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Implementatie Omgevingswet

18/10/18

De digitale en juridische agenda (en ambitie) loopt verder dan 2021!

• Wat zijn de ambities van de organisatie met de “regelgeving”?

• Voor welke activiteiten vergunningen, meldingen of algemene regels?  

• Hoe willen we de dienstverlening inrichten?

Maar wat moet ik dan al op orde hebben als de wet ingaat?

• Juridische aspecten (omgevingsplan van rechtswege, bruidsschat, overgangsrecht)

• Digitale aspecten (koppelen met DSO-LV, lokale software, digitalisering ‘content’)

Juridische en digitale aspecten hangen sterk samen, daarom moet aan beide aandacht 

worden besteed, met perspectief vanuit het digitaal stelsel



Mijlpalen per 1-1-2021
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• Per 1/1/21 kan bg werken in geest van de wet; dwz vragen/activiteiten vanuit 
de geest van de wet beoordelen/behandelen. 

• Per 1/1/21 heeft BG de kerninstrumenten gereed die gereed moeten zijn 
conform wet. 

• Per 1/1/21 kunnen burgers en bedrijven voor topactiviteiten via het DSO-LV:

• checken op locatie en per activiteit welke regels gelden (of dat er zorgplicht 
geldt)

• of er een vergunning/melding  nodig is, 

• kan een melding/vergunning worden gedaan.

Dit betekent dat de processen en documenten voor de bg toepasbaar zijn gemaakt. 

• Voor burgers en bedrijven is helder/wordt helder gemaakt hoe het nieuwe 
systeem werkt (incl gevolgen topactiviteiten-niet-topactiviteiten) 



Rijkspartijen
• Nationale omgevingsvisie is gepubliceerd (NOVI)

• Rijk als wetgever (incl ontwikkelaar toepasbare regels): 
digitaliseren van regels (topactiviteiten)/ en is in staat 
beperkingengebieden aan te geven. 

• Het rijksuitvoeringsorganisaties kunnen:
• Vergunning-/melding aanvraag digitaal ontvangen 

via het DSO en integraal behandelen.
• Advies met instemming: advies kunnen geven 

(verzoeken digitaal kunnen ontvangen) 
• Toezicht/handhaving uitvoeren conform de wet 

• Rijk als initiatiefnemer (projecten): 
opstellen/maken/publiceren projectbesluit indien van 
toepassing 

• Beheer van wetgevingsstelsel, werkprocessen (incl
samenwerking) en digitale voorzieningen is ingeregeld

• Transitie/archivering op orde

Provincies
• De provincies hebben een omgevingsvisie en 

omgevingsverordening conform wet en standaarden
vastgesteld en zijn in staat om deze ook te wijzigen.[check
provincie ook toepasbare regels]

• De provincies zijn in staat omgevingsverordeningen op te 
stellen, te wijzigen en te publiceren. 

• Provincies (en/of Omgevingsdiensten) kunnen:
• Vergunning-/melding aanvraag ontvangen via het 

DSO en integraal beoordelen.
• Advies : advies kunnen geven (verzoeken digitaal 

kunnen ontvangen) 
• Toezicht/handhaving uitvoeren conform de wet 

• Provincie als initiatiefnemer (projecten): 
opstellen/maken/publiceren projectbesluit indien van 
toepassing 

• Beheer van wetgevingsstelsel en digitale voorzieningen, 
werkprocessen (incl samenwerkingsafspraken) en digitale 
voorzieningen is ingeregeld

• Transitie/archivering op orde

Waterschappen
• Waterschappen hebben hun waterschapsverordening van 

Rechtswege inclusief topactiviteiten gepubliceerd via het 
DSO-LV

• Waterschappen kunnen :
• vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen 

via het dso.
• Samen werken ten behoeve van de beoordeling

afhandeling van vergunningaanvragen.
• Toezicht/handhaving uitvoeren conform de wet 

• Waterschappen hebben de digitale ondersteuning 
ingeregeld voor het opstellen en publiceren van de 
waterbeheerprogramma,  waterschapsverordening en 
projectbesluiten. 

• Transitie/archivering op orde

Gemeenten
• Gemeenten hebben hun initiële omgevingsplannen gereed en 

via overbruggingsfunctie gepubliceerd via het DSO LV
• Gemeenten hebben hun regelbeheer op orde (i.v.m. 

toepasbare regels en vragenbomen)
• De gemeenten (en/of Omgevingsdiensten) kunnen:

• Vergunning-/melding aanvraag ontvangen via het 
DSO en integraal beoordelen binnen de gewijzigde 
procedure (van 26->8 weken).

