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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document bevat het functioneel ontwerp van de features per release 2.5 van Omgevingsloket met het 

thema Integratie van Water. In dit FO worden de wijzigingen in de vergunningcheck van Omgevingsloket Online 

beschreven.  

1.2 Doel van dit document 

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

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

1.3 Scope en uitgangspunten 

Scope 

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

aanvrager.  

 

Uitgangspunten 

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

de services en functionaliteit van het bestaande Omgevingsloket Online.  

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

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

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

aanvraag of melding te kunnen doen. 

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

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

het Omgevingsloket online. 

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

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

watervergunning niet onnodig van elkaar afwijken. 

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

Wabo) niet ondersteund binnen het Omgevingsloket online. 

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

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

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

100% geautomatiseerd.  

 Omgevingsloket online ondersteunt releaseonafhankelijk beheer zoals beschreven in het FO 

Releaseonafhanklijk beheer. 

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

gehanteerd.  

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

uitgebreid met eventuele additionele wensen en eisen vanuit de watervergunning. 
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1.4 Leeswijzer  

Dit document is een uitbreiding op het Functioneel ontwerp van Omgevingsloket online. Het is de bedoeling 

dat dit FO na goedkeuring en realisatie wordt geïntegreerd in het Functioneel ontwerp versie 2.5. 

In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen in de vergunningcheck ten behoeve van de invoering van de waterwet in 

Omgevingsloket online beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft deze wijzigingen voor het papierenformulier. Het 

laatste hoofdstuk behandelt de uitschakelbaarheid.  



 

 

FO Bijlage Vergunningcheck versie 2.16  Pagina 5 van 25 

 

2 Wijzigingen vergunningscheck 

De werkzaamhedenlijst van de vergunningcheck wordt aangepast. Daarnaast is het ook in de vergunningcheck 

mogelijk dat de gebruiker zelf het juiste waterschap moet kiezen als dat niet correct afgeleid kan worden. 

Tenslotte is de tab ‘Checken en uitkomst’ gesplitst in twee tabs: ‘Checken’ en ‘Uitkomst’.  

 

2.1 Stap 1 

In stap 1 wordt in de sidebar naast de gemeente ook verwezen naar de waterbeheerder. 

 

Tekst onder 'Informatie' 

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. 

 

De vergunningscheck komt er als volgt uit te zien:  

 

Afbeelding 1: Vergunningcheck locatie 

 

Tekst onder ‘Vergunningcheck’ 

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of 

een melding moet doen. 

 

De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over ligging en grootte, inhouds- en 

oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de 

check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid. 

 

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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Afbeelding 2a: Vergunningcheck locatie extra 

 

 

Afbeelding 2b: Vergunningcheck locatie extra, gemeente selecteren 

 

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

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

 

 

Afbeelding 2c: Vergunningcheck locatie extra, zeelocatie selecteren 

2.2 Stap 2 

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

werkzaamheden: de eerste voor de omgevingsvergunning en de tweede voor de watervergunning. De aanvrager 

doorloopt altijd de twee schermen.  
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Afbeelding 3: Vergunningcheck werkzaamheden omgevingsvergunning 

 

Tekst notice: 

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

werkzaamheden binnen de watervergunning wilt toevoegen, gaat u met Volgende naar de keuzelijst voor 

waterwerkzaamheden. 
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Afbeelding 4: Vergunningcheck werkzaamheden watervergunning 

 

 

Tekst notice: 

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

binnen de omgevingsvergunning wilt toevoegen, hoeft u hier niets in te vullen en gaat u door met Volgende. 
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N.B. De lijst werkzaamheden per vergunning is opgenomen in de matrix. De schermen geven weer hoe de 

schermen eruit zien. 

2.3 Stap 3 

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 ‘ checken’ 

een keuze uit de lijst met betreffende waterschappen. 

 

 

Afbeelding 5: Keuze waterschappen 

 

Tekst notice: 

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

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

watervergunning kunnen per water- of hoogheemraadschap verschillen. 

