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Rijkswaterstaat

Agenda

9.55u Welkom
- gebruik van het loket
- inhoudelijke wijzigingen (wet technisch)
- functionele wijzigingen
- opgeloste meldingen

10.45u vragen
10.55u einde bijeenkomst

OLO 2.9 Algemeen
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Omgevingsloket versie 2.9

• Geen grote veranderingen in het loket
• Oplossen fouten
• Verwerken wetswijzigingen

• In de presentatie overzicht van wijzigingen

• Uitgebreide beschrijving van de wijzigingen in de releasenotes
zie: Infomil/omgevingsloket

OLO 2.9 Algemeen
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Nieuwe regelgeving voor bodemenergiesystemen:

• Gesloten systemen niet meer vergunningvrij
(voor open bodemenergiesystemen is een Waterwetvergunning nodig)

• Proceduretijd Waterwet open bodemenergiesystemen verkort

• Gebiedsgericht beleid mogelijk

• Erkenningsregeling bodemenergiesystemen voor kwaliteitsverbetering

• Vrijwillige registratie bestaande systemen

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Wijzigingen in het loket:

• Vergunningcheck aangevuld

• Formulier aangevuld

• Stuurgegevens aangevuld

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Onder kopje milieu nieuwe werkzaamheid:

Conclusie: OBM nodig bij vermogen > 70 kW OF
ligging in Interferentie gebied

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Lokale regels instellen:

• Zowel provincie als gemeente kunnen Interferentiegebieden

aanwijzen

• Alleen gemeenten kunnen in Olo lokale regels instellen voor

bodemenergiesystemen

• De provincie informeert de gemeenten over de provinciale

interferentiegebieden

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

In beheermodule lokale regel instellen:

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

In beheermodule lokale regel instellen:

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Registratie bestaande gesloten
bodemenergiesystemen:

• Registratie bestaand systeem wettelijk niet verplicht

• Voor melden in loket zijn technische gegevens verplicht

• Gegeven is dat van bestaande systemen zijn niet alle technische
gegevens bekend zijn

• Invullen van bestaande systemen dan buiten het loket.
Gemeente registreert in Landelijk Register Grondwater (LGR)
https://www.lgronline.nl/ indien niet meer bekend alleen X,Y

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Registratie nieuwe gesloten bodemenergiesystemen buiten
inrichting:
invullen certificaatnummers van de ontwerper systeem

certificering is nog niet rond

• certificaatnummer = verplichte vraag geen certificaatnummer

bekend dan “-” invoeren

• gemeente verzorgt overname van gegevens uit melding in LGR

in Olo 3 mogelijk met koppeling?

OLO 2.9 Wabo
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Wijziging formulier slopen

Mogelijk om te melden dat start sloop 5 dagen of
4 weken na melding nodig is (“woningnood”/hechtgebonden asbest
op daken geschroefd en particulier verwijderd)

• Datumveld verplicht gemaakt zodat beoordeeld kan worden of een melding tijdig is
ingediend

• Toelichting wanneer een asbest inventarisatierapport nodig is zodat dit niet onnodig
wordt ingediend.

OLO 2.9 Wabo
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Toelichting asbestinventarisatie

Wijziging formulier slopen
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Tekst GSM antenne plaatsen vervangen

Nieuwe tekst bij werkzaamheden in vergunningcheck:

OLO 2.9 Wabo
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"personen" vervangen door
"wooneenheden"

In vergunningcheck bij brandveiliggebruik:

OLO 2.9 Wabo
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Nieuwe OBM categorieën

De OBM categorieën zijn uitgebreid:

• Nu 14 categorieën

• In versie 2.9 20 categorieën

• De op 1 januari en 1 juli 2013 toegevoegde OBM -plichtige activiteiten zijn toegevoegd

• Categorie “anders” blijft

• Voor nieuwe categorieën soms extra vragen en aangepast formulier

OLO 2.9 Wabo
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Wijziging indieningvereisten
omgevingsvergunning bouwen

Mor en Bouwbesluit 2012 gewijzigd juli 2012 en januari 2013

Bijlagen en toelichting aanvraagformulier gewijzigd:
• Toevoeging bijlage milieuprestatieberekening materialen

• Verwijzing BRL 9502 in toelichting EPC berekening

• Verzoek toevoegen gegevens Veiligheidsvoorzieningen voor
onderhoud in aanvraag

• Toevoegen systeemrendement van technische systemen in aanvraag

OLO 2.9 Wabo
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Wijziging melding agrarische lozingen

Besluit glastuinbouw en Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij ingetrokken

agrarische lozingen vanaf 1/1/2013 naar het activiteitenbesluit

Vergunningcheck:

•Vragen gewijzigd

•Conclusie aangepast, melding via de AIM

Formulieren

•Formulier melding agrarische lozing vervallen

OLO 2.9 Wabo
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Wijzigingen nieuwe modelkeur Waterwet

Regelgeving

• Vigerende modelkeur Waterwet 2008 per 1 juli 2013 vervangen

• Uniformering, “alle” bepalingen zijn opgenomen waterschap hoeft geen eigen regels meer te
“verzinnen”

• Uniformering begrippen afgestemd en gemeenschappelijke begrippen voor zones
(waterstaatswerk, beschermingszone en vrije zone)

• Meer algemene regels, keur als raamverordening invulling via beleidregels en leggers,
activiteitgerichte benadering

OLO 2.9 Water
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Wijzigingen nieuwe modelkeur Waterwet

Vergunningcheck
• Andere volgorde van werkzaamheden in het loket
• Gewijzigde vragen

Formulieren
• In meldingsformulieren wordt voortaan ook gebruik gemaakt van rubrieken

