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Hoe u kunt 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.
Deze omgeving is stabiel en de content op deze omgeving is geschikt voor het
geven van demo’s.
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.

Browser
Op dit moment werkt het Omgevingsloket in de volgende browsers:
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• 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 als u een workshop geeft.

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.
Workshop Ervaar zelf het Omgevingsloket
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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 demoomgeving zelf controleren wanneer er onderhoud is. Gepland onderhoud kondigen
we van tevoren aan.
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 het
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 emailadres nodig, verder niets.

Benodigdheden

•
•
•
•

Oefeningen Omgevingsloket
Stappenplan bij oefeningen
Inlogaccounts
Voorbeeldbijlagen:
o Nieuwe situatietekening Sumatraweg 5.pdf
o Oude situatietekening Sumatraweg 5.pdf
o Vooraanzicht woning Sumatraweg 5.pdf
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Oefeningen Omgevingsloket
Oefening 1 - Vergunningcheck en vergunning aanvragen
door burger
Casus
Stel, u woont aan de Sumatrastraat 5, 6822DV in Arnhem. U wilt meer licht in uw
kantoor op zolder. Daarom plaatst u aan de zijkant van uw woning een dakraam.
Dit dakraam plaatst u in het midden van uw dak, zodat er rondom het raam 1
meter afstand is tot de randen van het dak. Het huis heeft een schuin dak en het
nieuwe dakraam steekt 1 meter boven het dakoppervlakte uit. U kijkt niet uit op
publiek toegankelijk gebied.
Opdracht 1 - Vergunningcheck
Onderzoek of u een vergunning moet aanvragen voor het plaatsen van een
dakraam.
Opdracht 2 – Indienen aanvraag
Dien een vergunningaanvraag in voor de activiteit(en) die vergunningplichtig
is/zijn.
Benodigde gegevens en bestanden
• Inloggegevens voor het Omgevingsloket ID (hiervoor zijn test-accounts
beschikbaar)
• De bestanden ‘Oude situatietekening Sumatraweg 5.pdf’ en ‘Nieuwe
situatietekening Sumatraweg 5.pdf’
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Oefening 2 – Aanvraag aanvullen
Casus
De aanvraag voor het plaatsen van een dakraam is ingediend. De gemeente heeft
de aanvraag in behandeling genomen. In uw buurt zijn regels opgesteld over het
uiterlijk van uw woning. De gemeente ontvangt graag een tekening van het
vooraanzicht van uw woning waarin de kleuren en materialen zijn toegevoegd.
Opdracht 1 – Aanvraag aanvullen met document
Log in, open de ingediende aanvraag en voeg de bijlage ‘Vooraanzicht woning
Sumatrastraat 5.pdf’ toe aan de aanvraag.
Opdracht 2 – Aanvulling indienen
Verstuur de aangevulde aanvraag opnieuw naar de gemeente.
Benodigde gegevens en bestanden
Bestand ‘Vooraanzicht woning Sumatrastraat 5.pdf’
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Oefening 3 – Regels op de kaart: regels opzoeken
Casus
Stel, u werkt bij de gemeente Utrecht op de afdeling Beleid. U bent betrokken bij
het maken van het omgevingsplan. U wilt de lokale monumentenvergunning
omzetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.
U wilt daarom de regels bekijken over gemeentelijke monumenten die de
gemeente krijgt in de bruidsschat. Dit zijn de regels die bij de inwerkingtreding
van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen.
Van uw collega’s heeft u gehoord dat u daarvoor het beste naar het nieuwe
Omgevingsloket kunt gaan. U kunt daar de regels opzoeken bij het onderdeel
‘Regels op de kaart’.
Opdracht
Zoek de regels op die de gemeente Utrecht krijgt vanuit de bruidsschat voor de
volgende activiteit: ‘Activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk
monument’.
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Oefening 4 – Regels op de kaart: plannen opzoeken
Casus
Stel, u bent een vergunningverlener bij de gemeente Arnhem. U moet een
complexe vergunningaanvraag beoordelen. U wilt voor dat gebied weten welke
plannen er nu gelden. De Schoolstraat ligt in het gebied.
Opdracht
Selecteer het gebied en kijk welke plannen, vergunningen en verordeningen er
gelden.
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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 ‘Vergunningcheck’ en klik vervolgens op de groene knop ‘Doe de
