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Hoe te werken met deze oefeningen?
Workshop Ervaar het Omgevingsloket
Met de opdrachten in dit document kunt u een workshop organiseren en
de deelnemers zelf het Omgevingsloket laten ervaren. In verschillende
oefeningen bekijken ze alle onderdelen van het Omgevingsloket.
Dit document bevat de volgende onderdelen:
• 5 verschillende oefeningen
• een stappenplan bij iedere oefening, voor mensen die niet weten hoe
ze de opdracht moeten uitvoeren
• inlogaccounts, die deelnemers kunnen gebruiken om in te loggen

Demo-omgeving
De oefeningen zijn gemaakt voor de demo-omgeving van het
Omgevingsloket. De demo-omgeving vindt u op de volgende pagina:
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsloket nog in ontwikkeling
Het Omgevingsloket is op dit moment nog in ontwikkeling. Niet alle
onderdelen zijn al ontwikkeld of werken helemaal zoals bedoeld.
Sommige functionaliteiten werken nog niet helemaal correct. Een
overzicht van de bekende fouten (known issues) vindt u op het
Ontwikkelaarsportaal.

Content in het Omgevingsloket is proefcontent
Het is belangrijk om te weten dat de inhoud van het Omgevingsloket op
de demo-omgeving als voorbeeld is gemaakt. Vertel dit aan het begin van
de workshop.

Browser
Op dit moment werkt het Omgevingsloket in de volgende browsers:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge (nieuwste versie, uitgebracht op 15 januari 2020)
• Safari
Gebruik deze browsers bij de oefening of de demo. Andere browsers
kunnen nog een technische fout geven.

Inloggen
Inloggen kan met een Omgevingsloket ID. Voor het oefenen zijn 100
inlogaccounts beschikbaar. De eerste 20 inlogaccounts staan in dit
document. Deze kunt u eventueel printen en uitdelen bij het geven van
een workshop.
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Gebruik de laatste versie van de beschrijving
Controleer voor het geven van een workshop of u de laatste versie van de
oefeningen gebruikt. Dit kan op de volgende pagina:
aandeslagmetdeomgevingswet.nl/demo-omgevingsloket.
Het Omgevingsloket wordt stap voor stap gebouwd. We passen de
beschrijvingen daarom regelmatig aan. Op de pagina en in de scripts
vermelden we de datum waarop het script is gemaakt.

Onderhoud omgeving
Soms is de demo-omgeving in onderhoud, bijvoorbeeld voor het plaatsen
van een nieuwe versie. U kunt op de pagina storing en onderhoud of op
de demo-omgeving zelf controleren wanneer er onderhoud is. Gepland
onderhoud wordt van tevoren aangekondigd.
Is de omgeving niet beschikbaar? Dan kunt u ook filmpjes of de
presentaties gebruiken om een demo te geven. De video's kunnen
afwijken van de scripts, maar geven een goed beeld van de werking van
het Omgevingsloket. U vindt de video’s op de volgende pagina (laatste
alinea): aandeslagmetdeomgevingswet.nl/demo-omgevingsloket

Vragen, opmerkingen en feedback
Vragen, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen van dit
demoscript kunt u sturen naar het Informatiepunt Omgevingswet.
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Nodig voor de workshop
Onderwerp

Toelichting

Onderdeel

Vergunningcheck, Aanvragen, Regels op de kaart

Korte inhoud

Vergunningcheck en Aanvragen: doorlopen van een
vergunningcheck tot en met de conclusie. Daarna direct door
naar Aanvragen om de vergunningaanvraag op te stellen en
in te dienen.
Regels op de kaart: Regels bekijken in een omgevingsplan,
regels opzoeken van een gebied.

Doelgroep

Projectleiders implementatie, projectleiders Omgevingswet,
planmakers lokale overheden, regelanalisten, adviesbureaus
op gebied van toepasbare regels

Omgeving

DMO-omgeving: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl

Browser

Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
NB Internet Explorer wordt op dit moment niet ondersteund.

Inloggen

Inloggen kan met een Omgevingsloket ID. Maak voor het
geven van een demo zelf een inlogaccount aan op de pagina
Inloggen.
NB Vul alleen de velden in die verplicht zijn. Er is alleen een
e-mailadres nodig, verder niet.

