
Het Omgevingsloket in de kerstvakantie; 
alleen op afspraak
In de kerstvakantie is het Omgevingsloket gewoon open. Let op, wij verwachten veel bezoekers. Daarom 

kunt u van 20 december tot en met 31 december alleen op afspraak bij ons terecht. Zo voorkomen we 

lange wachttijden en hebben we alle tijd voor u. U kunt per telefoon een afspraak met ons maken of bij 

de receptie van het stadhuis. Ons telefoonnummer is 14 055.

Openingstijden Omgevingsloket

In de kerstvakantie zijn de 

openingstijden net als anders:

• Maandag tot en met woensdag 

 8.30 – 16.00 uur

• Donderdag 8.30 – 16.00 uur en 

 18.00 – 19.30 uur

•  Vrijdag 8.30 – 12.30 uur

1.  Ik wil mijn woning gaan uitbreiden. Heb ik 
een vergunning nodig?

Als u een woning wilt uitbreiden, hebt u in een aantal 
gevallen geen vergunning meer nodig. U kunt dat 
nagaan op www.omgevingsloket.nl via de vergun-
ningencheck. Ook bij het Omgevingsloket op het 
stadhuis kunnen wij u verder helpen. 

2.  Ik heb een bouwvergunning fase 1 ge-
kregen op grond van de oude wetgeving. 
Moet ik dan voor fase 2 een omgevings-
vergunning aanvragen?

Als u een bouwvergunning fase 1 heeft gekregen, 
dan kunt u ook na 1 oktober 2010 nog een bouw-
vergunning fase 2 aanvragen. U hoeft dan dus 
geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bij het 
Omgevingsloket zijn deze aanvraagformulieren nog 
beschikbaar. 

3.  Ik woon in een rijksbeschermd stadsge-
zicht of een monument. Moet ik dan een 
vergunning aanvragen?

Als u in een rijksbeschermd stadsgezicht of een mo-
nument woont, dan moet u altijd een omgevingsver-
gunning aanvragen. U kunt uw aanvraag indienen via 
www.omgevingsloket.nl of bij het Omgevingsloket op 
het stadhuis. Wilt u weten of u in een monument of 
in een rijksbeschermd stadsgezicht woont, check dan 
de monumentenlijst. U kunt deze vinden op 
www.apeldoorn.nl als u zoekt op monumentenlijst.

4. Welke bestemming heeft mijn perceel?

Als u wilt weten wat de bestemming is van uw 
perceel, dan kunt u dat nazoeken in het bestem-
mingsplan. In dit plan ligt vast welke gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheid uw perceel heeft, dus wat u 
daar kunt bouwen of realiseren . De meeste bestem-
mingsplannen zijn beschikbaar via 
www.apeldoorn.nl, onder Leven in Apeldoorn bij 
‘bouwen en wonen’. De interpretatie van een bestem-
mingsplan komt echter heel precies. U kunt dan ook 
het beste een afspraak maken bij het Omgevingslo-
ket. Dit kan per telefoon op 14 055.
 
5.  Wanneer heb ik een sloopvergunning no-

dig?

U kunt via onderstaand schema gemakkelijk nagaan 
wanneer u een sloopvergunning nodig heeft of wan-
neer u een asbest-sloopmelding moet doen. Bij het 
slopen van (delen van) een monument of van panden 
in een beschermd stads- of dorpsgezicht is vooraf 
ook een vergunning voor het veranderen van een 
monument nodig. Meer informatie kunt u vragen bij 
het Omgevingsloket en vinden op de website van de 
gemeente www.apeldoorn.nl. U kunt in het digitaal 
loket kiezen voor het product sloopvergunning of 
monumentvergunning.

6. Hoe meld ik het verwijderen van asbest?

Als u asbest wilt verwijderen, dan kunt u dat digitaal 
melden via de www.apeldoorn.nl. U zoekt dan op het 
product asbestverwijdering en kiest voor aanvragen. 
Voor deze digitale melding heeft u uw DigiD nodig. 
Heeft u deze niet, dan kunt u de melding ook bij het 
Omgevingsloket in het stadhuis doen. 

7. Mag ik een bedrijf aan huis beginnen?

Of u een bedrijf aan huis kunt beginnen, hangt af van 
het bestemmingsplan van uw perceel. U kunt hiervoor 
het beste even advies vragen bij het Omgevingsloket. 
Dat kan ook per telefoon: 14 055, vraag naar een van 
de medewerkers van het Omgevingsloket.

8.  Ik wil mijn bedrijf vestigen in Apeldoorn. 
Kan dit op de locatie die ik voor ogen 
heb?

Als u uw bedrijf wilt vestigen in Apeldoorn, dan kunt 
u via het bestemmingsplan nagaan of dat op de 
locatie van uw voorkeur mogelijk is. Bij het Omge-
vingsloket kunnen wij u verder helpen. 

9.  Wat kost een omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen?

Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Voor 
de activiteit bouwen is de hoogte van de leges af-
hankelijk van de hoogte van de bouwkosten inclusief 
BTW. Deze bouwkosten worden bepaald aan de hand 
van richtprijzen van een erkend aannemer. 
De kosten zijn standaard € 45,00. Daar komt € 9,75 
bij per € 500,- bouwkosten. Daarnaast kunnen er 
nog extra leges van toepassing zijn als er bijvoorbeeld 
een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is.

10.  Hoeveel exemplaren van mijn vergun-
ningaanvraag moet ik indienen?

Als u een vergunning op papier bij ons indient, dan 
hebben wij deze in viervoud nodig.
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Vraag het aan het Omgevingsloket!
U kunt ook terecht bij het Omgevingsloket voor:
- de status van de vergunningaanvraag
- het bekijken van het bestemmingsplan 
- vragen over procedures
- hulp bij het aanvragen
- hulp bij de vergunningencheck
-  algemene vragen over de activiteiten bouwen, 

slopen, monumenten, kappen, milieu

Veelgestelde vragen over 
de omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in 
werking getreden. Deze wet regelt onder 
andere de omgevingsvergunning. De om-
gevingsvergunning is één geïntegreerde 
vergunning voor bouwen, wonen, monu-
menten, ruimte, natuur en milieu. De om-
gevingsvergunning kan nodig zijn als u op 
een bepaalde plek iets wilt gaan slopen, 
(ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. 
Ook zijn de regels voor het vergunningvrij 
bouwen versoepeld.

De omgevingsvergunning moet leiden tot:
•  minder administratieve lasten voor bedrij-

ven en inwoners;
•  betere dienstverlening door de overheid 

aan bedrijven en inwoners;
• kortere procedures;
• geen tegenstrijdige voorschriften.

Sinds 1 oktober hebben de medewerkers 
van het Omgevingsloket de nodige vragen 
gekregen over deze nieuwe wetgeving. Een 
aantal van deze vragen geven we hieronder 
weer, mét de antwoorden. Uiteraard kunt u 
met uw eigen vragen bij ons terecht. U kunt 
de medewerkers van het Omgevingsloket 
bereiken per telefoon (14 055) of op het 
stadhuis. Op www.omgevingsloket.nl kunt 
u bovendien zelf de vergunningencheck 
doen of uw vergunning aanvragen. En op 
www.apeldoorn.nl vindt u in het digitaal 
loket onder omgevingsvergunning veel in-
formatie en per activiteit een folder die u 
kunt downloaden.

Vragen:


