
Wegwijzer 
Wabo-
vergunningen
Informatie voor bedrijven en 
overheden in het Rijnmondgebied 
over hoe het werkt, wie wat moet 
doen en hoelang het ongeveer duurt.

Eén omgevingsloket



Deze Wegwijzer Wabo-vergunningen is bedoeld 

als globale, informatieve hulp voor bedrijven 

en overheden in het Rotterdamse havengebied 

bij het vinden van hun weg in het uitgebreide 

Wabo-vergunningsproces.  

U vindt antwoord op de vragen: hoe werkt het? 

wie moet wat doen? en hoelang duurt het?

Voor meer informatie kijk op

www.dcmr.nl 

NAAR EEN VLOT EN SOEPEL 
VERLOPEND VERGUNNINGENPROCES 
Deze wegwijzer helpt u bij een vlotte en soepele afwikkeling 
van het vergunningenproces. Voor bedrijven is één loket 
beschikbaar bij DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Deze 
wegwijzer beschrijft wie er achter het loket samenwerken 
en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-
vergunningsproces. 

EÉN LOKET VOOR ‘MILIEU’ EN ‘BOUW’ 
Wilt u een bedrijf beginnen of bedrijf uitbreiden? 
Of uw activiteiten wijzigen? De internetmodule van het 
Activiteitenbesluit (AIM, www.aimonline.nl/) maakt 
inzichtelijk welke milieuregels op uw plannen van 
toepassing zijn. Veel nieuwe activiteiten van bedrijven 
– en ook veranderingen van activiteiten – zijn niet 
vergunningplichtig als het gaat om milieuaspecten. 
Vaak volstaat een melding wanneer de activiteiten 
aan algemene regels voldoen. Het aanvragen van een 
omgevingsvergunning milieu is dus niet altijd nodig. Voor 
meer complexe activiteiten volstaan de direct werkende 
algemene regels niet en geldt de vergunningplicht wel. 
In dat geval moet u vaak een omgevingsvergunning 
aanvragen. Deze omgevingsvergunning bevat dan ‘milieu’ 
en ‘bouw’. Vooraf is duidelijk of een m.e.r.-procedure 
wordt gevolgd of dat een m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt 
genomen.



BEDRIJFSBRANDWEER
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) kan een 
bedrijf, op basis van een bedrijfs brand weer rapportage, 
aanwijzen als een inrichting die over een bedrijfsbrandweer 
dient te beschikken. Dit is aan de orde als het bedrijf bij 
brand of een ongeval bijzonder gevaar kan opleveren 
voor de openbare veiligheid. De procedure voor de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing maakt geen onderdeel uit van 
de omgevings vergunning maar houdt hiermee wel verband. 
De in de omgevingsvergunning opgenomen maatregelen en 
voorzieningen kunnen van invloed zijn op de omvang van de 
brandweeraanwijzing.

De Wegwijzer Wabo-vergunningen is mogelijk gemaakt 
door DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente Rotterdam, 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Havenbedrijf 
Rotterdam en Deltalinqs. Deze partijen werken samen 
aan het verbeteren van de procedure voor de uitgebreide 
omgevingsvergunningprocedure (bouw en/of milieu) op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Dit doen ze door voor de bedrijven in het 
Rotterdamse havengebied één loket in te richten bij 
DCMR, door achter het loket beter en integraal samen te 
werken en door stroomlijning van het vergunningsproces. 
 

VERGUNNINGEN ‘NATUUR’ EN ‘WATER’ EN 
M.E.R.-BEOORDELING 
Bedrijven vragen een vergunning voor de Wet 
natuurbescherming apart aan bij de Omgevings dienst 
Haaglanden (www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/) die 
dit uitvoert namens de provincie Zuid-Holland. Dit moet 
voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
Soms is het nodig om voor activiteiten ook een 
watervergunning aan te vragen en in te dienen bij het 
desbetreffende Waterschap en/of Rijkswaterstaat. In een 
enkel geval  worden deze aanvragen inhoudelijk en/of 
procesmatig afgestemd. Vooraf moet ook duidelijk zijn of 
een m.e.r.-procedure moet worden gevolgd of een m.e.r.-
beoordelingsbesluit wordt genomen. 

