Werkinstructie vergunningcheck
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Voordat u een aanvraag indient kan het handig zijn om een vergunningcheck te
doen. Met de vergunningcheck controleert u of een (of meerdere) activiteit(en)
of werkzaamheid(heden) vergunning- of meldplichtig is(zijn). U kunt de
vergunningcheck ook gebruiken om te achterhalen welke bijlagen benodigd zijn
voor een bepaalde aanvraag of melding.
Met de vergunningcheck doorloopt u, op basis van de door u ingegeven locatie,
een aantal specifieke vragen. Aan het eind van de vergunningcheck kunt u
direct een aanvraag watervergunning of een melding starten.
Met dit document hopen wij u op weg te helpen met het samenstellen van uw
aanvraag watervergunning óf melding.

www.omgevingsloket.nl
2

Via de website
www.omgevingsloket.nl dient u te
kiezen voor uw situatie:
• particulier; of
• vertegenwoordiger van een
bedrijf.
Met een muisklik kunt u uw keuze
bevestigen door op een van de
twee groene schermen te klikken.

De vergunningcheck
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Op de volgende webpagina kunt u
de vergunningcheck starten.
Met een muisklik op
“vergunningcheck” kunt u uw
keuze bevestigen om deze
vergunningcheck te starten.

De vergunningcheck, locatie
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De locatie kunt u ingeven door
postcode en huisnummer in te
vullen. Na invoeren kunt u op
“adres controleren” klikken. Het
adres wordt dan gevuld.
Een andere manier is door “geef
de locatie op een andere manier
aan” aan te klikken. Hier kunt u
vervolgens uw gemeente
selecteren.
Klik na invoeren locatie op
“volgende”.

De vergunningcheck, werkzaamheden
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Dit scherm toont activiteiten die
betrekking hebben op de
omgevingsvergunning.
U dient hierbij de activiteiten, die
van toepassing zijn, aan te klikken.
Het kan zijn, dat u hier niets hoeft
in te vullen!
Klik als u klaar bent op “volgende”.

De vergunningcheck, werkzaamheden binnen de
watervergunning
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Het volgende scherm toont de
werkzaamheden, die betrekking
hebben op de watervergunning.
U dient hierbij de activiteiten, die
van toepassing zijn, aan te klikken.
Klik als u klaar bent op “volgende”.

De vergunningcheck, werkzaamheden binnen de
watervergunning
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Na aanvinken van activiteiten toont
het scherm checken de eerder
aangeklikte werkzaamheden.
Via de oranje knoppen kunt u per
activiteit checken of er een
vergunning of een melding
noodzakelijk is. Het kan ook zijn
dat er een vrijstelling geldt.
Na het doorlopen van alle oranje
knoppen: klik op “volgende”.

De vergunningcheck, check bronbemaling
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Als voorbeeld “check
bronbemaling”.
In de check krijgt u verschillende
vragen, die u dient te
beantwoorden voor uw activiteit.

Daarbij kunt u in bepaalde gevallen
gebruik maken van een viewer
(kaart). Klik daartoe op “viewer” in
de vraag. (zie volgende pagina)
Klik na beantwoording op OK.

De vergunningcheck, viewer
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De viewer helpt u bij het
beantwoorden van vragen in de
vergunningcheck. Met de viewer
kunt u kijken of uw locatie gelegen
is in beschermd gebied, nabij een
waterkering óf een
leggerwaterloop.
De viewer is een hulpmiddel met
een beperkte detaillering. Wij
verzoeken u als de activiteit dicht
in de buurt van een van de 3
gekleurde zones (100 m of minder)
ligt contact met het waterwetloket
op te nemen: info@aaenmaas.nl of
073 615 8333.

De vergunningcheck, uitkomst
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Boven aan de pagina:

Onder aan de pagina:

Onder uitkomst kunt u zien welke
gegevens u nodig heeft
(benodigdheden) om de
vergunning of melding bij het
waterschap in te dienen.
Aan de onderzijde van deze pagina
is een oranje knop met
“aanvraag/melding” opgenomen.
Via een klik op deze knop kunt u
uw aanvraag/melding doen.
Ook is er de mogelijkheid om de
uitkomst van de vergunningcheck
te downloaden.

De vergunningcheck, manier van aanvragen
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U kunt kiezen om via de site, door
middel van inloggen via DigiD
(particulieren) óf via e-Herkenning
(bedrijven), uw aanvraag of
melding meteen digitaal in te
dienen.
Het is ook mogelijk om een
papieren aanvraagformulier samen
te stellen.
Beide formulieren worden op maat
samengesteld.