Beheer module, stuurgegevens
• Lokale vrijstellingsregels voor alle handelingen in de keur
• Vervallen gebruik vaste vragen met parameters Nieuwe stuurgegevens

Uitgebreid toegelicht in schakel voor waterschappen 18/4 en 22/4
Beschreven in het Infoblad beheer lokale regels waterschappen”

OLO 2.9 Water
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Gebruik rijkswaterstaatwerken
wijziging Waterbesluit en -regeling

Inhoud voor loket relevante wijzigingen:

• handelingen, van waterhuishoudkundig ondergeschikte belang worden meldplichtig en zijn
vergunningvrij voor Waterwet

• uitzondering vergunningplicht bouwen waterwet via oppervlak ipv BOR

• erf- en perceelafscheidingen vergunningvrij Waterwet

• vlaggenmasten, tuin- en straatmeubilair in lijst vergunningvrije activiteiten in waterregeling

Let op : meldplicht ipv vergunningplicht dus actie vooraf nodig

OLO 2.9 Water
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Gebruik rijkswaterstaatwerken
wijziging Waterbesluit en -regeling

Wijzigingen in vergunningcheck :

• handelingen, van waterhuishoudkundig ondergeschikt belang

vergunningvrij

OLO 2.9 Water
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Gebruik rijkswaterstaatwerken
wijziging Waterbesluit en -regeling

Wijzigingen in vergunningcheck :

• Toetsing op oppervlak ipv. BOR

• Erfafscheiding vergunningvrij

OLO 2.9 Water
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Wijzigingen functionaliteiten

Wijzigingen functionaliteiten:
• Indiening bijlagen: spaties automatisch vervangen door ‘_’:

• Mogelijkheid om naast OBM een andere milieu-activiteit aan te vragen

• Weergave naam gebruiker loket (naam gekoppeld aan het inlogaccount)

OLO 2.9
functionaliteiten
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Wijzigingen achterzijde

Wijzigingen behandelmodule
• Bericht vooroverleg bij gecombineerde aanvraag naar beide organisaties

maar 1 organisatie kan aanvraag inzien andere kan eventueel als betrokkene worden aangewezen door
aanvrager

Wijzigingen beheermodule
• Verhogen maximale tekens gespecificeerde vrijstellingsregels naar 5.000

• Wijziging lokale regels en vragen ivm. nieuwe modelkeur

• Lokale regel vergunningcheck gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

OLO 2.9 achterzijde
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Omgevingsloket 2.9 webservices

•StUF-lvo 3.10 uitgefaseerd.

(max. 3 StUF versies worden ondersteunt)

•Aanpassingen vanuit StUF-stelsel verwerkt

•Gegevensset aangepast (nieuwe begrippen)

•Sectormodel StUF-lvo 3.12
–Daarin nieuw formulier bodemenergie

–Toevoegen kvk nr aan vestiging

–Berichtencatalogus gewijzigde berichten

•Aanvulling ingediend

•Advies gevraagd

Webservices/
Berichten
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Opgeloste Meldingen

Belangrijke meldingen:

•De baliemedewerker kan alle aanvragen, ingediend bij de eigen organisatie, hergebruiken

•Voor een aanvraag voor de eigen organisatie geen kamer van koophandelnummer meer
invullen

•De vraagvolgorde in de check voor de werkzaamheid dakraam/daklicht is aangepast zodat de
check tot de juiste conclusie leidt.
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Opgeloste Meldingen

Belangrijke meldingen:

•Vastlopen in de vergunningcheck is opgelost

•Problemen aanvragers bij toevoegen van werkzaamheden
(bij onbekende postcode geen werkzaamheid toe kunnen voegen)

opgelost door actualisatie postcodetabel

•Oefenomgeving milieu werkt weer



29 05/17/2013
Rijkswaterstaat

Niet verwerkte meldingen

Niet verwerkte meldingen

•AutoVue melding ": 'Initialisation failed' of "Invalid parameters set for converted file, the
conversion failed” nog niet opgelost
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Invoering versie 2.9

Planning
• 24 mei oefenomgeving met versie 2.9 beschikbaar

• 24 mei inregelomgeving water beschikbaar

• Laatste week juni: reminder e-mail

• 30 juni: loket uit de lucht

• 1 juli: loket beschikbaar

OLO 2.9 Invoering
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Invoering versie 2.9

Gevolgen voor bestaande aanvragen/meldingen
• Concept aanvraag/melding: indien regelgeving gewijzigd
� opnieuw specificeren (aanvrager krijgt melding)

• Ingediende aanvragen en meldingen blijven gelijk

Acties door bevoegd gezag:
• Indien van toepassing invoeren interferentiegebieden als lokale regel

• Informeren aanvragers over beschikbaarheid loket

OLO 2.9 Invoering
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Invoering versie 2.9

www.infomil.nl/omgevingsloket

- Abonnement op mailing

- Handleidingen

- Storingen en foutmeldingen

- Vragen en antwoorden

- Release-informatie

- Infoblad bedrijven

OLO 2.9 Invoering
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OLO 2.9 Algemeen
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Toekomst Omgevingsloket online/Olo 3

Olo versie 2.9 1 juli 2013

Olo versie 2.9.1 september/oktober (ivm. KvK nummers)

Olo versie 2.10 in oktober besluit

Olo versie 3.0 2015
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Vragen?
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Afsluiting

Bedankt voor de aandacht!

Heeft u nog vragen:

Helpdesk Kenniscentrum Infomil RWS Leefomgeving

telefonisch tussen 9.00-12.00 uur 088-6025333

24*7: www.infomil.nl/omgevingsloket menu ‘helpdesk’


