
 

Omgevingsvergunning voor bouwen  
en verbouwen 
Als u een huis, bedrijfspand of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen, verbouwen, gebruiken of  

slopen heeft u daar in veel gevallen een vergunning voor nodig. Met de omgevingsvergunning kunt u 

volstaan met één vergunning voor alle activiteiten op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Deze 

vergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen per 

post of afgeven bij het Omgevingsloket in het stadhuis 

 

Deze folder gaat over het onderdeel bouwen, één van 

de activiteiten die onder de Omgevingsvergunning 

vallen. Voor andere activiteiten zijn aparte folders 

beschikbaar. U kunt deze downloaden op de website 

van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl bij 

het digitaal loket of halen bij het Omgevingsloket. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, 

neemt u dan gerust contact op met het 

Omgevingsloket (tel. 14 055). 

 

Bij sommige activiteiten moet u (laten) nagaan of er 

beschermde natuurwaarden in het geding zijn. Het 

kan gaan om beschermde soorten en/of beschermde 

gebieden. Bij de beschermde gebieden (zoals het 

Natura 2000 gebied Veluwe) moet het duidelijk zijn 

of uw activiteit de aangewezen natuurwaarden van 

dit gebied wel of niet aantasten. Bij beschermde 

soorten geldt dat duidelijk moet zijn gemaakt of uw 

activiteit de aangewezen soorten wel of niet 

aantasten, bijvoorbeeld doordat vaste verblijfplaatsen 

van vogels, vleermuizen, dassen, eekhoorns etc 

worden aangetast. Dit kan spelen bij kap van bomen, 

sloop van gebouwen waarin vogels of vleermuizen 

huisvesten, grondwerkzaamheden waar beschermde 

planten of dieren voorkomen.  

In deze gevallen is het belangrijk dat u gegevens of 

een onderzoek aanlevert waarin nagegaan is of er 

sprake is van strijdigheid met de Natuurbescher-

mingswet en/of de Flora- en Faunawet. De gemeente 

kan -t.b.v. de volledigheid van de aanvraag- om een 

dergelijk onderzoek vragen. Als aantasting of 

verstoring plaatsvindt, is van een ander bevoegd 

gezag (provincie of ministerie) een verklaring nodig 

om de omgevingsvergunning mogelijk te maken. 

 

Deze folder gaat in op de volgende vragen: 

1. Waar moet ik op letten als ik iets wil bouwen? 

2. Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor 

het bouwen nodig? 

3. Hoe vraag ik een vergunning aan? 

4. Is er een vooroverleg mogelijk? 

5. Wanneer kan ik beginnen? 

6. Wat zijn de kosten? 

7. De vergunning is verleend, wat nu? 

8. Kunnen mijn buren bezwaar maken? 

9. Wanneer treedt de gemeente op? 

10.Waar vind ik meer informatie? 

 

1.Waar moet ik op letten als ik iets wil bouwen? 

Het is van belang te weten of voor het (ver)bouwen 

een vergunning nodig is. Dit is afhankelijk van de 

werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Sommige 

bouwwerken zijn vergunningvrij. Belangrijk is dat 

soms naast een vergunning voor het bouwen ook een 

vergunning voor het gebruik nodig is, vanwege de 

regels in het bestemmingsplan.  

Voor bijna alle zaken die met reclame te maken 

hebben, zoals het plaatsen van reclameborden of een 

vlag of folly is ook een vergunning nodig. 
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2. Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor 

het bouwen nodig? 

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunning- 

check doen om erachter te komen of u voor uw plan 

een vergunning nodig heeft.  

 

3. Hoe vraag ik een vergunning aan? 

Het aanvraagformulier, te vinden op 

www.omgevingsloket.nl, kunt u digitaal indienen 

(met behulp van DigiD) of op papier (alleen als u als 

particulier aanvraagt). U stuurt het aanvraagformulier 

op met de bijbehorende stukken. Dit zijn onder andere 

overzichten van de bestaande en toekomstige 

situatie, plattegrond en gevels van wat u wilt 

bouwen/ veranderen. In de bijlage van het 

aanvraagformulier staat precies welke gegevens u 

moet aanleveren. Bij nieuwbouw van woningen en 

bedrijfsgebouwen is een goede kadastrale 

situatietekening, waarop u het geplande gebouw in 

kunt tekenen, van belang. Deze kunt u digitaal gratis 

verkrijgen door te mailen naar baggeo@apeldoorn.nl. 

Als er ook een vergunning nodig is voor andere 

onderdelen, zoals een milieuactiviteit, slopen of 

kappen, kunt u deze gelijktijdig aanvragen. 

