Overzicht omgevingsvergunningen/meldingen
19 juni 2020
Afkortingen
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Olo: Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl
AIM: Activiteitenbesluit Internet Module, www.aimonline.nl
Bb2012: Bouwbesluit 2012
Omgevingsvergunningen
Vergunningplichtige

Werkzaamheden Olo

Juridische grondslag

Bijbehorend bouwwerk
bouwen
Dakkapel plaatsen
Dakraam, lichtkoepel of
lichtstraat plaatsen

Wabo, art 2.1 lid 1 onder a

activiteit

Het (ver)bouwen van een
bouwwerk

Nieuw kozijn plaatsen of
bestaand kozijn of
gevelpaneel veranderen
Normaal onderhoud uitvoeren
Privacyscherm plaatsen
Woning bouwen
Zonnepaneel of -collector
plaatsen
Zonwering, rolluik of rolhek
bevestigen
Overig bouwwerk bouwen
Overige veranderingen aan
bestaande bouwwerken
(Schotel)antenne plaatsen
Erf- of perceelafscheiding
plaatsen
Grondkering of damwand
plaatsen
Reclame plaatsen
Sport- of speeltoestel plaatsen
Tent, (sta)caravan,
kampeerauto of trekkershut
plaatsen
Tuinmeubilair plaatsen
Vlaggenmast plaatsen
Zwembad, bubbelbad of
soortgelijke voorziening of
vijver plaatsen
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Het uitvoeren van een werk of
werkzaamheid
Het handelen in strijd met de
ruimtelijke regels
brandveilig gebruiken
Het oprichten, het veranderen

Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Bouwwerk brandveilig
gebruiken
Aanvraag niet via Olo maar

of veranderen van de werking

via www.aimonline.nl

Wabo, art. 2.1 lid 1 onder b
Wabo, art. 2.1 lid 1 onder c
Wabo, art. 2.1 lid 1 onder d
Wabo, art. 2.1 lid 1 onder e

of het in werking hebben van
een inrichting of

Activiteitenbesluit Internet

mijnbouwwerk (milieu)

Module (AIM)

het slopen, verstoren,

Monument onderhouden,
restaureren, veranderen of
slopen

Wabo, art. 2.1 lid 1 onder f

het slopen van een bouwwerk

Slopen op grond van

Wabo, art. 2.1 lid 1 onder g

in gevallen waarin dat in een

ruimtelijke regels

verplaatsen of in enig opzicht
wijzigen van een
rijksmonument

bestemmingsplan
het slopen, verstoren,

Monument onderhouden,

verplaatsen of in enig opzicht

restaureren, veranderen of

wijzigen van een gemeentelijk

slopen

Wabo, art. 2.2 lid 1 onder b;
Erfgoedverordening Waalwijk

monument

2016, art. 12

een uitweg te maken, te

Uitrit aanleggen of

Wabo, art. 2.2 lid 1 onder e;

hebben of te veranderen of het

veranderen

APV, art. 2.12

Kappen

Wabo, art 2.2. lid 1 onder g;

gebruik daarvan te veranderen
houtopstand te vellen of te
doen vellen,

APV, art 4.11

Meldingen
Melding activiteit

Werkzaamheden Olo

Melding activiteitenbesluit
(milieu)

Aanvraag niet via Olo maar via
www.aimonline.nl

Sloopmelding kort
Sloopmelding regulier
Melding wijziging van
inrichtinghouder

Activiteitenbesluit Internet
Module (AIM)
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen en/of asbest verwijderen
Aanvraag niet via Olo maar via
www.aimonline.nl

Melding brandveilig gebruik

Activiteitenbesluit Internet
Module (AIM)
Bouwwerk brandveilig gebruiken
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Activiteitenbesluit
milieubeheer, art. 1.10

Bb2012, Artikel 1.26
Bb2012, Artikel 1.26
Wabo, art. 2.25

Bb 2012, art, 1.18

3

