OndernemersINFO

Bouwen en verbouwen...
Heeft u bouwplannen? Of wilt u een bedrijfspand verbouwen of uitbreiden? Meestal
heeft u dan een omgevingsvergunning nodig en stuit u op complexe regelgeving.
Er komt namelijk heel wat bij kijken. In deze nieuwsbrief willen wij u een globaal
beeld schetsen van de te doorlopen procedures op het gebied van bouwen en
verbouwen. Heeft u specifieke vragen of wenst u een advies op maat? Neem dan
contact op met het Bedrijvencontactpunt (afgekort BCP).

• Omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning vraagt u bij de
gemeente aan, via een speciale website
www.omgevingsloket.nl (afgekort
OLO). Via deze website kunt u nagaan
of voor het geplande bouwwerk een
omgevingsvergunning is vereist. U kunt
via deze site tevens digitaal een aanvraag
indienen of het aanvraagformulier
downloaden en schriftelijk indienen.
Persoonlijk indienen kan natuurlijk ook.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met
de afdeling Publiekszaken via tel.nr. 14045
of gemeente@heerlen.nl.

• Vooroverleg
Als u bouwplannen heeft dan wilt u
natuurlijk in een vroeg stadium weten
of uw plannen haalbaar zijn. Het is
mogelijk om op basis van eenvoudige
bouwkundige tekeningen uw ideeën te
laten toetsen. Dit kunt u doen via een
vooroverleg. Dit vooroverleg kunt u
aanvragen via het omgevingsloket (OLO).
Als u uitsluitsel heeft over uw vooroverleg
kunt u verder met de procedure en
een omgevingsvergunning aanvragen.
U mag pas bouwen als de vereiste
omgevingsvergunning aan u is verleend.
• Hoe verloopt het vooroverleg?
Nadat het plan is ingediend, krijgt
u een ontvangstbevestiging. In deze
ontvangstbevestiging staat een kenmerk
vermeld en staat aangegeven hoe u te
weten kunt komen wie de behandelend
ambtenaar (casemanager) van uw plan is.
Indien onvoldoende stukken zijn ingediend,
zal men u om een aanvulling vragen.
Indien alle stukken aanwezig zijn, zal er
een bestemmingsplantoets en zonodig
een milieutoets en een welstandstoets
plaatsvinden. U wordt digitaal of schriftelijk

op de hoogte gebracht nadat
de vereiste toetsingen hebben
plaatsgevonden. In dit bericht
leest u onder meer of het zinvol
is om een definitieve aanvraag
omgevingsvergunning in te dienen.
De gemeente Heerlen streeft
ernaar u binnen vier weken te
berichten. Kijk ook eens naar
deze link: https://www.heerlen.nl/
vooroverleg-omgevingsvergunning.
html
1. Bestemmingsplantoets
Een bestemmingsplan is een
bijzonder ruimtelijk plan. Het
is het enige ruimtelijk plan dat
juridisch bindend is. Het is
bindend voor iedereen, dus voor
burgers, bedrijven, instellingen en
overheden. Een bestemmingsplan
zegt iets over het gebruik van
de grond en de opstallen en het
bepaalt de bouwmogelijkheden van
de grond. Een bestemmingsplan
bestaat uit drie onderdelen:
toelichting, plankaart en
voorschriften. Het bevat regels
over het gebruik, maximale hoogte
en breedte van bouwwerken, welk
deel van het perceel bebouwd mag
worden etc. Past een bouwplan niet
in het bestemmingsplan, dan wordt
bekeken of de gemeente er toch
aan wil meewerken. Afhankelijk
van de omvang van de strijdigheid
kan het zijn dat er een uitgebreide
voorbereidingsprocedure
moet worden doorlopen. Dan
zal de afhandeling van een
omgevingsvergunning langer duren
en zijn de legeskosten hoger.
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2. Milieutoets
Afhankelijk van de plaats en het gebruik
van het bouwwerk kan het nodig zijn
dat er ook wordt getoetst op een aantal
milieuaspecten zoals bijvoorbeeld geluid,
bodemonderzoeken of afstands- en
opslageisen voor gevaarlijke stoffen (ook
propaantanks). Het is mogelijk dat u bij
de verdere uitwerking van uw bouwplan
en de realisering ervan rekening moet
houden met een of meerdere van deze
aspecten.
In het kader van de Wet milieubeheer
kan het zijn dat uw activiteiten meldingsof omgevingsvergunningplichtig zijn. Om
dit na te gaan kunt u in eerste instantie
gebruik maken van de website www.
aimonline.nl. Na het invullen van de
vragenboom blijkt of u meldingsplichtig,
niet-meldingsplichtig of vergunningplichtig
bent (in dit laatste geval dient u een
omgevingsvergunning milieu aan te
vragen via de site www.omgevingsloket.
nl). Het doel van een milieumelding
of een omgevingsvergunning milieu
is het voorkomen van hinder voor
de omgeving. Dit wordt geregeld via
voorschriften in de vergunning.
Na het invullen van de vragenboom
blijkt aan welke milieuvoorschriften uw
bedrijf moet voldoen. Een milieumelding
moet u tenminste vier weken voor
de opening van uw zaak indienen. Als
u tevens een omgevingsvergunning
nodig heeft (bijvoorbeeld voor een
verbouwing) dan moet u de melding
tegelijk met een aanvraag voor een
omgevingsvergunning indienen. Gebeurt
dit niet dan wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen. Het aanvragen
van een omgevingsvergunning neemt
meer tijd in beslag. Houdt u voor

