GEMEENTE REIMERSWAAL
Geachte heer/mevrouw,
In onderstaande handleiding wordt kort uitgelegd hoe een vooroverleg digitaal kan worden
aangevraagd via www.omgevingsloket.nl. Het aanvragen van een vooroverleg kent wat
bijzonderheden, maar op zich kan het op een eenvoudige manier. Hierbij een stappenplan
met een korte toelichting.
1) Log in op het Omgevingsloket (het OLO) met uw e-Herkenning (als bedrijf) of met uw
DigiD (als particulier), maak een 'aanvraag' aan (oranje knop).
Toelichting/aanvulling: heeft u nog geen e-Herkenning, dan kunt u dit via
www.eherkenning.nl aanvragen. Heeft u geen DigiD, dan vraagt u aan deze via www.digid.nl.
[Als u dit niet wilt of het lukt niet, dan kunt u het vooroverleg of de aanvraag nu ook nog op
papier indienen/opsturen. Gebruik daarvoor dan de officiële formulieren die u kunt
downloaden via de startsite van het OLO, www.omgevingsloket.nl, kiezen voor particulier of
bedrijf, dan rechtsonder onder de kop Op papier de link 'papieren formulier samenstellen'.
Zet dan duidelijk op het uiteindelijk uit te printen formulier nog de term 'VOOROVERLEG' of
maak dit duidelijk bij het beantwoorden van vragen!]
Als het vooroverleg wel via het OLO wordt ingediend (wat de voorkeur heeft):
2) Vul de Aanvraag (=Concept) door de gevraagde gegevens stapsgewijs in te vullen.
Toelichting: dat er steeds over 'Aanvraag' wordt gesproken, is mogelijk wat verwarrend. Het
OLO ziet het vooroverleg als een voorbereiding op de echte aanvraag. Uiteraard kan het zo
zijn dat er nooit een definitieve aanvraag op volgt, maar in beginsel is dit natuurlijk wel het
uitgangspunt.
3) U kunt nu de verschillende tabbladen langs lopen en vullen (Aanvrager, Locatie,
Werkzaamheden, Bijlagen). Nog niet alle velden hoeven ingevuld te zijn, maar het wordt wel
aangeraden.
Kruis de werkzaamheden aan die van toepassing zijn voor uw project.
4) Indien de 'aanvraag' voldoende is gevuld met gegevens en bijlagen (tekeningen, schets),
de oranje knop 'Vooroverleg' aanklikken (NIET de knop Indienen):

Na ‘Volgende’ in het vervolgscherm komt u in het scherm ‘Contact met bevoegd gezag’:
Kies In dit venster voor Aanvraag/melding openstellen (zie volgende pagina).
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5) Beantwoord dan waarom u de ‘aanvraag’ openstelt voor vooroverleg. Hier kan ingevuld
worden dat bijvoorbeeld een welstand- en bestemmingsplantoets gewenst is.
Klik dan op de knop Openstellen:
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Nu de aanvraag is opengesteld (voor u herkenbaar doordat dezelfde knop nu 'Openstellen
intrekken' heet), kan daarna worden geklikt op de knop 'Sluiten'.
6) Vervolgens kunt u het gehele dossier sluiten met de groene knop Sluiten (naast de knop
Vooroverleg). De gemeente neemt vervolgens uw verzoek (vooroverleg) in behandeling.
Indien gewenst kunt u later weer met behulp van inloggen met DigiD hetzelfde dossier
openen via www.omgevingsloket.nl.
___________________
LET OP: kies voor een vooroverleg NIET voor de knop Indienen:
.
Daarmee wordt de aanvraag 'definitief' ingediend (het is dan geen vooroverleg meer, maar
een echte aanvraag).
Aanvraag
In de behandeling van het vooroverleg worden er ook brieven gestuurd of telefoontjes
uitgewisseld. Als het vooroverleg vervolgd kan worden met een aanvraag, dan kan ditzelfde
dossier van de '(concept)aanvraag' (= vooroverleg) in het OLO daarvoor worden gebruikt. Na
het eventueel aanvullen met nieuwe of gewijzigde gegevens en tekeningen kan de aanvraag
met de oranje knop 'Indienen' daadwerkelijk worden ingediend.
Leges
Aan een vooroverleg zijn legeskosten verbonden. Deze worden in de regel echter pas in
rekening gebracht als het vooroverleg niet wordt opgevolgd door een aanvraag. Wordt een
vooroverleg wel opgevolgd door een aanvraag, dan worden deze leges van het vooroverleg
verrekend met de leges van de aanvraag. In dat geval betaalt u dus geen leges voor de
behandeling van het vooroverleg.
Eventuele vragen? Stel ze gerust.
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