• Advies : advies kunnen geven (verzoeken digitaal 
kunnen ontvangen) 

• Toezicht/handhaving uitvoeren conform de wet 
• Gemeenten hebben de digitale ondersteuning ingeregeld voor 

het opstellen en publiceren van visie,  Omgevingsplan
(wijzigingen) en programma. 

• Transitie/archivering op orde

PP2



Dia 4

PP2 ik heb de uitgewerkte mijlpalen proberen te uniformeren op basis van wat BLM-ers hebben aangedragen. herkennen jullie dit? leent dit
zich of volgende sheets zich om monitoring op in te richten?
Palmen, Patricia; 16-9-2018



Concretisering DSO
. 

1. Het bevoegd gezag is in staat zijn omgevingsdocumenten, te maken, te 
wijzigen en via het DSO te publiceren

2. Een bevoegd gezag heeft mogelijk zelf een aantal vraagbomen 
(toepasbare regels) ingericht en het kan toepasbare regels beheren. Dit 
ten behoeve van checken, oriënteren en aanvragen

3. Het bevoegd gezag is in staat zijn om vergunningaanvragen en meldingen 
te kunnen ontvangen 



Wet- en regelgeving: digitalisering



Het bevoegd gezagen is in staat 
omgevingsdocumenten te maken, wijzigen 
en via het DSO te publiceren

• Wat houdt dit in?

• Wat betekent dit voor jouw organisatie?

• Ben je hiermee al aan de slag?

• Hoe kunnen wij jou helpen?



Wat moet je straks kunnen?

 Je kan omgevingsdocumenten opstellen en wijzigen conform standaarden

 Je kan de eigen regels toetsen aan/integreren in de regels en visie van 
andere bevoegde gezagen (tbv de integratie)

 Je kan omgevingsdocumenten aanleveren en bekendmaken via de LVBB

 Je kan (concept)-omgevingsdocumenten valideren

 Je kan de catalogus kunnen raadplegen en gebruiken 
(begrippenharmonisatie)

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus



Wat moet daarvoor (alvast) doen?
• Kijk goed naar gebruik van instrumenten en samenhang met 

dienstverlening

• Je werkproces is aangepast:
 Je kan juridische regels en geo-informatie verwerken naar de standaarden Dit geldt voor 

opstellen en wijzigen

 Je kan dit ook controleren en valideren

 Van domein-specifiek naar integraal werken

• Je hebt je ICT op orde
 De juiste software om omgevingsdocumenten te verwerken conform standaarden 

 Denk ook aan een goede inbedding in je ICT-architectuur (Geo) en het verplicht gebruik van 

Digikoppeling voor aanlevering aan de LVBB 

• Je hebt je data m.b.t. je huidige plannen goed op orde
 In het kader van de overbruggingsfunctie heb je de data van je huidige plannen voorbereid op 

een omgevingsplan van rechtswege



Waar liggen nog de (ICT)-uitdagingen?
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• Laatste consultaties gaande, op weg naar werkbare beta-versie standaard

• Leveranciers aan de slag met ontwikkelen en aanpassen plansoftware

• Er is sprake van overgangsrecht en een ‘omgevingsplan van rechtswege’, 
met zogenaamde bruidsschat. Inhoud bruidsschat moet nog nader worden 
geconcretiseerd 



Een bevoegd gezag heeft mogelijk zelf een 
aantal vraagbomen (toepasbare regels) 
ingericht en het kan toepasbare regels 

beheren. 

• Wat houdt dit in?

• Wat betekent dit voor jouw organisatie?

• Ben je hiermee al aan de slag?

• Hoe kunnen wij jou helpen?



Beheren en opstellen toepasbare regels



Maken van vraagbomen (toepasbare regels)

vergunningplichtig vergunningvrij

Hoe hoog is de te 
kappen boom?

neeja

Vraag gesteld aan 
aanvrager, in loket

Conclusie Kappen boom

hoogte groter dan 5 
meter

hoogte

Is de boom 
monumentaal?