deze wettelijke door de rijksoverheid
vastgestelde procedure zeker rekening
met circa 26 weken. Indien u een
omgevingsvergunning nodig heeft,
dan gaat dit altijd in overleg met een
casemanager.
3. Welstandstoets
Uw bouwplan dient te voldoen
aan redelijke eisen van welstand.
Welstand wil zeggen dat uw bouwplan
architectonisch dient te passen in de
omgeving. De welstandscriteria liggen
vast in de nota Ruimtelijke Kwaliteit.
In deze nota zijn ook sneltoetscriteria
opgenomen voor kleine bouwwerken.
Afhankelijk van de ligging en de grootte
van uw bouwplan zal de behandelend
ambtenaar of de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit Heerlen de welstandstoets
uitvoeren.
• Andere activiteiten
Soms moet u voor het (ver)bouwen of
in gebruik nemen van een bouwwerk
ook andere activiteiten verrichten,
bijvoorbeeld een boom kappen of
een ander bouwwerk slopen. U
kunt voor al deze activiteiten één
omgevingsvergunning aanvragen. In
sommige gevallen kunt u ervoor kiezen
om per activiteit een afzonderlijke
aanvraag in te dienen.
Interessante websites
http://www.heerlen.nl/Ondernemen.html
voor informatie over ondernemen in
Heerlen
www.rijksoverheid.nl: voor informatie
over de omgevingsvergunning;

Colofon
Dit is een nieuwsbrief van het Bedrijvencontactpunt van de gemeente Heerlen.
Deze brief informeert u regelmatig over zaken die ondernemers aangaan. Bent u
ondernemer, heeft u een vraag aan de gemeente of weet u niet bij wie u moet zijn?
Het Bedrijvencontactpunt staat voor u klaar!
Bel 045 - 5604888 of stuur een mail naar bcp@heerlen.nl

www.bestemmingsplan.nl: algemene
informatie over bestemmingsplannen
en procedures in het kader van de Wet
ruimtelijke ordening.
www.ondernemersplein.nl: informatie
van de overheid voor ondernemers
www.omgevingsvergunning.nl.
informatie over de omgevingsvergunning
Tot slot
Deze informatiebrief geeft u algemene
informatie over de procedures
rondom het aanvragen van een
omgevingsvergunning. Heeft u vragen,
of wilt u een advies op maat, bel dan de
medewerkers van het BCP:
tel. 045 - 5604888. Mailen kan natuurlijk
ook: bcp@heerlen.nl