 

Bij de behandeling zijn verschillende aspecten van 

belang, zoals: 

1. Volledigheid en kwaliteit (de vraag of alle 

benodigde stukken bij de aanvraag zijn gevoegd en 

aan de minimum eisen voldoen) 

2.Juridische toets (bestemmingsplan en beleid) 

3.Welstand (voldoet het uiterlijk aan redelijke eisen  

van welstand) en  

4. Het Bouwbesluit (alle technische en  

brandveiligheidseisen).  

Bovendien kunnen adviezen gevraagd worden over 

relevante zaken als het aantal benodigde 

parkeerplaatsen, gevolgen voor de omgeving, etc. 

Mocht er bij een toetsing een knelpunt worden 

geconstateerd, dan licht de gemeente u daarover in.  

 

4. Is er een vooroverleg mogelijk? 

Ja, u kunt een vooroverlegplan indienen. Soms is het 

handig om via een vooroverleg te onderzoeken of uw 

plan haalbaar is. In deze voorlopige aanvraag kunt u 

zelf aangeven voor welke onderdelen u een 

voorlopige toets wilt laten uitvoeren (bijvoorbeeld 

naast het bouwen voor het kappen, slopen of het 

maken van een uitrit).  

Het indienen van een vooroverleg kan via 

Omgevingsloket online met een speciale knop. In de 

toelichting bij de aanvraag staat welke gegevens u 

moet indienen.  

 

5. Wanneer kan ik beginnen? 

U kunt beginnen als u de vergunning heeft 

ontvangen. Voor de afdoening van een aanvraag om 

vergunning voor het bouwen geldt een wettelijke 

beslistermijn van maximaal acht weken.  

Dit is de termijn waarbinnen in de regel op  

uw aanvraag moet worden beslist, maar een 

verlenging van zes weken kan ook aan de orde zijn. 

Soms moet de uitgebreide procedure worden 

gevolgd. Dit betekent dat er eerst een zogenaamd 

ontwerpbesluit wordt opgesteld. Het ontwerpbesluit 

ligt zes weken ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt 

in het Apeldoorns Stadsblad en op de gemeentelijke 

website. Er kan een zienswijze op het plan worden 

ingebracht. De beslistermijn bij een uitgebreide 

procedure is maximaal zes maanden. 

NB: 

- Als de gemeente zich niet houdt aan de voor-

geschreven beslistermijn, is de aanvraag ‘van 

rechtswege’ verleend (alleen bij de reguliere 

procedure). In dit geval treedt de vergunning pas in 

werking na het verstrijken van de bezwaartermijn (na 

zes weken). 

 

6. Wat zijn de kosten? 

De kosten voor het behandelen van een aanvraag om: 

• Vergunning voor het bouwen: 

€ 100,-, vermeerderd met € 15,50 voor elke € 500,- 

bouwkosten. 

• Illegale bouw 

Wanneer gebouwd is zonder of in afwijking van een 

vergunning en daarna alsnog een vergunning wordt 

verleend, worden de leges verdubbeld. 

• Vooroverleg 

De kosten voor het behandelen van een vooroverleg 

bedragen 25% van de leges voor een formele 

aanvraag omgevingsvergunning. De leges worden 

verrekend als er binnen twintig weken na ontvangst 

van de eindbrief een officiële aanvraag voor een 

vergunning wordt ingediend. 

Op het “overzicht leges Omgevingsvergunning” vindt 

u de kosten voor alle activiteiten. 

 

Ook in onderstaande situaties brengen wij kosten in 

rekening: 

• als de vergunning geweigerd wordt; 

• als u ontheffing krijgt (dit zijn de kosten voor het 

voeren van de benodigde procedure); 

• als de vergunning wordt verleend na ontvangst 

van een advies van een andere instantie of 

verklaring van geen bedenking;  

• als wij de aanvraag buiten behandeling laten 

omdat u ook na een verzoek van de gemeente geen 

of onvoldoende gegevens heeft aangeleverd 

waardoor de aanvraag niet kan worden beoordeeld; 

 

7. De vergunning is verleend, wat nu? 

Nadat u de omgevingsvergunning voor het bouwen 

heeft ontvangen zijn nog enkele zaken van belang: 

 

Vergunning onder voorwaarden 

Het is verstandig vooraf uw vergunning door te lezen. 

U heeft namelijk toestemming om te bouwen onder 

bepaalde voorwaarden.  

De voorwaarden staan in de vergunning en hebben 



 

 

Contactgegevens: 

Het stadhuis • Bezoekadres: Marktplein 1 

Postadres: Gemeente Apeldoorn • Publieksdienst • Postbus 9033 • 7300 ES Apeldoorn 

Telefoonnummer: 14 055 • E-mailadres: gemeente@apeldoorn.nl • Internet: www.apeldoorn.nl 

soms betrekking op nog ontbrekende gegevens. Denk 

daarbij aan het funderingsplan, de constructie-

tekeningen en –berekeningen. Vaak is het onredelijk 

om al tijdens de fase van de aanvraag gedetailleerde 

gegevens te eisen. U krijgt dan ook de gelegenheid 

die gegevens later in te dienen, maar wel altijd 

voordat de bouw start. 