Benodigdheden

•
•
•
•

Oefeningen Omgevingsloket
Stappenplan bij oefeningen
Inlogaccounts
Voorbeeld bijlagen:
o Boom Genooyerweg 94.jpg
o Situatieschets boom Genooyerweg 94.pdf
o Boomrapport zieke boom Genooyerweg 94.pdf
o Rekenbestanden plaatsgebonden risico 1.pdf
o Rekenbestanden plaatsgebonden risico 2.pdf
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Oefeningen Omgevingsloket
Oefening 1 - Vergunningcheck en vergunning aanvragen
door burger
Casus
Stel, u woont aan de Genooyerweg 94, 5914 HA in Venlo.
In de achtertuin staat een grote boom, een Hollandse Linde. U wilt deze
boom verwijderen, want de boom is ziek en zwak en vormt daarom een
risico bij storm. De boom is beschermd en heeft een omtrek van 80 cm.
Opdracht 1 - Vergunningcheck
Onderzoek of u een vergunning moet aanvragen voor het verwijderen van
de boom.
Opdracht 2 – Indienen aanvraag
Dien een vergunningaanvraag in voor de activiteit(en) die
vergunningplichtig zijn.
Benodigde gegevens en bestanden
• Inloggegevens voor het Omgevingsloket ID (hiervoor zijn test-

accounts beschikbaar)
• De bestanden ‘Boom Genooyerweg 94.jpg’ en ‘Situatieschets boom

Genooyerweg 94.pdf’
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Oefening 2 – Aanvraag aanvullen
Casus
De aanvraag voor het kappen van de boom is ingediend. De gemeente
heeft de aanvraag in behandeling genomen. U heeft in de aanvraag
aangegeven dat de boom ziek is. Nu wil de gemeente het ziekterapport
ontvangen. Gelukkig heeft de ‘bomendokter’ dat aan u gestuurd.
Opdracht 1 – Aanvraag aanvullen met document
Log in, open de ingediende aanvraag en voeg het rapport ‘Boomrapport
zieke boom Genooyerweg 94.pdf’ toe aan de aanvraag.
Opdracht 2 – Aanvulling indienen
Verstuur de aangevulde aanvraag opnieuw naar de gemeente.
Benodigde gegevens en bestanden


Bestand ‘Boomrapport zieke boom Genooyerweg 94.pdf’
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Oefening 3 – Aanvragen door professional
Casus
Stel, u bent een garagehouder uit Venlo. U wilt uw bedrijf (garage voor
onderhoud aan auto’s) uitbreiden met een wasstraat en een tankstation
voor het tanken van voertuigen met LNG.
U hebt hierover contact gehad met de gemeente. Uit die gesprekken weet
u dat u het volgende moet indienen:
• ‘Milieubelastende activiteit – melding’ voor de wasstraat
• ‘Milieubelastende activiteit – vergunning’ voor het tankstation

U gaat uw aanvraag opstellen, maar u twijfelt over een aantal zaken. U
vraagt daarom eerst een omgevingsoverleg aan voor het tankstation.
Opdracht 1 - Omgevingsoverleg
Stel de melding en de aanvraag op tot en met stap 6. Vraag een
omgevingsoverleg aan voor de vergunning voor het tankstation. U ziet dat
u het ingediende verzoek ook kunt downloaden. Download dit bestand
voor uw eigen administratie en log daarna uit.
Benodigde gegevens en bestanden
•
•
•
•
•
•
•

Adres: Kloosterstraat 30A, 5921 HC in Venlo
1 tank met tankzuil
De gebruikte voordruk: 150kPa
Reactietijd: 2
Geen bovenvulling
Coördinaten: 51.375332, 6.153529
Bestand: ‘Rekenbestanden plaatsgebonden risico.pdf’

Opdracht 2 - Aanvraag en melding indienen na vooroverleg
• Na het overleg is de plaats van de tankzuil aangepast. Ook het

bestand dat u moet toevoegen is aangepast. Log in, pas de
coördinaten aan, verwijder het oude bestand en voeg het nieuwe
bestand toe. Dien nu de melding en aanvraag definitief in.
Benodigde gegevens en bestanden
• Coördinaten: 51.375358, 6.153539
• Bestand ‘Rekenbestanden plaatsgebonden risico 2.pdf

