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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Omgevingsloket 

 

Datum 

 

26 april 2021 

 

Nummer 

 

RV-2112 

  

Steller vraag Jeroen van Lierop Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

Helm Verhees 

  

Datum afdoening 31 mei 2021 

 

 

Inleiding 

Het vooroverleg voorafgaand aan een vergunningsaanvraag is bedoeld om mensen een 

indruk te geven van hun kansen op succes. Daarbij is het een mogelijkheid om te toetsen 

of alle stukken compleet ingeleverd worden. Naar ons idee moet het vooroverleg ook een 

manier zijn om werk van iedereen uit handen te nemen.  

 

Bij de gemeente Deurne wordt voor het vooroverleg een PDF-document gebruikt dat apart 

ingeleverd moet worden. Hier hebben wij de volgende vragen over. 

 

Vraag en antwoord 

 

1. Klopt het dat met het invullen van het PDF-bestand er een extra werklast 

ontstaat voor de aanvragers, omdat na het invullen van het PDF-bestand alle 

gegevens overgezet moeten worden in het omgevingsloket voor de definitieve 

aanvraag? 

Klopt. 

 

2. Klopt het dat de gemeente Deurne één van de weinig gemeenten is die voor 

het vooroverleg geen gebruik maakt van het Omgevingsloket? Als dit een lastig 

in te schatten vraag is, dan willen we graag een beeld van de Peelgemeenten.  

Naast gemeente Deurne maken van de Peelgemeenten de gemeente Asten, Gemert-

Bakel en Helmond voor het vooroverleg ook geen gebruik van het Omgevingsloket. 

Alleen gemeente Someren en Laarbeek maken hier gebruik van.   

 

3. Wat is voor de gemeente Deurne de reden om deze werkwijze, die voor de 

aanvragers een verhoging van de administratieve last betekent, toe te passen 

en niet over te stappen naar de meer gebruikelijke werkwijze om hiervoor één 

systeem te gebruiken, namelijk het Omgevingsloket? 

Bij de inrichting van het Omgevingsloket is destijds hiervoor gekozen omdat de 

aanvrager op elk moment de aanvraag vooroverleg kan intrekken. Op dat moment zijn 

deze stukken niet meer in te zien. Dit vonden wij niet wenselijk en is gekozen om het 

vooroverleg op een andere manier te regelen. 

 

4. Hoe borgt de gemeente Deurne met deze werkwijze de termijn van een 

aanvraag, op één plaats alle informatie verzamelen en het overzicht van werk-

zaamheden? Kan dit niet goedkoper, eenduidiger en daarmee ook eenvoudiger 

voor de gemeente Deurne door gebruik te maken van het Omgevingsloket? 

Termijnbewaking en overzicht van werkzaamheden vindt plaats in een eigen behandel-

systeem. In deze applicatie zit niet alleen alle informatie van vergunningverlening, maar 

ook van toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen. Het Omgevingsloket biedt 

niet al deze mogelijkheden. 
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5. Wat is er nodig voor de gemeente Deurne om ook voor het vooroverleg 

over te stappen naar het Omgevingsloket? 

Het Omgevingsloket moet dan hiervoor ingericht worden. Vanaf de inwerking-

treding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen 

en meldingen meer indienen via Omgevingsloket. Dit kan dan via het nieuwe 

Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook blijft 

het mogelijk om een omgevingsoverleg (vooroverleg) aan te vragen. In het DSO is 

er geen behandel- of beheermodule meer. Behandelen en beheren moet dan gaan 

via het eigen systeem. Uitgangspunt is dat vanaf invoering Omgevingswet in 

Deurne ook het omgevingsoverleg kan worden aangevraagd in het DSO. 

 

6. Als dit al in gang is gezet: wat zijn de termijnen waarop dit voor de 

inwoners van de gemeente Deurne te gebruiken is? 

Zoals aangegeven bij vraag 5 is het de bedoeling om vanaf invoering Omgevingswet 

wel gebruik te gaan maken van het DSO voor het vooroverleg/omgevingsoverleg. 

Op dit moment is de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2022, maar 

deze is nog niet definitief en alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de 

Omgevingswet. Onduidelijk is nog wat de nieuwe invoeringsdatum wordt.  

 