 

Kies welk water- of hoogheemraadschap op uw locatie van toepassing is voor een juiste uitkomst van de 

vergunningcheck. 

 

Tekst toelichting bij vraag: 

Als u niet weet welk waterschap- of hoogheemraadschap van toepassing is voor uw situatie, kunt u contact 

opnemen met uw gemeente of een waterbeheerder. 

Zie voor contactgegevens van de waterbeheerders de website van de <link>waterschappen.</link> 

(link: http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html) 

 

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. 
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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. 

 

 

Afbeelding 6: Wijziging van gekozen waterschap 

 

Tekst notice 

Als u een ander water- of hoogheemraadschap selecteert, kunnen andere lokale regels gelden. Als u doorgaat, 

moet u sommige checks opnieuw uitvoeren. 

 

Stap 3 

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

met contactgegevens van bevoegde gezagen opgenomen.  

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. 
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Afbeelding 7: Scherm Checken 

 

Instructietekst: 

Stel de vergunning- en/of meldingplicht vast door de werkzaamheden te checken. Na het beantwoorden van alle 

vragen over de gekozen werkzaamheden gaat u met Volgende naar de overkoepelende uitkomst. U krijgt daar 

extra informatie over de vergunning- en/of meldingplicht. 

 

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 dezelfde tekst getoond. 

 

Per check:  
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Afbeelding 7: Scherm Checken 

  

Voor de voorbeelden in de totaal uitkomst zie paragraaf 2.4. In de sidebar is het nu via de link ‘Contactgegevens’ 

mogelijk om een modal panel te openen met gegevens van  bevoegde gezag per vergunning.  
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Afbeelding 9: Contactgegevens bevoegd gezag  indien nog geen check is gedaan 

 

De regels van afleiding van het bevoegd gezag  zijn opgenomen in het FO Bevoegd gezag . 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Modal panel contactgegevens indien een deel van alle geselecteerde werkzaamheden gechecked zijn (in dit voorbeeld is er 

vergunningplicht en meldingsplicht voor omgevingsvergunning en watervergunning) 
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2.4 Stap 4 

Tenslotte wordt de uitkomst van de checks weergegeven in de tab ‘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 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 Verordeningen. 

- 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) 
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Afbeelding 11a: 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) 

 

 

Afbeelding 11b: uitkomst van de check (met twee meldingen die niet binnen Omgevingsloket online kunnen worden gedaan) 

 

Tekst uitkomst: 

Hieronder staat de vergunning- en/of meldingplicht voor de door u gekozen werkzaamheden. In het geval van 

meerdere vergunningen en/of meldingen kunt u één aanvraag doen. Na indiening wordt de aanvraag indien 

nodig gesplitst in een aanvraag voor de omgevingsvergunning, een aanvraag voor de watervergunning en één of 

meerdere meldingen. 

 

Tekst onder kopje 'Omgevingsvergunning': 

indien vergunningplichtig 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning verloopt via de [reguliere of uitgebreide] procedure. Het 

behandelend bevoegd gezag is [naam bevoegd gezag]. 
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indien vergunningvrij 

U hebt geen omgevingsvergunning nodig. Neem eventueel contact op met [naam bevoegd gezag] voor meer 

informatie. 

 

Tekst onder kopje 'Watervergunning'  

indien vergunningplichtig 

De aanvraag voor de watervergunning verloopt via de [reguliere of uitgebreide] procedure. Het behandelend 

bevoegd gezag is [naam bevoegd gezag].  

 

indien vergunningvrij: 

U hebt geen watervergunning nodig. Neem eventueel contact op met [naam bevoegd gezag] voor meer 

informatie. 

 

Tekst onder kopje 'Melding(en)' 

U moet de volgende meldingen doen. Het behandelend bevoegd gezag is per werkzaamheid aangegeven. 

 

Tekst onder kopje 'Melding(en) buiten Omgevingsloket online' 

U moet de volgende meldingen doen buiten Omgevingsloket online. 