Workshop Ervaar zelf het Omgevingsloket

Pagina 9 van 21

Oefening 4 – Regels op de kaart: regels opzoeken
Casus
Stel, u loopt stage bij de gemeente Venlo op de afdeling
vergunningverlening. U heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen
van een beschermde boom. Omdat u stagiair bent, kent u nog niet alle
regels van de gemeente voor de activiteit Kappen van een houtgewas. U
wilt de regels bekijken die de gemeente hiervoor heeft opgesteld.
Opdracht
Zoek de regels op voor kappen in de gemeente Venlo.
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Oefening 5 – Regels op de kaart: plannen opzoeken
Casus
Stel, u bent een planmaker bij de gemeente Venlo. U gaat zich
bezighouden met het schrijven van het nieuwe omgevingsplan. U start
met een bepaald gebied in Venlo. U wilt voor dat gebied weten welke
plannen er nu geldig zijn.
Opdracht
Selecteer het gebied en kijk welke plannen, vergunningen en
verordeningen er geldig zijn.
Tip: de Huiskensdwarsstraat ligt in het gebied.
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Stappenplan bij oefeningen
Stappenplan oefening 1 - Vergunningcheck en Aanvragen
Opdracht 1 - Vergunningcheck
• Open de homepage: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl.
• Klik op ‘Boom kappen of snoeien’, het vijfde blok van links bovenaan’.

De vergunningcheck opent met de pagina van stap 1: Locatie.
• Typ in het zoekveld ‘Genooyerweg’. Er klapt een lijst uit met

adressen.
• Klik het adres ‘Genooyerweg 94, 5914 HA Venlo’ aan. De kaart zoomt

in op het adres.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina met stap 2. Kies

•
•
•
•
•
•
•
•

werkzaamheden. De werkzaamheid ‘Boom of struik kappen of
snoeien’ staat al in het grijze vlak.
Klik op ‘Volgende’. Nu ziet u welke werkzaamheden misschien ook
van toepassing zijn.
Klik op ‘Volgende’. Dit is het overzicht van de gekozen
werkzaamheden.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de vragenlijst die hoort bij boom
kappen.
Vink aan ‘Ja’ bij de vraag ‘Staat de boom in een tuin of op een erf?’.
Vink aan ‘Ja’ bij de vraag ‘Is het een beschermde boom?’.
Klik op ‘Volgende’.
Vink aan ‘Kappen’ bij de vraag ‘Wat wilt u gaan doen met de boom’?’.
‘Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 4. Resultaat. U moet een
vergunning aanvragen voor het kappen van de boom.

Opdracht 2 – Aanvraag indienen
• Klik op ‘Naar Aanvragen’. U ziet de tussenpagina met informatie over
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aanvragen.
Klik op ‘Start aanvraag'. U ziet de inlogpagina.
Klik op ‘Log in met Omgevingsloket ID’.
Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Sign in’.
Klik op ‘Start aanvraag’.
U ziet de pagina ‘1. Project’.
Vul de naam van het project in. Bijvoorbeeld ‘Boom Genooyerweg
94’.
Vul de omschrijving van het project in. Bijvoorbeeld ‘Kappen zieke
boom’.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina met de kaart van Nederland.
De locatie is al ingevuld.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina van stap 3 ‘Kies activiteiten’.
De activiteit ‘Boom kappen- Vergunning’ staat al aangevinkt.
Klik op ‘Volgende’. U ziet een overzicht van de activiteiten die u heeft
geselecteerd.
Klik op ‘Volgende stap’. De vragenlijst wordt geopend.
Vink aan ‘Kappen’ bij de vraag 'Wat wilt u doen?’.
Vink aan ‘Ziekte of dood’ bij de vraag ‘Waarom wilt u kappen,
snoeien of verplanten?’.
Typ ‘1’ bij ‘Om hoeveel bomen/struiken gaat het?’.
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• Typ ‘1. Hollandse linde 80cm’ bij ‘Geef per (genummerde)

boom/struik de soort en omtrek van de stam op 1,30m hoogte.’.
• Typ ‘Ja, wilg op dezelfde plek’ bij ‘Beschrijf per boom/struik of

herplant mogelijk is. … Zo nee, geen dan aan waarom niet.’.
• Klik op ‘Volgende stap’. Het scherm van stap 5. Documenten wordt