REVISIEVERGUNNING EN 
ACTUALISATIE VAN DE VERGUNNING 
Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen aanleiding 
zijn voor het actualiseren van het milieudeel van de 
omgevingsvergunning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
documenten en richtlijnen waarin de best beschikbare 
technieken (BBT) zijn vastgesteld, de Europese BBT-
referentiedocumenten of de richtlijnen Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen. Als er in het verleden veel wijzigingen 
zijn geweest op de vergunning is een zogenaamde 
revisievergunning wellicht aan de orde. 



Voor de bedrijven in het Rotterdamse 
havengebied is de DCMR hét loket voor de 
omgevingsvergunning. Achter dit loket werken 
de betrokken overheden integraal samen.

Zodra u plannen heeft om (nieuwe) bedrijfs activiteiten te 
starten of om deze te wijzigen, meldt u zich bij het DCMR-
loket. Belangrijk is dat u in een zo vroeg mogelijk stadium 
aangeeft wat uw plannen zijn. Zowel op het gebied van 
‘bouw’ als ‘milieu’. In overleg met u wordt vastgesteld 
welke vergunningen nodig zijn, welke informatie de 
vergunningaanvraag moet bevatten, wat de verwachte 
doorlooptijd is en welke eisen er gelden. Op basis van dit 
inzicht is het mogelijk het vergunningsproces vlot en soepel te 
laten verlopen. 
Uw plannen kunnen ook een impact hebben op de omgeving 
van uw bedrijf. Betrek waar mogelijk belanghebbenden bij uw 
plannen. Op deze manier kunt u vroegtijdig uw plannen nog 
eventueel nog aanpassen en voorkomt u onnodige weerstand.

WABO-REGISSEUR DCMR
De Wabo-regisseur van de DCMR adviseert over de te volgen 
procedure. Tevens organiseert deze regisseur – bij grotere 
veranderingen of oprichting – een vooroverleg tussen het 
bedrijf en de relevante overheden. 

Het DCMR-loket is telefonisch bereikbaar via  
010 - 246 8060 en per e-mail via wabo@dcmr.nl.

EÉN LOKET VOOR DE 
OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRAGER/BEDRIJF
Safety, Health, Environment & Quality

ÉÉN LOKET
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CHECKLIST VRAGEN IN OLO 
Wanneer een bedrijf een vergunning aanvraagt, is dit bedrijf 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aanvraag.  
Bij de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure 
is een veelheid aan complexe gegevens nodig. Naast 
informatie uit het vooroverleg gebruikt u de vragen in het 
Omgevingsloket als leidraad voor de vergunningaanvraag 
en voor de deelonderzoeken die als bijlagen moeten worden 
bijgevoegd. Deze vragenlijst is gebaseerd op de wettelijke 
indieningsvereisten die in het Besluit Omgevingsrecht zijn 
vastgelegd. 

Zie hiervoor www.omgevingsloket.nl

INSCHAKELEN DESKUNDIG ADVISEUR 
Deskundige adviseurs stellen de benodigde 
deelonderzoeken (op het gebied van bijvoorbeeld 
brandveiligheid, bouw, geluid, luchtkwaliteit, geur, 
kwantitatieve risicoanalyse, onderzoek nulsituatie 
bodem, energie) op. Deze onderzoeken vereisen 
specialistische kennis van het desbetreffende thema. Als 
vergunningaanvrager schakelt u deze adviseurs tijdig in. 

COMPLETE AANVRAAG STARTPUNT 
VERGUNNINGENPROCEDURE 
Als afronding van het vooroverleg bestaat de mogelijkheid 
dat de DCMR eenmalig adviseert over de concept-aanvraag. 
Op basis van dit advies kan het bedrijf een juiste en 
volledige definitieve aanvraag opstellen. Het bevoegd gezag 
beoordeelt vervolgens één keer of deze aanvraag compleet 
en ontvankelijk is. U krijgt dan één keer de mogelijkheid 
om de aanvraag aan te passen of aan te vullen binnen 
een gestelde termijn. Als de aanvulling niet voldoende 
is, kan het bevoegd gezag besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. 

