
 

 

 

 

 

 

Een omgevingsvergunning ontvangen 
 

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft 

geleid tot een vergunning. In deze brochure wordt 

kort ingegaan op wat dit betekent. 

Bekendmaking 

De vergunning, het besluit, wordt bekend 

gemaakt. De vergunning kan niet inwerking treden 

voordat deze is bekend gemaakt. De 

bekendmaking van de vergunning die met de 

reguliere procedure tot stand is gekomen 

geschiedt door toezending of uitreiking van de 

vergunning aan de aanvrager. Daarnaast is de 

gemeente verplicht tot: 

• Publicatie van het besluit of de inhoud 

ervan in een dag-, nieuws- of huis-aan-

huisblad dan wel op een andere geschikte 

wijze. 

• Mededeling aan degenen die bij de 

voorbereiding hun reacties naar voren 

hebben gebracht. 

 

Bij besluiten die met de uitgebreide procedure tot 

stand zijn gekomen, is het bevoegd gezag 

bovendien verplicht tot: 

• terinzagelegging van de stukken en 

kennisgeving daarvan. 

• toezending van een exemplaar van het 

besluit aan degenen die zienswijzen naar 

voren hebben gebracht over het 

ontwerpbesluit. 

 

 

Bij de bekendmaking en de mededeling wordt 

melding gemaakt van de mogelijkheden om tegen 

het besluit bezwaar te maken of beroep in te 

stellen. Hierover is een aparte brochure 

‘Rechtsmiddelen’ beschikbaar. 

Inwerkingtreding 

De hoofdregel is dat de vergunning, in werking 

treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een 

aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. 

1. De omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

• Het ‘uitvoeren van een werk’ 

• Het ‘slopen van een bouwwerk’ 

• Het ‘slopen van een bouwwerk in een 

beschermd stads- en dorpsgezicht’ 

• Het ‘slopen van een monument’ 

• Het ‘vellen van een houtopstand’ 

en die tot stand is gekomen via de reguliere 

procedure treedt pas in werking na afloop van 

de bezwaartermijn (ofwel 6 weken na de 

bekendmaking). 

2. De omgevingsvergunning die tot stand is 

gekomen met toepassing van de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure, treedt altijd in 

werking na afloop van de termijn voor het 

indienen van een beroepsschrift (ofwel 

6 weken na de dag waarop de terinzagelegging 

is geëindigd). 

3. De omgevingsvergunning die van rechtswege is 

verleend, treedt pas in werking na afloop van 

de bezwaartermijn (ofwel 6 weken na de 

bekendmaking) of, indien bezwaar is gemaakt, 

nadat op dit bezwaar is beslist.  



 

 

Wanneer gedurende de genoemde termijnen bij 

de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in 

werking voordat op dat verzoek is beslist. In het 

laatstgenoemde geval kan de vergunninghouder 

de voorzieningenrechter van de rechtbank 

verzoeken de opschorting op te heffen. Uitleg 

over de voorlopige voorziening vindt u in de 

brochure ‘Rechtsmiddelen’.  

Afstemming van inwerkingtreding  

Het gaat hierbij om een afstemming van de 

inwerkingtreding van de omgevingsvergunning met 

vergunningstelsels die niet zijn geïntegreerd in de 

omgevingsvergunning. Het kan gaan om de 

volgende stelsels. 

Archeologische monumentenzorg 

Van een omgevingsvergunning voor de activiteiten 

‘bouwen’, ‘aanleggen van een werk’ of ‘slopen’ 

kan geen gebruik worden gemaakt zolang een 

vergunning voor het verrichten van handelingen 

met betrekking tot een beschermd archeologisch 

monument (art. 11, tweede lid, Monumentenwet 

1998) niet in werking is getreden. 

Kernenergie 

Van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

‘bouwen’ kan geen gebruik worden gemaakt 

zolang een vergunning als bedoeld in artikel 15 

van de Kernenergiewet niet in werking is 

getreden. 

Bodemverontreiniging 

Van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

‘bouwen’ kan geen gebruik worden gemaakt 

zolang: 

• Op grond van de Wet bodembescherming niet 

is vastgesteld dat geen sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. 

• Er niet is ingestemd met een saneringsplan. 

• Er geen melding van een voornemen tot 

sanering in het kader van het Besluit uniforme 

saneringen is gedaan. 

Gefaseerde omgevingsvergunning 

Als uw vergunning een omgevingsvergunning is die 

in 2 fases is verleend, dan treden de besluiten van 

beide fasen op dezelfde dag in werking. Deze dag 

is de laatste van de dagen waarop de besluiten 

elk afzonderlijk in werking zouden treden. 

Handelen op eigen risico 

Het feit dat u een vergunning heeft ontvangen, 

betekent dus niet automatisch dat u aan de slag 

kunt. De vergunning moet namelijk eerst in 

werking zijn. Zodra de vergunning in werking 

getreden is mag u aan de slag. Dan kunnen echter 

bezwaar, beroep, hoger beroep en voorlopige 

voorziening nog roet in het eten gooien. De 

vergunning die u ontvangen heeft is namelijk nog 

niet onherroepelijk zolang de termijn voor het 

indienen van een bezwaarschrift of een 

beroepschrift nog niet is verstreken of zolang nog 

niet is besloten op een ingediend bezwaarschrift 

of beroepschrift. Wanneer u aan de slag gaat met 

een vergunning die nog niet onherroepelijk is 

handelt u op eigen risico en zijn de eventuele 

gevolgen voor uw rekening. Bijvoorbeeld u start 

met de uitvoering van de werkzaamheden, maar 

uiteindelijk wordt de vergunning op basis van 

bezwaar of beroep toch geweigerd.  