Volgorde vragen in 
loket

2 1

Meet de 
hoogte van de 
grond tot aan 
de hoogste 

tak

Geef het 
antwoord in 

hele 
centimeters



Gemeenten hebben hun regelbeheer op orde 
(i.v.m. toepasbare regels en vragenbomen)

• Je hebt je software in huis, waarmee je toepasbare regels kan opstellen en 
wijzigen. Deze voldoet aan STTR. Inclusief digikoppeling en koppeling met 
DSO-LV

• Je hebt vanuit een eerder gesteld ambitieniveau mogelijk al lokaal 
toepasbare regels gemaakt voor veel voorkomende producten. Denk aan 
inrit- en kapvergunning

• Je hebt je kennis en competenties op orde op het gebied van toepasbare 
regels. Denk hierbij ook aan samenwerking met andere gemeenten



• Wat houdt dit in?

• Wat betekent dit voor jouw organisatie?

• Ben je hiermee al aan de slag?

• Hoe kunnen wij jou helpen?

Het bevoegd gezag is in staat zijn om 
vergunningaanvragen en meldingen te 
kunnen ontvangen 



Wat moet je straks kunnen?

 Je kan een triggerbericht ontvangen vanuit het loket bij ontvangst 
aanvraag

 Je kan de aanvraag/melding vervolgens ophalen

 Je kan de aanvraag/melding verwerken 



Wat kan je (alvast) doen?

10/18/2018

Je kiest het vertrekpunt:

 Hoe organiseer je het vergunningenproces? Relatie met omgevingsdiensten 
en andere overheden

Je werkproces inrichten:

 Kijk hoe het proces verander i.r.t. de omgevingswet, denk aan gewijzigde 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in toekennen vergunning/ 
samenwerking

 Terugkoppeling statusinfo?

Je hebt je ICT op orde:

 Gebruik van zaak- en vergunningensystemen

 Integratie in je dienstverleningsconcept

 Digikoppeling ten behoeve van STAM-services



Waar liggen de (ICT)-uitdagingen?
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• Samenwerken in afhandelen vergunning

• Relatie klantreizen en dienstverleningsconcept

• Aansluiten digikoppeling

• Ontwikkeling STAM/IMAM



Dienstverlening

• Uitwerking van persona’s

- burgers, professionals bij bedrijven, professionals bij overheden

• DSO-LV biedt loket, proces ligt bij bevoegd gezagen

• Serviceformules VNG, flitsproducten

• Digitalisering is maar één aspect



18/10/18



18/10/18Informatieproduct 1. Monitor Invoering Omgevingswet
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Gemeente Overig 
verand.

Bij‐
behorend

Kappen Overig 
bouw

Woning Dakkapel Kozijn Uitrit Brand
veilig

Amsterdam 3.821 782 1.354 795 469 270 969 99 220

Rotterdam 919 303 357 370 246 229 224 180 84

Den Haag 1.273 345 582 299 163 199 163 113 77

Utrecht 559 305 221 257 147 322 147 109 35

Maastricht 524 82 107 72 46 33 46 38 11

Leiden 363 126 93 153 37 106 37 24 20

Haarlem 328 275 261 97 20 186 20 22 18

Groningen 392 151 188 147 103 54 103 31 8

Apeldoorn 136 218 330 113 171 57 171 115 8

Ede 80 177 313 118 133 63 133 101 15

Breda 247 200 150 101 125 138 125 91 11

‘s Hertogenbosch 217 171 213 88 104 69 104 68 16

Nijmegen 241 147 84 87 83 104 83 83 20

Amersfoort 159 189 533 85 79 116 79 25 5

Aantallen aangevraagde te toetsen werkzaamheden 
bij grootste gemeenten o.b.v. OLO aanvragen 2016



Persona’s







Belevingsprincipes



Beleving huidige dienstverlening
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Bruidschat, omgevingsplan van 
rechtswege en lokale regels



Bruidschat en lokale regels

Bestemmingsplan en rijksregels die vervallen gaan op in de bruidschat
als soort omgevingsplan van rechtswege.
Lokale regels blijven van kracht tot 2029 of tot ze opgenomen zijn in omgevingsplan



Bruidschat en lokale regels

Tot de lokale regels overgaan zijn deze regels geen onderdeel van DSO 
Deze regels zijn dus niet opgenomen in vergunningcheck etc. 
Dus snel opnemen in Omgevingsplan?