Vergunningcheck’De vergunningcheck opent met de pagina van stap 1:
Locatie.
• Typ in het zoekveld ‘Bantoedreef 1, Utrecht’. Er klapt een lijst uit met
adressen.
• Klik het adres Bantoedreef 1, Utrecht ’ aan. De kaart zoomt in op het adres.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina met stap 2. Kies werkzaamheden.
Typ in het zoekveld ‘Dakraam’.
• Er zijn 4 werkzaamheden gevonden voor Dakraam. Kies de werkzaamheid
‘Dakraam plaatsen of vervangen’.
• 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 dakraam plaatsen
• Vink aan ‘Meer dan 0,5 meter’ bij de vraag ‘Wat is de afstand tussen de
randen van de daglichtvoorziening en de dakranden?’.
• Vink aan ‘Schuin dak’ bij de vraag ‘In of op wat voor dak plaatst u de
daglichtvoorziening?’.
• Vink aan ‘Zijkant’ bij de vraag ‘Aan welke kant van het huis wilt u de
daglichtvoorziening op het dak plaatsen?’
• Vink aan ‘Nee’ bij de vraag ‘Is het dak aan de zijkant van het huis gekeerd
naar openbaar toegankelijk gebied?’
• Klik op ‘Volgende’.
• Vink aan ‘meer dan 0,6 meter’ bij de vraag ‘Hoe ver steekt de constructie
van de daglichtvoorziening boven het dakvlak uit?’.
• ‘Klik op ‘Volgende stap’. U ziet stap 4: Resultaat. U moet een vergunning
aanvragen voor het plaatsen van een dakraam.
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 ‘Ga naar inloggen met Omgevingsloket-ID’.
• Voer de gebruikersnaam en het 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 ‘Dakraam Bantoedreef’.
• Vul de omschrijving van het project in. Bijvoorbeeld ‘Plaatsen dakraam’.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina met de kaart van het gebied waar
de gekozen locatie in ligt. De locatie is al ingevuld.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet de pagina van stap 3. U ziet hier ‘Mijn
actiteiten’ ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan) – Aanvraag vergunning
(Gemeente)’
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet nu de vragenlijsten.
• Typ een omschrijving bij ‘Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een
vergunning aanvraagt’.
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• Vink aan ‘Dakraam, lichtkopel of lichtstraat plaatsten’ bij ‘Vink alle
werkzaamheden aan die u wilt aanvragen’.
• Typ bijvoorbeeld ‘1250’ bij de vraag ‘Wat zijn de geschatte bouwkosten in
euro’s (exclusief BTW)?’
• Vink aan ‘Een bestaand bouwwerk verbouwen of vergroten’ bij de vraag ‘Wat
gaat u doen?’
• Vink aan ‘Nee’ bij de vraag ‘Gaat het om de bouw van een of meer
woningen?’
• Typ ‘Een dakraam plaatsen voor meer licht in mijn kantoor’ bij de vraag ‘Geef
eventueel een toelichting op uw werkzaamheden’. Dit veld is niet verplicht.
• Vink aan ‘Ja’ bij de vraag ‘Indien er over uw bouwplan advies word gevraagd
aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert. Wilt u het
bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?’
• Klik op ‘Volgende’.
• Vink aan ‘Wonen’ bij de vraag ‘Waar gebruikt u het bouwwerk en/of perceel
momenteel voor?’
• Vink aan ‘Nee’ aan bij de vraag ‘Gaat u het bouwwerk en/of het perceel
ergens anders voor gebruiken?’
• Vink aan ‘Aan of op het hoofdgebouw’ bij de vraag ‘Waar gaat u bouwen?’
• Vink aan ‘Nee’ bij de vraag ‘Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?’
• Vink aan ‘Nee’ bij de vraag ‘Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?’
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet nu het scherm van stap 5.
• Klik bij ‘Situatietekening bestaande toestand’ op ‘Document toevoegen’. U
ziet nu de verkenner.
• Kies het bestand ‘Oude situatietekening Sumatraweg 5.pdf’ in de verkenner.
Zoek daarvoor in de map waar u dit bestand hebt opgeslagen. Klik daarna op
‘Openen’.
• Klik bij ‘Situatietekening nieuwe toestand’ op ‘Document toevoegen’. U ziet
nu de verkenner.
• Kies het bestand ‘Nieuwe situatietekening Sumatraweg 5.pdf’
• De andere documenten hoeft u niet aan te leveren.
• Klik op ‘Volgende stap’. U ziet het scherm van stap 6: ‘Gegevens aanvrager’.
• Vink aan ‘Nee’ bij de vraag ‘Doet u deze melding als gemachtigde?
• Bij ‘Initiatiefnemer: Wel of geen particulier’ hoeft u niks in te vullen.
• Het Omgevingsloket neemt de gegevens van de aanvrager over uit de
registratie van het Omgevingsloket ID.
• Vul alle verplichte gegevens in.
• 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 verklaar …. hebben 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’ in het pop-upscherm.
• Klik op ‘Home’.

