In 10-stappen een omgevingsvergunning aanvragen
Stap 1: Ga naar www.omgevingsloket.nl, dan krijgt u het volgende scherm voor u. Voor een
omgevingsvergunning klikt u op de oranje button ‘Ik ben particulier en ik wil…’

Stap 2: Het onderstaande scherm krijgt u dan voor u. Vervolgens klikt u wederom op de oranje
button ‘Aanvraag/melding’

Stap 3: Log in met uw Digid op het scherm van het ministerie van I&M.

Stap 4: Vul uw aanvraag in bij onderstaand scherm. Bijvoorbeeld: aanvraag omgevingsvergunning
recreatieve nevenactiviteit dagrecreatie. Bij de vraag of u de omgevingsvergunning gefaseerd wilt
aanvragen vult klikt u Nee aan. Daarnaast kunt u een projectomschrijving geven en klikken op de
oranje button ‘Aanvraag/melding aanmaken’.

Stap 5: Volgend scherm dient u uw gegevens als aanvrager in te vullen. Dan zal het loket u
automatisch doorverwijzen naar het tweede tablad locatie.

Stap 6: In het tweede tabblad dient u de locatie voor de omgevingsvergunning in te vullen.
Vervolgens wordt u vanzelf doorverwezen naar tablad 3 werkzaamheden.

Stap 7: In tablad 3 dient u uw werkzaamheden toe te voegen door op de oranje button
‘werkzaamheden toevoegen’ te klikken.

Stap 8: Wanneer u op de oranje button klikt kunt u de werkzaamheden toevoegen door eerst een
vergunning check te doen. Zodat u zeker weet dat u ook daadwerkelijk een vergunning voor uw
werkzaamheden benodigd heeft. U kunt ook werkzaamheden toevoegen zonder vergunningcheck.

Stap 9: Bij werkzaamheden toevoegen is het belangrijk dat u weet welke werkzaamheden u dient
aan te klikken. Voor een omgevingsvergunning voor een nevenactiviteit zoals een kleinschalig terras
of dagrecreatie is dit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Check hierbij of uw werkzaamheden ook passen binnen een van de andere onderdelen.

Stap 10: In de laatste stap kunt u nog bijlagen toevoegen. Indien de inrichting van uw perceel
verandert is het voor de gemeente Winterswijk van belang om een inrichtingsplan te ontvangen
waarop u aangeeft waar welke activiteiten op uw perceel zullen plaatsvinden. Mochten er ook in een
gebouw activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bijgebouw). Dan dienen we hiervoor ook een
plattegrond en/of bouwtekeningen te ontvangen waarin u aangeeft hoeveel vierkante meter u gaat
gebruiken voor de nieuwe activiteit(en) en of er bijvoorbeeld nieuwe muren worden geplaatst of dat
het dak wordt aangepast. Dit is van belang voor de constructie en brandcompartimentering.