Bruidschat en lokale regels
Gemeente moet zelf actie ondernemen voor lokale regels:
Standaard geen lokale regels in DSO. Bestaande regelgeving blijft geldig maar 
Omgevingsloket online vervalt dus vervalt de vergunningcheck. 

Wat nu?
• Inventarisatie bestaande lokale verordeningen, 

Lokale regels Wabo staan in OLO, dit is groot deel van de regels hoe is het nu 
verwoord?

• Zelf opstellen vergunningcheck voor DSO, 
Basis kan bestaande check in OLO zijn

• Evaluatie huidige lokale regels in vergunningcheck wat vindt de 
aanvrager/initiatiefnemer er van?

• Regels uit lokale verordening  toepasbaar maken en toepasbaar in 
Omgevingsloket online zetten als voorbereiding op DSO?



Huidige gebruik Lokale regels bij gemeenten (I)
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altijd 
vergunningsplicht

altijd vergunningsvrij Geheel conform 
modelregels

Lokale regels: nader 
gespecificeerde 
vrijstellingregel(s)

Alarminstallatie nvt 45,2% 51,4% 3,0%
Kappen nvt 1,7% nvt 99,0%
Monumenten 99,8% 0,0% nvt 0,2%
Reclame 7,7% 21,3% 36,2% 35,0%
Roerende zaken opslaan nvt 15,6% 67,5% 13,6%
Slopen in beschermd stads- of
dorpsgezicht

99,3% 0,2% nvt 0,5%

Uitweg 31,8% 8,4% 29,8% 30,0%
Weg aanleggen of veranderen 11,4% 1,0% 73,7% 12,7%
realiseren van een gesloten
bodemsysteem buiten de
inrichting

nvt nvt 99,8% 0,2%

Gemeenten, Waterschappen en provincies moeten lokale regels en/of parameters invullen. Wat zij 
invullen bepaald welke vragen een gebruiker in de vergunningcheck te zien krijgt. Behalve de lokale 
regels en parameters kunnen ook lokale vragen worden opgenomen die worden toegevoegd aan het 
aanvraagformulier.
Op dit moment zijn niet alle lokale vragen actueel en in overeenstemming met de lokale 
verordeningen. 



Huidig gebruik lokale regels bij gemeente (II)
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standaard instelling
Geen instelling, 
dus default

Default instelling 
zelf gekozen

andere 
instelling

Alarminstallatie Modelregels 43% 8% 49%
Kappen Gemeentelijke 

vrijstellingsregels
22% 77% 1%

Monumenten Altijd vergunningsverplicht 95% 4% 0%
Reclame Modelregels 22% 15% 64%
Roerende zaken opslaan Modelregels 51% 17% 33%
Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht Altijd vergunningsverplicht 95% 4% 1%
Uitweg Modelregels 18% 12% 70%
Weg aanleggen of veranderen Modelregels 54% 20% 26%
realiseren van een gesloten bodemsysteem 
buiten de inrichting

Modelregels 99% 1% 0%



Huidig gebruik lokale regels  waterschap
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altijd 
vergunningsverplicht

altijd vergunningsvrij Geheel conform 
modelregels

Lokale regels: nader 
gespecificeerde 
vrijstellingregel(s)

Water onttrekken aan een 
oppervlaktewaterlichaam

26,1% nvt nvt 78,3%

Water brengen in een 
oppervlaktewaterlichaam

17,4% nvt nvt 87,0%

Waterpeil wijzigen 95,7% nvt nvt 8,7%
Verwerking (infiltratie) van hemelwater 91,3% nvt nvt 13,0%
Versnelde afvoer regenwater door 
verhard oppervlak

30,4% 21,7% nvt 52,2%

Onttrekking voor overige doeleinden 39,1% nvt nvt 65,2%
Oppervlaktewaterlichaam dempen 82,6% nvt nvt 21,7%
Oppervlaktewaterlichaam graven 65,2% nvt nvt 39,1%
Overige activiteiten in of nabij een 
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

52,2% nvt nvt 52,2%

Brandblusvoorziening 21,7% nvt nvt 82,6%
Natuur ontwikkelen of inrichten 73,9% nvt nvt 34,8%
Ligplaats innemen 73,9% 4,3% nvt 26,1%
Kabels of leidingen aanlefggen 30,4% nvt nvt 73,9%
Industriële toepassingen van minder dan 
150.000 m3 per jaar