Workshop Ervaar zelf het Omgevingsloket

Pagina 12 van 17

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 ‘Uiterlijk van het bouwwerk’ op ‘Document toevoegen’. U opent zo de
verkenner op uw eigen computer of laptop. Voeg het bestand ‘Vooraanzicht
woning Sumatrastraat 5.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’ in het pop-upscherm.
Klik op ‘Home’.
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Stappenplan bij oefening 3 - 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: ‘Utrecht’.
Klik op ‘Gemeente Utrecht’ en vervolgens op ‘Zoek op de geselecteerde
locatie’.
Typ in het zoekveld bij ‘Zoek regels voor een activiteit’: ‘Gemeentelijk
monument’. Vink de activiteit aan ‘Activiteit die betrekking heeft op een
gemeentelijk monument’.
U ziet nu het onderdeel Gebiedsinfo. Bovenaan de pagina ziet u ‘Activiteiten’.
Hieronder ziet u ‘monumentenactviteit’.
Klik op ‘monumentenactiviteit’. U ziet nu mogelijk meerdere keren dezelfde
activiteit.1
Klik op het schuifje naast de activiteit. U ziet dan op de kaart waar de regels
voor deze activiteit gelden. Selecteer de juiste gemeente.
Klik daarna op ‘Bekijk selectie’. U ziet dan dat de regels voor deze activiteit in
het omgevingsplan van gemeente Utrecht staan.2 U ziet alleen de regels die
horen bij deze activiteit.
Open artikel 22.276 t/m 22.284 om de teksten te lezen. U kunt nu zien dat
deze artikelen zijn geannoteerd met de activiteit ‘Actviteit die betrekking
heeft op een gemeentelijk monument’. Dit kunt u zien door op het groene
label te klikken bij het artikel.

U kunt hier meerdere keren dezelfde activiteit zien. Dat komt omdat het Omgevingsloket
nu ook de activiteiten laat zien van omringende gemeenten. Het is de bedoeling dat we hier
alleen de activiteiten zien van het gebied dat we hebben geselecteerd. Hier wordt aan
gewerkt door het ontwikkelteam van Regels op de kaart.
1

In het omgevingsplan van een gemeente staan nu alleen nog de regels die de gemeente
krijgt uit de bruidsschat. Dit zijn de regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet
verhuizen van het Rijk naar gemeenten.
2
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Stappenplan bij oefening 4 - 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 ‘Schoolstraat, Arnhem’.
Klik op ‘Schoolstraat, Arnhem’.
Klik op ‘Meer zoekopties’
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.
Als u een geldig gebied heeft getekend, kunt u klikken op de knop ‘Zoek op
getekende locatie’.
U kunt hier kijken naar de ‘regels in voorbereiding’ en ‘huidige regels’.
Bekijk de plannen die gelden in het gebied. Ook de huidige plannen die nu
via ruimtelijkeplannen.nl zijn te zien, zoals de huidige bestemmingsplannen
van Arnhem.
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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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