getoond.
• Klik bij ‘Situatieschets’ op ‘Document toevoegen’, de verkenner

verschijnt.
• Selecteer het bestand ‘Situatieschets boom Genooyerweg 94.pdf’ in

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

de verkenner (zoek de map waar u deze bestanden hebt opgeslagen)
en klik op ‘Openen’.
Klik op ‘Volgende’.
Voeg bij Kleurenfoto het bestand ‘Boom Genooyerweg 94.jpg’ toe.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van stap 6. Gegevens
aanvrager. Het Omgevingsloket neemt de gegevens van de
aanvrager over uit de registratie van het Omgevingsloket ID.
Klik op ‘Ja’ bij ‘Wilt u iets doen als een bedrijf, stichting of andere
organisatie?’
Vul de volgende gegevens in:
o KvK-nummer: 12345678
o Handelsnaam: Test
o Statutaire naam: Test
o Verkorte handelsnaam: Test
o RSIN: 123456789
o E-mailadres: vul uw e-mailadres in
o Telefoonnummer: 0123456789
o Straat: Genooyerweg
o Huisnummer: 94
o Postcode: 5914 HA
o Plaats: Venlo
o
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van stap 7. Verzoeken
indienen.
Klik op ‘Volgende’.
Vink aan ‘Definitief’ en klik op ‘Volgende’.
Vink aan ‘Hierbij ….ingevuld’ en klik op ‘Indienen’. U ziet onder welk
nummer het verzoek is ingediend.
Klik op ‘Naar ingediende verzoeken’. U ziet het tabblad ‘Verzonden’
met de ingediende verzoeken van het net aangemaakte project.
Log uit.
Klik op ‘Ja’ op het pop-upscherm.
Klik op ‘Home’.
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Stappenplan oefening 2 - Aanvraag aanvullen
Opdracht 1 – Aanvraag aanvullen met document
• Ga naar de homepage (https://dmo.omgevingswet.overheid.nl) en

klik op ‘Mijn Omgevingsloket’.
• Klik op ‘Log in met Omgevingsloket ID’.
• Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in. U ziet een overzicht van

uw projecten.
• Selecteer het project dat u in opdracht 1 heeft aangemaakt.
• Klik op het tabblad ‘Verzonden’.
• Klik op het potlood achter de aanvraag die u wilt aanvullen. U ziet
•
•
•
•

daarna het scherm van stap 1. Project.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van stap 2. Locatie.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 3. Vragen beantwoorden.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 4. Documenten.
Klik bij ‘Situatieschets’ op ‘Document toevoegen’. U opent zo de
verkenner op uw eigen computer of laptop. Voeg het bestand
‘Boomrapport zieke boom Genooyerweg 94.pdf’ toe.

Opdracht 2 – Aanvulling indienen
•
•
•
•
•
•

Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 5. Uw gegevens.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 6. Verzoeken indienen.
Vink aan ‘Hierbij … ingevuld’ en klik op ‘Aanvullen’.
Log uit.
Klik op ‘Ja’ op het pop-upscherm.
Klik op ‘Home’.
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Stappenplan oefening 3 - Aanvragen
Opdracht 1 - Omgevingsoverleg aanvragen
• Open de homepage: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl
• Klik op ‘Direct naar aanvragen’ in het middelste blok (Direct een

aanvraag of melding indienen). Of op ‘Aanvragen’ boven in het menu.
• Klik op ‘Start Aanvraag’, het inlogscherm verschijnt.
• Klik op ‘Log in met Omgevingsloket ID’.Voer de gebruikersnaam en

wachtwoord in (gebruik een testaccount).
• Klik nog een keer op ‘Start Aanvraag’, het projectscherm verschijnt.
• Typ de naam van het project. Bijvoorbeeld ‘Demo garagebedrijf’.
• Typ de omschrijving van het project. Bijvoorbeeld ‘Garagebedrijf

uitbreiden met een wasstraat en tankstation’.
• Klik op ‘Volgende stap’.
• Typ in het adresveld ‘Horsterweg 31’. U ziet een lijst met adressen

met Horsterweg 31.
• Selecteer het adres in Venlo. U ziet de locatie op de kaart.
• Klik op ‘Volgende stap’.
• Vink ‘Milieubelastende activiteit– Melding’ en ‘Milieubelastende

activiteit– Vergunning’ aan.
• klik op ‘Volgende’. Nu moet u de activiteiten verfijnen.
• Vink aan ‘Wasstraat of wasplaats’. De sub-activiteit komt in het

boodschappenmandje.
• Klik op ‘Volgende’.
• Vink aan ’Tankstation’. De sub-activiteit komt in het