43,5% nvt nvt 60,9%

Grondwatersanering 8,7% nvt nvt 95,7%
Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen 56,5% nvt nvt 47,8%
Dam (met of zonder duiker) aanleggen, 
wijzigen of verwijderen

56,5% nvt nvt 47,8%

Bouwputbemaling, proefbonering en 
grondsanering

8,7% nvt nvt 95,7%

Bouwwerk of object bouwen, verbouwen 
of verwijderen op of bij een waterkering

87,0% nvt nvt 17,4%

Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of 
verwijderen

43,5% nvt nvt 60,9%

Bemester en beweiden van een 
waterkering

69,6% 4,3% nvt 30,4%

Beplanting aanbrengen of verwijderen 52,2% nvt nvt 52,2%
Agrarische doeleinden 21,7% nvt nvt 82,6%
Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen 39,1% nvt nvt 65,2%
Activiteiten in de waterbodem uitvoeren 87,0% nvt nvt 17,4%
Overige activiteiten in, op of nabij een 
waterkering uitvoeren

69,6% nvt nvt 34,8%



Enige parameter mogelijkheid in OLO2 
voor gemeenten
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Grenswaarde voor het aantal personen nachtverblijf voor de 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Standaardwaard
e (10)
74%

Minder dan 10
20%

Meer  dan 10
6%

Aantal personen

Deze parameter is van invloed op het aantal meldingen dat een gemeente krijgt





Gegevenskwaliteit Ruimtelijke Plannen in 
aanloop naar OW
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Samen doen met bronhouders
Focus op kwaliteitsissues in huidige planvoorraad van belang voor Ow

(1) Persoonlijke benadering: opschalen 1-op-1 feedback richting bronhouders:
Door Geonovum i.s.m. huidig beheer
In 1e helft 2018 alle bronhouders bereiken met eerste ronde met 6 indicatoren
In 2e helft 2018 twee ronde met extra set indicatoren
Op dit moment >70 gemeenten bereikt. Hoge respons (ca. 50% pakt dit gelijk op)

(2) Feitelijke informatie en praktische adviezen
Inventarisatie kwaliteitsissues in RP.nl: 20 issues obv metingen en PoC’s
Faciliteren en bewustwording d.m.v. handreiking, minimumeisen en FAQ
Eerste versie kwaliteitsdashboard: eind april ’18
Concept handreiking Data op Orde: eind april ‘18

(3) Communicatie en bewustwording belang in aanloop naar Ow - gezamenlijke opgave voor 2018:
Via bestaande Wro-kanalen (nieuwsbrief, congressen, handreiking)
Via UIVO en koepels



Wet- en regelgeving: Nu en straks 
concreet voorbeeld



NU: Instrumenten met regels horeca
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Rijksregelgeving:
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
• Besluit omgevingsrecht (Bor)
• Regeling omgevingsrecht (Mor)
• Activiteitenbesluit milieubeheer
• Bouwbesluit 2012

Lokale regelgeving:
• Bestemmingsplan
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV)



STRAKS: Instrumenten met regels horeca
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• Omgevingswet
• Grondslag vergunningplicht bouwen

• Grondslag vergunningplicht afwijken omgevingsplan

• Besluit bouwwerken leefomgeving
• Aanwijzen vergunningplicht bouwen

• Uitzonderingen vergunningplicht afwijken omgevingsplan

• Regels over bouwen en verbouwen (H.4 en H.5)

• Regels over in stand houden (H.3) en gebruiken bouwwerken (H.6)

• Grondslag meldingsplicht gebruiken bouwwerken

• Regeling omgevingsrecht
• Indieningsvereisten vergunning bouwen

• Indieningsvereisten vergunning afwijken omgevingsplan



STRAKS: Instrumenten met regels horeca
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• Omgevingsplan
• Functies voor locaties 

• Grondslag vergunningplicht gebruik van locaties

• Grondslag meldingsplicht gebruik van locaties

• Regels over het gebruik van locaties

• Grondslag vergunningplicht activiteiten horeca

• Grondslag meldingsplicht activiteiten horeca

• Regels activiteiten horeca (geluid, geur, lozingen)

• Regels over gebruik van open erven

• Regels over gebruik terras

• Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
• Regels openbare orde



Informatie uit OLO



Omgevingsloket online

18-10-2018

In totaal van oktober 2010 tot 1 januari 2018 zijn 1.577.108 aanvragen en meldingen via 
Omgevingsloket online ingediend. 



