Deze poster is een uitgave van VROM in samenwerking met: Bouwend Nederland, BNA, IPO, VNG en Vereniging Stadswerk.
Dit is een algemene procesbeschrijving. Raadpleeg de wettekst (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wabo) voor volledige informatie.
Kijk ook op http://omgevingsvergunning.vrom.nl.
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Legenda:

De rol van eventuele adviseurs en VVGB-organen
Overheid: bevoegd gezag

Betekenis van de kleuren:
De verschillende fasen in het proces
Vragen die aan de orde kunnen zijn

Deze stappen maken geen deel uit van het
kernproces

Betekenis van de symbolen:
Als aanvrager kunt u meestal kiezen of u één vergunning aanvraagt voor verschillende activiteiten of
meerdere omgevingsvergunningen voor één project.
Bij onlosmakelijk samenhangende activiteiten, bent
u echter verplicht deze activiteiten te bundelen.
Gefaseerd aanvragen van één omgevingsvergunning
is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover
http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Wanneer de uitgebreide of reguliere procedure
van toepassing is, staat op de factsheet “reikwijdte
van de Wabo” die u kunt vinden op
http://omgevingsvergunning.vrom.nl
In sommige gevallen treedt een omgevingsvergunning pas in werking na de bezwaar- of
beroepstermijn. Het gaat hierbij met name om
vergunningen met onomkeerbare gevolgen en
om gevallen waarin de uitgebreide procedure van
toepassing is.

Als er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan
in voorbereiding is.
Begin en einde van de termijn waarbinnen het
besluit moet worden genomen.
De termijn van het proces kan worden beïnvloed.

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag
kan het bevoegd gezag de beslistermijn met zes
weken verlengen.
Op verzoek kan een omgevingsvergunning
worden verleend met uitzondering van bepaalde
activiteiten. Dit verzoek kan op ieder moment in
de procedure plaatsvinden (artikel 2.21 Wabo).

Positief besluit
Negatief besluit
Documenten

Aanvulling op het proces of eventueel te
nemen stappen
Gebruikelijk procesverloop
Nummering
Raadpleeg de bijbehorende toelichting voor nadere
informatie over bepaalde begrippen en stappen.
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Afkortingen:
VVGB Verklaring van geen bedenkingen.
Bibob Deze toets wordt uitgevoerd om te voorkomen
dat u een vergunning gaat gebruiken om strafbare feiten te plegen of om crimineel geld te
investeren
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Het bevoegd gezag geeft een termijn aan waarbinnen de aanvrager de gewenste gegevens kan
aanvullen. Gedurende deze termijn wordt de procedure opgeschort. Na afloop van deze termijn
kan het bevoegd gezag binnen vier weken na een onvolledige aanvulling of een ongebruikte
aanvullingstermijn de aanvraag buiten behandeling laten.

bibob-toets

Bij deze integriteitstoets kan de termijn met vier of maximaal acht weken worden opgeschort
om het bureau Bibob in staat te stellen advies te geven.

bezwaar /
beroep

Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken te tijd om bezwaar
of beroep aan te tekenen.

terinzage
legging

Het ontwerpbesluit (inclusief VVGB) wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

De procedure duurt dus maximaal 14 of 32 weken. Inclusief de mogelijkheid tot verlengen en exclusief de
mogelijke opschortingen.

Binnen een bepaalde termijn.
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