Bezwaar en beroep 

Informatie over bezwaar en beroep tegen uw 

vergunning staat in de brochure ‘Rechtsmiddelen 

(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. 

Privaatrecht belemmeringen 

Als de vergunning is verleend kunnen 

privaatrechtelijke zaken ervoor zorgen dat u van 

de vergunning geen gebruik kunt maken. In het 

Burgerlijk Wetboek is dit geregeld. 



 

 

Aan de slag 
Wanneer u uiteindelijk aan de slag gaat gelden 

diverse algemene spelregels. Deze worden in het 

volgende gedeelte van deze brochure 

uiteengezet.  

Toezichthouder  
De uitvoering van de werkzaamheden, die u op 

grond van de vergunning gaat verrichten, wordt 

door de gemeente geïnspecteerd. U krijgt een 

vaste toezichthouder aangewezen. De houder van 

de vergunning en / of degene die de 

werkzaamheden uitvoert is verplicht te voldoen 

aan de aanwijzingen van de toezichthouder.  

 

De toezichthouder houdt géén “dagelijks 

toezicht”. Zijn aandacht richt zich voornamelijk 

op een aantal belangrijke onderdelen van de 

uitvoering. De vergunninghouder en de 

uitvoerders blijven altijd verantwoordelijk voor 

de kwaliteit.  

Melden van werkzaamheden  
Voor een adequate inspectie van de 

werkzaamheden door de gemeente bent u 

verplicht bepaalde werkzaamheden bij uw 

toezichthouder te melden. Welke werkzaamheden 

het betreft treft u aan in de voorschriften van de 

vergunning. Wanneer een inspectie door de 

gemeente niet meer kan plaatsvinden, omdat u 

de werkzaamheid niet heeft gemeld, wordt u 

verzocht aan te tonen dat conform de vergunning 

is gewerkt. Indien noodzakelijk kunt u worden 

verzocht achteraf zaken bloot te leggen om een 

controle toch mogelijk te maken.  

Voorschriften vergunning  
Het is mogelijk dat een vergunning is verleend 

met voorschriften. Het eventueel opnemen van 

voorschriften is afhankelijk van uw project. U 

dient zich aan deze voorschriften te houden om 

problemen te voorkomen. Lees de voorschriften 

aandachtig door.  

Vergunning en bescheiden bij de hand  

De omgevingsvergunning met alle bijbehorende 

bescheiden zoals tekeningen moeten altijd bij de 

vergunninghouder en / of degene die de 

werkzaamheden uitvoert onder handbereik zijn. 

De toezichthouder kan naar de vergunning en 

bescheiden vragen.  

Overige vergunningen  

Het kan zijn dat u naast de omgevingsvergunning 

andere vergunningen nodig heeft voor het 

realiseren van uw project. U moet over alle 

noodzakelijke vergunningen beschikken alvorens 

met de werkzaamheden kan worden gestart. 

Vergewis u ervan dat u in het bezit bent van alle 

noodzakelijke vergunningen. De gemeente heeft u 

hierover al eerder geïnformeerd.  

Werken in afwijking van de vergunning  
Als u gaat uitvoeren, dient u altijd conform de 

verkregen vergunning te werken. Wijkt u af van 

de goedgekeurde tekening(en), dan handelt u in 

strijd met wet- en regelgeving. De gemeente kan 

u dan via een aanschrijving dwingen uw werk 

alsnog aan te passen aan de vergunde situatie. Bij 

afwijkingen kunnen burgemeester en wethouders 

de werkzaamheden stopzetten. Het is verboden 

na stopzetting van de werkzaamheden door te 

werken.  

Veiligheid omgeving  
Het uitvoeren en het verrichten van alles wat 

daarmee in verband staat, moet op een veilige 

wijze plaatsvinden. Er moeten indien nodig 

(verkeers)veiligheidsmaatregelen worden 

genomen ten behoeve van de weg, de in de weg 

gelegen bouwwerken, de weggebruikers en 

naburige bouwwerken, open erven en terreinen 

en hun gebruikers. Afhankelijk van de activiteiten 

is een bouw- of sloopveiligheidsplan soms 

noodzakelijk. Het is verboden 

veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit 

veiligheidsoogpunt nodig zijn. 

Intrekken vergunning  
De gemeente kan onder omstandigheden uw 

vergunning intrekken. Dat kan bijvoorbeeld het 

geval zijn als u geen gebruik maakt van uw 

vergunning. Ontwikkelingen kunnen het 

noodzakelijk maken dat de gemeente de nog niet 

gebruikte vergunning intrekt, bijvoorbeeld omdat 

de vergunning niet meer aansluit bij de visie op 

een bepaald gebied of thema. Aan het intrekken 

van een vergunning is een zorgvuldige procedure 

gekoppeld, waarbij u in de gelegenheid wordt 

gesteld om aan te geven waarom er nog geen 

gebruik van is gemaakt en of er nog wel gebruik 

van gemaakt zal gaan worden.  

Activiteitspecifieke aandachtspunten  
Voor specifieke activiteiten, die onder de 

omgevingsvergunning vallen kunnen aparte 

aandachtspunten gelden. U dient bij de uitvoering 

hiermee rekening te houden. Specifieke 

aandachtspunten met betrekking tot de 

activiteiten bouwen en slopen zijn terug te vinden 

in de afzonderlijke brochures ‘Aandachtspunten 

uitvoering activiteit (ver)bouwen’ en 

‘Aandachtspunten uitvoering activiteit slopen’.   