boodschappenmandje.
• Klik op ‘Volgende’. U ziet het scherm met de activiteiten die u heeft

geselecteerd.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm om vragen te

beantwoorden, stap 4.
• Voor de Wasstraat of wasplaats hoeft u geen vragen te

beantwoorden.
• Klik op ‘Volgende’. U ziet de vragen voor de sub-activiteit

Tankstation.
• Bij de vraag ‘Voor welke activiteiten vraagt u een vergunning aan?’:
•
•
•
•
•
•
•
•

vink aan ‘Tanken van voertuigen LNG’
Klik op ‘Volgende’. De volgende vragengroep wordt geopend.
Bij de vraag ‘In hoeveel … opslaan?’: kies ‘1’.
Bij de vraag ‘Wat zijn …. aan?’: vul in ‘51.375332, 6.153529’.
Bij de vraag ‘Gaat u ….bovenvulling?’: kies ‘Nee’.
Bij de vraag ‘Wat is de ….noodstopvoorziening?’: vul in ‘5’.
Bij de vraag ‘Kan er … tankzuil?’: kies ‘Ja’.
Bij de vraag ‘Hoe hoog … (in kilopascal)?’: vul in ‘150’.
Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van Stap 5. Documenten.

• Voor Wasstraat of wasplaats hoeft u geen documenten toe te voegen.
• Klik op ‘Tankstation’.
• Klik op ‘Document toevoegen’, de verkenner van uw computer

verschijnt.
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• Selecteer het bestand ‘Rekenbestand plaatsgebonden risico’ in de

verkenner (zoek de map waar u dit bestand hebt opgeslagen) en klik
op ‘Openen’.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van stap 6. Gegevens
aanvrager.
• Klik op ‘Ja’ bij ‘Wilt u iets doen als een bedrijf, stichting of andere

organisatie?’
• Vul de volgende gegevens in:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KvK-nummer: 12345678
Handelsnaam: Test
Statutaire naam: Test
Verkorte handelsnaam: Test
RSIN: 123456789
E-mailadres: vul uw e-mailadres in
Telefoonnummer: 0123456789
Straat: Horsterweg
Huisnummer: 31
Postcode: 5928 NB
Plaats: Venlo

• Controleer of alle gegevens zijn ingevuld.
• Klik op ‘Volgende stap’.
• Vink ‘Milieubelastende activiteit– Melding’ uit. Want u wilt alleen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omgevingsoverleg over het vergunningdeel voeren.
Klik op ‘Volgende’. U ziet dat er 1 verzoek is.
Klik op ‘Volgende’.
Vink ‘Omgevingsoverleg’ aan.
Klik op ‘Volgende’. Er verschijnt een veld waar het verzoek kan
worden toegelicht.
Typ bij ruimte om het verzoek toe te lichten: ‘Graag overleg over de
plaats van de tank’.
Vink het vakje bij ‘Hierbij verklaar … ingevuld’ aan. Nu wordt de knop
‘Indienen’ groen.
Klik op ‘Indienen’. U ziet het nummer waarmee het verzoek is
ingediend.
Klik op ‘Naar ingediende verzoeken’. Het overzicht van het project
wordt getoond.
Klik op de naam van het verzoek.
Download het ingevulde formulier bij ‘Ingediend verzoek’.
Log uit.
Klik op ‘Ja’ op het pop-upscherm.
Klik op ‘Home’.