 

Aangepaste let op tekst 

Let op 

Niet vergunningplichtig voor een bijbehorend bouwwerk bij een woning of ander hoofdgebouw? Dit geldt 

alleen als u niet bouwt in een risicozone rondom een bedrijf (inrichting), een transportroute of een buisleiding of 

op een belemmeringenstrook voor onderhoud van een buisleiding. Is dit wel het geval? Dan hebt u een 

vergunning nodig. In de meeste gevallen staat in het bestemmingsplan welke gebieden risicozones zijn. Ook een 

belemmeringenstrook voor onderhoud aan een buisleiding staat hierin. Neem bij twijfel contact op met de 

gemeente voor meer informatie. 

 

Niet vergunningplichtig voor bouwwerkzaamheden? Dit geldt alleen als u bouwt op, aan of bij een legaal 

bouwwerk en het bouwwerk gebruikt op een manier die is toegestaan volgens de regels van ruimtelijke ordening. 

Is er sprake van een illegaal bouwwerk of illegaal gebruik? Dan moet u in overleg met de gemeente het gebouw 

of het gebruik legaliseren. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie. 

 

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats? 

Dan kunnen er voor u provinciale regels gelden waardoor u vergunningplichtig wordt. Neem bij twijfel contact 

op met de gemeente voor meer informatie. 

 

Hebben de werkzaamheden en activiteiten mogelijk een nadelige invloed op beschermde plant- en 

diersoorten en/of natuurgebieden? Dan moet u mogelijk het onderdeel Handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten en/of Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden aan uw 

aanvraag toevoegen. Bent u niet vergunningplichtig? Dan hebt u mogelijk een ontheffing Flora- en Faunawet 

en/of een een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Neem bij twijfel contact op 

met de gemeente voor meer informatie. 
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Gaat u bouwen ten behoeve van de oprichting van een vergunningplichtige milieu-inrichting? Of leiden de 

bouwwerkzaamheden tot een verandering van die inrichting of de werking ervan? Dan kan het zijn dat u in de 

aanvraag de werkzaamheid Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) moet opnemen. Neem 

bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie. 

 

U bent vrijwel altijd omgevingsvergunningplichtig in het geval van een monument. Neem contact op met de 

gemeente om tijdens een vooroverleg uw plannen te bespreken. Dan kan de gemeente uw aanvraag beter 

behandelen. Regelmatig moet een aanvrager nog extra informatie aanleveren, zoals bouwhistorische 

onderzoeken. Als deze onderzoeken nog moeten worden uitgevoerd na indiening van de aanvraag, wordt de 

doorlooptijd langer. 

 

Gaat u bouwwerkzaamheden uitvoeren in of nabij een waterstaatswerk, zoals een waterkering of 

watergang? Dan moet u mogelijk de werkzaamheid Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken aan uw 

aanvraag toevoegen. Neem bij twijfel contact op met de waterbeheerder voor meer informatie. 

 

De contactinformatie toont de gegevens van het bevoegd gezag per vergunning en voor alle afzonderlijke 

meldingen. Meldingen die naar eenzelfde bevoegd gezag gaan, worden gegroepeerd weergegeven. 
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Afbeelding 12: modal panel contactgegevens indien alle werkzaamheden gechecked zijn (in dit voorbeeld is er vergunningplicht en 

meldingsplicht voor omgevingsvergunning en watervergunning) 

 

Tab benodigdheden 

De tekst in de tab benodigdheden is gewijzigd. Daarin wordt verwezen naar de pdf waarin alle toelichtingen en 

vereisten van de bijlagen zijn opgenomen. De PDF bevat alle uitgebreide toelichtingen van alle bijlagen die 

kunnen worden toegevoegd door de aanvrager. Deze PDF wordt ook aangeboden in stap 3 van Papieren 

formulier samenstellen en  in de aanvraag, of het tabblad Bijlagen.  

