de nieuwe vormgeving worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. De 

eerste reactie van gebruikers was: 'Fris', 'Ik herken dat het gaat om mijn omgeving': 

 

 Gebruik van aardse en lichte kleuren. 

 Simpel en fris. 

 Combinatie van illustrerende beeldmetaforen en bondige tekst. 

 Stileren van compacte formuliervelden. 

 

6. Bekende gegevens voorinvullen op basis van DigiD 

Hiervoor zal een koppeling gemaakt moeten worden met de Basisregistratie. Dit is nog niet gedaan en staat op 

de planning voor een volgende versie. 

 

7. Het zwarte gat van Omgevingsloket online 

Het nieuwe ontwerp heeft twee duidelijke acties: check en nieuwe aanvraag/melding. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om lopende aanvragen te bekijken. Tijdens het invullen wordt gewerkt met een aantal vaste 

stappen. Hierdoor is het voor de gebruiker altijd duidelijk waar hij zich bevindt in het proces. Uit de 

gebruikstesten die tijdens het ontwerp gedaan zijn, bleek dat hierbij geen sprake meer was van een gevoel van 

verdwaald zijn. 
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8. Bijvoegen van bijlagen onduidelijk en onvolledig 

Dit is volledig herontworpen en versimpeld: de dialoog sluit meer aan bij standaard uploaddialogen, ook is het 

kiezen van het type document en het koppelen aan een werkzaamheid vereenvoudigd. 

 

9. Onzinnige en dubbele vragen 

Er is een nieuwe analyse uitgevoerd op alle vragen. Aangezien het uitgangspunt van 100% juridische 

correctheid is losgelaten, was het mogelijk om veel vragen die voor gebruikers onlogisch waren te verwijderen. 

 

10. Uitgevraagde gegevens niet volledig 

Buitenlandse adressen worden nu ook meegenomen. Voorinvullen op basis van DigiD is nog niet mogelijk (zie 

ook punt 6). Er is ook nog niet gekeken naar hoe gegevens van de basisregistratie overgenomen kunnen 

worden. 

 

11. Titel Landelijke Voorziening Omgevingsloket vaag 

De titel is vereenvoudigd tot Omgevingsloket online. Uit gebruiksonderzoek blijkt dat ook deze naam nog vaag 

gevonden wordt. Wanneer de omgevingsvergunning ingevoerd wordt zal hier opnieuw naar gekeken moeten 

worden. 

 

12. Natuur- en milieuvragen zijn niet of lastig te beantwoorden 

Deze waren buiten scope, omdat ze in de huidige versie van Omgevingsloket online niet meegenomen zijn. 

 

13. Onduidelijk taalgebruik 

Alle teksten zijn door een tekstredacteur herschreven om beter aan te sluiten bij het taalgebruiker van de 

gebruiker. Bij gebruikstesten zijn hier geen opmerkingen meer op gekomen. 

 

14. Samenhangende vragen bij elkaar tonen  

Bij de check worden de vragen één voor één gesteld en de vragen worden duidelijk geclusterd rondom de 

gekozen werkzaamheden. Bij de aanvraag worden de vragen met een logische clustering aangeboden 

 

15. Instructies DigiD/Omgevingsloket online inlogcode uitbreiden 

Hierover is een tekst toegevoegd. 

 

16. Gebruik papieren formulieren onduidelijk 

Er zijn eenvoudige manieren ontwikkeld om een papieren formulier te printen: na afloop van de check kan de 

gebruiker via de knop Uitkomst downloaden een PDF met daarin de check inclusief 'boodschappenlijstje' 

afdrukken, bij het invullen van de aanvraag is de knop 'Formulier downloaden' toegevoegd waarmee het 

volledige aanvraagformulier op papier afgedrukt kan worden. De consequenties van het werken op papier 

worden toegelicht. 

 

17. Back- en opnieuwknoppen 

De Backknop moet nog geïmplementeerd worden. De gebruiker kan altijd opnieuw beginnen, maar de functie 

'Opnieuw' is niet meer expliciet als knop nodig. 
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18. Life events 

Het ontwerp en het model zijn erop voorbereid dat op de sites van gemeentes snelkoppelingen opgenomen 

kunnen worden naar events als 'schuurtje bouwen'. De werkelijke implementatie hiervan is nog niet definitief 

omdat het nog niet duidelijk is in welke gevallen deze snelkoppeling ook zinvol ingezet kan worden. 

Bovendien kiest de gebruiker in het nieuwe ontwerp uit een lijst met werkzaamheden. De teksten van deze 

werkzaamheden sluiten aan bij het taalgebruik van de Nederlander. Hierdoor is de noodzaak voor 'life events' 

ook duidelijk minder geworden. 

 

 