Feitjes
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Gegevens in Omgevingsloket online
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Sinds … staan de jaaroverzichten met daarin het landelijk gebruik 
van Omgevingsloket online op de website van InfoMil. 

…….link opnemen…………



Voorbeelden Omgevingsloket en Proces
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• Meest aangevraagde werkzaamheden/activiteiten

• Meest voorkomende combinaties van werkzaamheden/activiteiten

• Kenmerken aanvragers, analyse aanvragers in je gemeente

• Huidige gebruik toepasbare regels

• Kenmerken afhakers (wel dossier opbouwen, maar niet verzenden)?

• Kenmerken vooroverleg?



18/10/18Informatieproduct 1. Monitor Invoering Omgevingswet
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Bouwen,Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bouwen,Uitrit aanleggen of veranderen

Bouwen,Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Bouwen,Reclame

Bouwen,Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bouwen,Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bouwen,Slopen in beschermd stads‐ of dorpsgezicht

Bouwen,Kappen

Bouwen,Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening,Uitrit aanleggen of
veranderen

Bouwen,Brandveilig gebruik

Bouwen,Slopen op grond van ruimtelijke regels

Meest voorkomende combinaties van in één aanvraag voorkomende werkzaamheden OLO 
2017



Groot deel aanvragen verloopt via gemachtigden

18/10/18

Particulier
31%

Bedrijf
15%

Overheid
2%

Gemachtigde particulier
5%

Gemachtigde bedrijf
47%

Soorten aanvragers omgevingsvergunningen OLO 2017

Wanneer een particulier of een bedrijf een aanvraag niet zelf wil doen kan zij een bedrijf of een 
particulier machtigen om een aanvraag namens hen te doen. Het gemachtigde bedrijf en de 
gemachtigde particulier kunnen dus zowel voor bedrijf als particulier aanvragen. 



Meeste bevoegde gezagen staan vooroverleg toe

18/10/18

In Omgevingsloket online zijn 449 bevoegde gezagen opgenomen.  Hiervan heeft bijna driekwart het 
vooroverleg via Omgevingsloket online toegestaan. 



Wat kan je zelf uit OLO halen
Rapportages

18-10-2018

Algemeen

• Alleen uit te draaien door de lokaal beheerder

• Alleen voor de eigen organisatie

• Export van een “CSV” bestand dit is te openen in Excel.

• ….

Huidig gebruik, vragen aan U

• Wie gebruikt de overzichten al ?

• Waarvoor gebruikt u de overzichten?

• Welke informatie zou u nog meer uit Omgevingsloket online willen halen?



Checken en oriënteren (nu) in relatie 
tot regelgeving
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Digitaal stelsel Omgevingswet

18/10/18



Regels in proces oriënteren

18/10/18

Instrument regel Vgl: Bestaande 
functionaliteit

Bbl Regels over bouwen en verbouwen Bouwbesluit online

Regels over in stand houden en gebruiken 
bouwwerken

Omgevings‐
plan

Functies voor locaties ruimtelijkeplannen

Regels over gebruik van locaties AIM

Regels activiteiten horeca AIM

Regels over gebruik open erven

Regels over gebruik terras



Regels in proces checken

18/10/18

Instrument regel Vgl: Bestaande 
functionaliteit

Bbl Regels aanwijzing vergunningplichtige
bouwwerken

Olo

Regels uitzondering vergunningplicht afwijken 
omgevingsplan

Olo

Regels meldingsplicht gebruiken van bouwwerken Olo

Omgevings‐
plan

Regels vergunningplicht gebruik van locaties

Regels meldingsplicht gebruik van locaties

Regels vergunningplicht activiteiten horeca AIM

Regels meldingsplicht activiteiten horeca AIM



Regels in proces opstellen 
aanvragen/meldingen

18/10/18

Instrument regel Vgl: Bestaande 
functionaliteit

Regeling 
omgevings‐
recht

Indieningsvereisten vergunning bouwen en 
verbouwen

Olo

Indieningsvereisten vergunning  afwijken 
omgevingsplan

Olo

Bbl Meldingseisen melding gebruik bouwwerken  Olo

Omgevings‐
plan

Indieningsvereisten vergunning gebruik van
locaties

Meldingseisen melding gebruik locaties

Indieningsvereisten vergunning  activiteiten
horeca

Meldingseisen melding activiteiten horeca