 

Aangapaste tekst: 

U hebt onderstaande documenten, of vergelijkbare documentatie die de gevraagde informatie bevat, nodig als 

bijlagen bij de aanvraag/melding. Denkt u dat een bepaalde bijlage al in bezit is van het bevoegd gezag of niet op 

uw situatie van toepassing is? Dan hoeft u deze niet mee te sturen. Neem bij twijfel contact op met het bevoegd 

gezag om te controleren of de bijlage nodig is. 
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In de toelichting staat welke informatie de bijlage moet bevatten. Er is ook een document waarin alle 

toelichtingen en vereisten van alle bijlagen zijn opgenomen. U kunt dit document downloaden (PDF, 269 kB). 

 

Afbeelding 13: tab ‘Benodigdheden 
 

2.4.1 Dynamische conclusie 

De systematiek van de opbouw van de uitkomst is als volgt:  

 

U hebt de check gedaan voor <Naam werkzaamheid>.  

De uitkomst hiervan is:  

 

<Naam aanvraagformulier X (werkzaamheidonderdeel)>: <Conclusie check X> 

<Naam aanvraagformulier Y (werkzaamheidonderdeel)>: <Conclusie check Y> 

<Naam aanvraagformulier Z (werkzaamheidonderdeel)>: <Conclusie check Z> 

 

Voor verschillende jFO’s is het nodig om een dynamische conclusie te tonen. Waar dit nodig is, is dit 

opgenomen in de jFO’s. Dit betekent dat de conclusie kan zijn: watervergunningplichtig <gevolgd door 

aanvullende conclusietekst>. In de conclusie wordt uitgelegd waarop de vergunningplicht is gebaseerd. Zie 

bijvoorbeeld (de teksten zijn ter indicatie, de vragen en uitkomsten van alle checks zijn beschreven in de jFO's): 
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Afbeelding 13a: dynamische conclusie 

 

De uitbreidende conclusie(s) worden als bullets onder de hoofdconclusie geplaatst. Dit geldt ook voor de 4de tab, 

uitkomst:  
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Afbeelding 13b: dynamische conclusie in uitkomst pagina 
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2.4.2 Notice voor koppelingen water- en omgevingsvergunning 

Afgesproken is dat als er een relatie bestaat tussen werkzaamheden watervergunning en werkzaamheden 

omgevingsvergunning, dat er niet automatisch een wabo-onderdeel onder de werkzaamheid van water wordt 

gezet. Wel wordt er actief naar de juiste wabo-werkzaamheid verwezen (de teksten zijn ter indicatie, de vragen 

en uitkomsten van alle checks zijn beschreven in de jFO's).  

Andersom geldt deze relatie meestal niet. Vanuit Wabo werkzaamheden is er geen verwijzing naar de 

watervergunning (de teksten zijn ter indicatie, de vragen en uitkomsten van alle checks zijn beschreven in de 

jFO's).   

 

 

 

 

Afbeelding 14: Notice koppeling WABO 

 

2.4.3 Notice voor koppelingen waterchecks 

Voor twee werkzaamheden geldt dat deze check altijd samen met een andere check moet worden uitgevoerd. De 

gebruiker is zelf verplicht deze check te selecteren en uit te voeren. Een notice onder de uitkomst van de check 

wijst de gebruiker op deze verplichting. Dit is van toepassing op twee werkzaamheden: 

1. Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap. Gekoppelde check: 

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap. 

2. Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. Gekoppelde check: Stoffen 

brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. 

De koppeling geldt niet andersom (de teksten zijn ter indicatie, de vragen en uitkomsten van alle checks zijn 

beschreven in de jFO's). 
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Afbeelding 15: Notice gekoppelde check 

 

Indien de gebruiker deze melding negeert, kan de aanvraag wel ingediend worden. Het is dus noodzakelijk dat 

het bevoegd gezag hier extra aandacht voor heeft bij het behandelen van de aanvraag. 
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3 Uitschakelbaarheid 

De functionaliteit zoals hierboven beschreven moet uit te zetten zijn via een parameter. Dit geldt niet voor de 

wijziging in de locatieaanduiding.  

 

 

 

 