Er staat altijd dat u vergunning heeft ‘behoudens 

rechten van derden’. Dit betekent dat ook al is de 

vergunning verleend, u rekening moet (blijven) 

houden met uw buren, bijvoorbeeld door rekening te 

houden met de eigendomsgrenzen. 

 

De start van de bouw melden 

U moet de start van de bouw melden bij de 

gemeente, zodat de inspecteur kan toezien op de 

kwaliteit van het werk. U kunt uw melding doorgeven 

via internet, telefoon, per post of bij het 

Omgevingsloket in het stadhuis. Zie daarvoor de 

informatie die op de bijlage bij de vergunning staat 

vermeld. 

De inspecteur kijkt of er gebouwd wordt volgens de 

vergunning  en let op de hinder en veiligheid voor de 

omgeving. Vanaf de start van de bouw is de 

inspecteur uw vaste aanspreekpunt bij de gemeente.  

De vergunning met bijbehorende tekeningen, 

ontheffingen (en eventueel het bouwveiligheidsplan) 

die op het bouwwerk betrekking hebben, moeten op 

de locatie aanwezig zijn. 

 

Eindcontrole 

Voordat u het gebouw in gebruik neemt, controleert 

de inspecteur het bouwwerk en gaat hij na of het 

voldoet aan de gestelde eisen, en of het niet afwijkt 

van de vergunning. In sommige gevallen kan de 

gemeente optreden. 

 

8. Kunnen mijn buren bezwaar maken? 

Een omgevingsvergunning is een besluit waartegen 

altijd een vorm van rechtsbescherming voor derden 

openstaat.  

De vergunningen voor het bouwen worden vermeld in 

het Apeldoorns Stadsblad. Belanghebbenden hebben 

zes weken de tijd een bezwaarschrift in te dienen. 

 

Meestal mag u beginnen op de dag dat u de 

omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Er zijn echter uitzonderingen: 

Als er ook sprake is van het uitvoeren van 

werkzaamheden, het slopen van een bouwwerk, het 

slopen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, 

het slopen van een monument, of het kappen van een 

boom, treedt de vergunning pas in werking op de 

eerste dag na afloop van de bezwaartermijn van zes 

weken. In deze periode kunnen omwonenden 

bezwaar maken. Binnen deze termijn kan eventueel 

ook een verzoek om voorlopige voorziening of 

schorsing worden ingediend. In dat geval treedt de 

vergunning pas in werking nadat hierover is beslist. 

 

Soms  moet dus worden gewacht tot zes weken na 

datum van verzending van het besluit om te kunnen 

beginnen met het bouwen. 

 

Twijfelt u of u echt kunt beginnen? 

Er staat altijd een noot over de inwerkingtreding en 

een bezwaarmogelijkheid in het besluit zelf. Dus lees 

dit goed na! 

Omdat er bij bouwwerkzaamheden vaak relaties 

bestaan met naastliggende percelen, is het raadzaam 

eerst even met uw buren te overleggen voordat u 

begint met bouwen. 

NB: vraag 5 tot en met 8 zijn van toepassing bij de 

reguliere procedure. Wanneer deze activiteit wordt 

behandeld in een uitgebreide procedure geldt een 

andere termijn en beroepsmogelijkheid. 

 

9. Wanneer treedt de gemeente op? 

Er is sprake van een overtreding wanneer u iets 

bouwt, sloopt of op een andere manier handelt 

zonder of in afwijking van een verleende vergunning. 

Als een overtreding wordt geconstateerd, worden 

onmiddellijk maatregelen genomen bijvoorbeeld door 

het stilleggen van de activiteiten. Dan wordt 

nagegaan of de geconstateerde overtreding kan 

worden gelegaliseerd (dit is alsnog toestemming 

verlenen). U krijgt dan de mogelijkheid een aanvraag 

in te dienen. Als de overtreding niet kan worden 

gelegaliseerd zal de gemeente overgaan tot een 

handhavingprocedure. Dit kan inhouden dat wat 

zonder vergunning is gedaan, moet worden 

aangepast. 

Over handhaving is een aparte folder verkrijgbaar 

 

10.Waar vind ik meer informatie? 

Meer informatie over de omgevingsvergunning voor 

het bouwen vindt u op de website van de gemeente 

Apeldoorn: www.apeldoorn.nl. Verder kunt u terecht 

bij het Omgevingsloket op het stadhuis. 

U moet dan wel  een afspraak maken, dit kan door te 

bellen met telefoonnummer 14 055. Ook kunt u door 

het invullen van een contactformulier op de 

gemeentelijke website aangeven waarover u 

informatie wilt,  dan wordt contact met u opgenomen 

voor het maken van een afspraak.   

 