Opdracht 2 – Aanvraag en melding indienen na omgevingsoverleg
Klik op ‘Mijn Omgevingsloket’ boven in het scherm.
Klik op ‘Log in met Omgevingswet ID’.
Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in.
Het scherm met het overzicht van de projecten wordt getoond.
Klik op ‘Openen’ rechts van het zojuist aangemaakte project of op de
projectnaam.
• Klik bij stap 4. Vragen op de knop ‘Openen’.
• Klik op ‘Tankstation’.
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klik op de ‘Vragengroep Indieningsvereisten tanken voertuigen LNG’.
Wijzig de coördinaten in: 51.375358, 6.153539.
Klik op ‘Volgende stap’.
Klik op ‘Tankstation’.
Klik op het kruisje naast het eerder toegevoegde document om het
document te verwijderen.
Klik op ‘Document toevoegen’. De verkenner verschijnt.
Selecteer het bestand ‘Rekenbestanden plaatsgebonden risico 2’ in de
verkenner (zoek de map waar u dit bestand hebt opgeslagen) en klik
op ‘Openen’.
Klik op ‘Volgende stap’.
Klik op ‘Volgende stap’, want de gegevens zijn nog ingevuld.
Vink ‘Milieubelastende activiteit– Melding’ aan.
Klik op ‘Volgende’. Nu wordt getoond dat er twee verzoeken worden
ingediend.
Klik op ‘Volgende’.
Klik op ‘Definitief’.
Klik op ‘Volgende’.
Pas het antwoord bij Verzoek 1 ‘Ruimte om ….lichten’ aan:
Omgevingsoverleg gevoerd met mevrouw Jansen op <datum>.
Klik op ‘Volgende’.
Verzoek 2 ‘Ruimte om ….lichten’: wasstraat voor 2 auto’s tegelijk.
Vink het vakje bij ‘Hierbij verklaar …..ingevuld’ aan.
Nu wordt de knop ‘Indienen’ groen.
Klik op ‘Indienen’. De gegevens van beide ingediende verzoeken
worden getoond.
Klik op ‘Naar ingediende verzoeken’.
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Stappenplan bij oefening 4 - Regels op de kaart: regels
opzoeken
Open de homepage: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl.
Ga naar ‘Regels op de kaart’.
Klik op ‘Akkoord’ in het pop-upscherm.
Typ in het zoekveld van de locatie ‘Venlo’.
Klik op ‘Zoeken’.
Typ in het zoekveld bij ‘Wat wilt u doen?’ ‘Kappen’. Vink de activiteit
‘Kappen van houtgewas’ aan.
• Klik op ‘Regelgeving’.
• Klik onder ‘Geldende regelgeving’ op ‘Voorbeeldregels vellen
houtopstand Venlo'.
• Open artikel 3.1 tot en met 3.4 om de teksten te lezen. Er is te zien
dat deze artikelen zijn geannoteerd met de activiteit ‘Kappen van
houtgewas’.
•
•
•
•
•
•

Workshop Ervaar zelf het Omgevingsloket

Pagina 18 van 21

Stappenplan bij oefening 5 - Regels op de kaart: plannen
opzoeken
Ga naar de homepage: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl.
Ga naar Regels op de kaart.
Klik op ‘Akkoord’ in het pop-upscherm.
Typ in het zoekveld van de locatie ‘Huiskensdwarsstraat, Venlo’.
Klik op ‘Zoeken’.
Klik op ‘Bekijk alles’.
Klik op ‘Regelgeving’.
Klik op ‘Anders zoeken’ (rechtsboven de zoekresultaten).
Klik op ‘Teken een gebied op de kaart’.
Ga naar de kaart en klik op het minnetje (-) om uit te zoomen, totdat
u het hele gebied ziet.
• Beweeg de muis naar de kaart. Dan verschijnt er een punt. Zet de
punt op een van de randen van het te tekenen gebied. Teken de rand
van het gebied door op meerdere plaatsen de muis te zetten. Maak
het gebied af door te dubbelklikken of door op de eerste punt te
klikken.
• Links verschijnen nu de documenten die van toepassing zijn op het
getekende gebied.
• Bekijk de plannen die gelden in het gebied. Ook de huidige plannen
die nu via ruimtelijkeplannen.nl zijn te zien, zoals bijvoorbeeld de
huidige bestemmingsplannen van Venlo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inlogaccounts
Inloggen in het Omgevingsloket kan op dit moment alleen nog met een
Omgevingsloket ID. Voor het oefenen zijn 100 inlogaccounts beschikbaar.
Het is niet mogelijk om meerdere keren met hetzelfde account in te
loggen.
Hieronder staan de eerste 20 inlogaccounts, die u eventueel kunt
uitprinten bij het geven van een workshop. Lukt het inloggen niet met een
van deze accounts? Dan kunt u een ander testaccount proberen (nummer
21 t/m 100). Het wachtwoord is voor alle testaccounts gelijk.
Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo1@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo2@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo3@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo4@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo5@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo6@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo7@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo8@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo9@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo10@gmail.com
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Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo11@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo12@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo13@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo14@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo15@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo16@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo17@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo18@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo19@gmail.com

Password: DSOdemo19!

Inloggen via Omgevingsloket ID
Username: dso2020demo20@gmail.com

Password: DSOdemo19!
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