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Hulp bij de vergunningcheck
Via het omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u vergunningen 
aanvragen en meldingen doen. Een hulpmiddel op deze website is de 
vergunningcheck. 

Dit document helpt u de vergunningcheck goed te doorlopen.

Als u twijfelt over wat u moet invullen, of als u liever persoonlijk contact met iemand 
heeft, dan kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij geven dan niet alleen aan of u een 
melding kunt doen of een vergunning moet aanvragen, maar kunnen u ook inhoudelijk 
advies geven. Bovendien kunnen wij u uitleggen wat de procedures zijn. 

Neem dus gerust contact met ons op. 

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0344) 64 94 94 en/of per e-mail via 

vergunningen@wsrl.nl.  



Waarom een vergunningcheck doen?
• Zo kunt u zelf, op elk willekeurig moment, nagaan of u een 

vergunning moet aanvragen of kunt volstaan met een melding.

• U voorkomt dan dat u per ongeluk een melding doet wanneer u een 
vergunning moet aanvragen of andersom.

• Daarmee bespaart u uzelf en het waterschap papierwerk, tijd en 
geld.

Let op:

Als u meerdere, bij elkaar behorende, werkzaamheden uitvoert, waarvan er één of meer 
vergunningsplichtig zijn, heeft u voor alle werkzaamheden een vergunning nodig.

Twijfelt u over wat u moet invullen? 

Bel of mail ons dan: tel. (0344) 64 94 94 / e-mail: vergunningen@wsrl.nl. 



Wanneer een vergunningcheck doen?
U heeft een watervergunning nodig, of u moet een melding doen, 
wanneer u:
• water gaat onttrekken aan de bodem of een oppervlaktewater;

• water gaat lozen op de bodem of een oppervlaktewater;

• nieuw verhard oppervlak (dak- of straatoppervlak) gaat aanbrengen of bestaand 
verhard oppervlak gaat uitbreiden;

• werkzaamheden wilt uitvoeren of werken aanbrengen in of bij een 
oppervlaktewater  (sloot, plas) of waterkering (dijk, kade). Kijk op onze kaarten 
voor dijken en water of dit het geval is.

Werkzaamheden uitsluitend in of nabij een weg in beheer van het waterschap  kunnen 
niet worden gemeld via het omgevingsloket online. Kijk hiervoor op onze website of 
neem contact op met het waterschap.



www.omgevingsloket.nl
Ga naar: www.omgevingsloket.nl. 

Voor u kunt beginnen, moet u eerst aangeven of u een 
particulier of een vertegenwoordiger van een bedrijf
bent. 

U doet dit door op het juiste plaatje te klikken.



Voor dat u begint
U bent zelf verantwoordelijk voor het goed invullen van de vergunningcheck. 
De vergunningcheck werkt alleen als u:

• bij de juiste overheid uitkomt. Let er daarom op dat u bij 1. Locatie de juiste locatie van de werkzaamheden 
invult. En bij 2. Werkzaamheden binnen de watervergunning de juiste activiteiten (waterschap of Rijk) 
juiste locatie invult voor de werkzaamheden en bij de werkzaamheden Waterwet de juiste activiteiten 
aanvinkt;

• de juiste werkzaamheden kiest. Soms is dit lastig, omdat er maar een beperkt aantal mogelijkheden is. Als 
u twijfelt, raden wij u aan contact met ons op te nemen;

• de vragenlijsten in de vergunningcheck correct beantwoordt. Gebruik daarom de aangeboden linkjes naar 
de leggers en regelgeving van het waterschap.

Twijfelt u ergens over? Bel dan gerust of stuur ons een email. Wij helpen u graag verder. 

tel. (0344) 64 94 94 / e-mail: vergunningen@wsrl.nl

Aan de uitkomsten van de vergunningcheck kunnen geen rechten worden ontleend. 



De vergunningcheck - starten
Om te beginnen met de vergunningcheck, klikt u op de 
knop onder het kopje “Vergunningcheck”

U hoeft hiervoor niet in te loggen met uw DigiD.



