EEN

MAKKELIJK EN SNEL
VERGUNNING AANVRAGEN

OMGEVINGSVERGUNNING

Met de komst van de omgevingsvergunning zijn heel veel vergunningen
samengevoegd. Vanuit huis of kantoor
kunt u een vergunning aanvragen via een
digitaal loket. Dat maakt het aanvragen
van een vergunning een stuk makkelijker,
goedkoper en sneller!

vergunning gaat snel. En dat moet ook, want
voor de afhandeling zijn er vaste wettelijke
termijnen. Er is een reguliere (8 weken) en een
uitgebreide (26 weken) procedure. Er geldt
één procedure waarop één besluit volgt.
Voor beroep tegen dat besluit geldt ook één
procedure.

Wie z’n huis wilde bouwen of verbouwen
kreeg te maken met veel vergunningen en
voorschriften voor wonen, ruimte en milieu.
Met elk eigen criteria, loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Voor
bewoners en bedrijven was het niet overzichtelijk. Dat moest makkelijker en goedkoper
kunnen... Daarom bestaat nu de omgevingsvergunning: u hoeft nog maar één keer uw
aanvraag te doen.

De omgevingsvergunning bundelt vergunningen voor:
• slopen
• bouwen
• gebruiken (brandveiligheid)
• kappen
• aanleggen van een in-/ uitrit
• verbouwen van een monument
• aanbrengen van reclame aan de gevel
• opslag van roerende goederen op de
openbare weg (bijvoorbeeld steigers,
containers)
• aanleggen of veranderen van een weg
• milieu

Eén aanvraag
De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning voor
bouw, sloop en milieu vraagt u tegelijkertijd
aan in één vergunning. De gemeente gaat na
welke vergunningen u nog meer nodig heeft
naast de omgevingsvergunning. Deze worden
meegenomen bij de afhandeling van uw aanvraag. De behandeling van de omgevings-

Hoe vraagt u een vergunning aan?
Als u een vergunning nodig heeft kunt u voortaan terecht bij één loket: in het gemeentehuis
of digitaal. Via een persoonlijke klantmanager
kunt u de voortgang volgen.

Voorbeeld

Persoonlijk

Mevrouw de Vries wil van haar schuur
een garage maken. Hier had ze voorheen
een inritvergunning, sloopvergunning en
bouwvergunning voor nodig. Als er nog
een boom zou moeten wijken, zou ze
ook een kapvergunning nodig hebben.
Nu kan ze volstaan met één vergunning:
de omgevingsvergunning.

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken op
het stadhuis. Een groot voordeel is dat u bij
de aanvraag direct vooroverleg voert met een
klantmanager. Deze legt precies uit hoe de
procedure in z’n werk gaat en welke gegevens
u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen. Bovendien hoort u meteen of
er meerdere vergunningen nodig zijn. Via de
klantmanager volgt u hoe uw zaak
erbij staat.

Digitaal
Vanuit huis of kantoor kunt u digitaal uw
omgevingsvergunning aanvragen bij het
omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl.
Door de vergunningencheck in te vullen kunt
u vooraf bepalen of een vergunning nodig is.
Ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten.
Dat maakt de aanvraag een stuk eenvoudiger
en sneller. De voortgang van uw aanvraag
kunt u volgen via de klantmanager die u krijgt
toegewezen van de gemeente.
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