De vergunningcheck - locatie
U moet de locatie van de werkzaamheden opgeven. Zo 
kan worden nagegaan welke overheden (mogelijk) 
betrokken zijn. Dit kan op twee manieren:

1. via de postcode van de locatie van de 
werkzaamheden;

2. via de link “Geef de locatie op een andere 
manier aan”. U kunt dan de gemeente waar de 
werkzaamheden plaatsvinden, selecteren in een 
lijst.

Klik daarna op “Adres controleren” en “Volgende” om 
door te gaan.



De vergunningcheck - werkzaamheden
Het eerste scherm in de tab “Werkzaamheden” bevat 
activiteiten waarvoor (mogelijk) een omgevingsver-
gunning nodig is.

Selecteer de werkzaamheden die u wilt uitvoeren door 
er een vinkje voor te zetten.

Let op:

Dit scherm betreft alleen de omgevingsvergunning.

Voor werkzaamheden die alleen onder de Waterwet 
vallen, hoeft u hier helemaal niets in te vullen.

Klik op “Volgende”, onderaan de pagina.



De vergunningcheck - werkzaamheden
Het derde scherm bevat activiteiten waarvoor (mogelijk) een 
watervergunning nodig is.

Selecteer de werkzaamheden die u wilt uitvoeren door er 
een vinkje voor te zetten.

Klik als u klaar bent op “Volgende”, onderaan de pagina.

Let op:

• Zorg dat u alle werkzaamheden goed aanvinkt. Als u 
water gaat onttrekken, dan moet u dat bijvoorbeeld ook 
lozen. U moet dan beide selecteren.

• Sommige activiteiten komen twee keer voor in deze lijst: 
één keer bij het Rijk en één keer bij een waterschap. Zorg 
dat u de juiste kiest!

Vragen? Bel dan gerust of stuur ons een email. 

Wij helpen u graag verder. 

tel. (0344) 64 94 94 / e-mail: vergunningen@wsrl.nl



De vergunningcheck - de check
Nu komt u bij de eigenlijke vergunningcheck. Alle door 
u geselecteerde activiteiten staan in een lijst. 

Doorloop voor alle activiteiten de vragenlijst door op 
“Check” te klikken.

Na het doorlopen van iedere vragenlijst ziet u of de 
activiteit vergunningsplichtig, meldingsplichtig of 
vergunnings- en meldingsvrij is.

Als u de vragenlijst afgewerkt hebt, verdwijnt de 
“Check” knop.

Als u een verkeerde activiteit heeft geselecteerd, kunt 
u die verwijderen door op het prullenbakje te klikken.

Wanneer u alle vragenlijsten heeft doorlopen, klikt u 
op “Volgende”.



De vergunningcheck - uitkomst(en)
Hier ziet u onder elkaar wat de uitkomst voor iedere 
activiteit was. U kunt de uitkomsten bewaren door op 
“Uitkomsten downloaden (PDF)” te klikken. (onderaan 
de pagina)

In dit document staan ook al uw antwoorden op de 
vragenlijsten weergegeven. 

Let op:

• als één van de werkzaamheden vergunnings-
plichtig is, zijn alle werkzaamheden vergunnings-
plichtig. Het omgevingsloket houdt hier helaas 
geen rekening mee.

In de tab “Benodigdheden” kunt u kijken welke gege-
vens u moet aanleveren voor de vergunningsaanvraag 
of melding.



De vergunningcheck - benodigdheden
Hier ziet u per activiteit welke informatie u moet 
aanleveren voor de vergunningsaanvraag of melding.

Door op het blauwe ballonnetje te klikken krijgt u 
meer informatie.

N.B.:

De lijsten bij dit onderdeel van de vergunningcheck
zijn niet gemaakt door het waterschap. Het kan 
daarom in sommige gevallen zo zijn dat er meer of 
juist minder gegevens nodig zijn. 

Onderaan de pagina kunt u verder door op de knop 
“Aanvraag/melding” te klikken.



Aanvragen /  melden
U krijgt nu een keuze tussen het online of analoog 
afhandelen van uw aanvraag / melding.

Als u “Via deze site” selecteert, moet u inloggen 
met uw DigiD (particulieren) of met eHerkenning
(bedrijven). Uw aanvraag wordt dan online inge-
vuld en ingediend.

Als u “Op papier” kiest, genereert het omgevings-
loket een PDF-formulier voor u. U kunt dit formu-
lier uitprinten, invullen en bij ons indienen.
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