VOORBEREIDEN  
VAN DE VERGUNNING
AANVRAAG 

Het vooroverleg tussen u en de betrokken 
overheden is cruciaal voor een soepel verloop 
van de vergunningen procedure. Dit overleg 
vindt plaats voordat u de vergunningaanvraag 
formeel via het Omgevingsloket online (OLO) 
indient. 

Doel van het vooroverleg is om voldoende informatie 
te verzamelen om inzicht te krijgen in de voorgenomen 
activiteiten, de inpas baarheid (denk aan het 
bestemmingsplan) en de impact van deze activiteiten 
op milieu en omgeving. Ook wordt bekeken of het 
bedrijf maatregelen en/of voorzieningen kan treffen 
die van invloed kunnen zijn op de omvang van een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing. Op verzoek van de indiener 
adviseert de DCMR eenmalig over de conceptaanvraag. 
Een goede voorbereiding van het vooroverleg door alle 
betrokken partijen komt de efficiency en de snelheid van 
de formele vergunningprocedure zeer ten goede. Het 
vooroverleg kan in de praktijk een afstemmingsproces 
zijn tussen u en het bevoegd gezag. Gezamenlijk worden 
afspraken gemaakt. Het vooroverleg is dus niet vrijblijvend. 
Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, dient 
u rekening te houden met extra tijdsbeslag voor het 
vooroverleg.



TIJDBESLAG PROCES 
Het voortraject om te komen tot een ontvankelijke aanvraag 
van een omgevingsvergunning is tijdrovend. Dit komt omdat 
bij de aanvraag inhoudelijke afstemming moet plaatsvinden 
tussen bijvoorbeeld het ‘bouw’- en het ‘milieu’deel. 
Het opstellen van de aanvraag, bestaande uit een 
hoofddocument met bijlagen, vergt vaak inzet van meerdere 
adviseurs met ieder hun eigen specialisme. Daarnaast 
is vaak sprake van parallel lopende of elkaar volgende 
procedures. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen 
van een milieueffectrapport of een m.e.r.-beoordeling, het 
aanvragen van een watervergunning of een vergunning in 
het kader van de Wet natuurbescherming. 



In dit stappenplan staan per fase de te 
ondernemen acties genoemd voor zowel 
bedrijven als betrokken overheden. Voor de 
uitgebreide Wabo-vergunning is de wettelijke 
termijn 6 maanden vanaf het moment van 
indienen van de aanvraag in het OLO.

In dit stappenplan staan per fase de te ondernemen acties 
genoemd voor zowel bedrijven als betrokken overheden. 
Voor de uitgebreide Wabo-vergunning is de wettelijke 
termijn 6 maanden vanaf het moment van indienen van de 
aanvraag in het OLO.

HET 
UITGEBREIDE  
WABO
VERGUNNINGS
PROCES IN 
STAPPEN



HET AANVRAAGPROCES IN  STAPPEN

AANVRAGER/BEDRIJF  ÉÉN LOKET/DCMR  

Kl uitgebreide voorbereiding 
Een Wabo-vergunning kan nodig zijn wanneer 
de bedrijfsactiviteiten veranderen of nieuwe 
bedrijfsactiviteiten starten. Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met het DCMR-loket (zie 
‘telefoonnummers en websites’). De aanvrager zorgt 
voor een integraal beeld van de plannen. Bedrijf 
en DCMR stemmen de procedure met elkaar af en 
stellen gezamenlijk vast op welke aspecten – bouw, 
natuur, milieu, water – de activiteit betrekking heeft. 
Ook wordt onderzocht of een m.e.r.-procedure nodig 
is.

Km voorbereiding
Een van de projectleiders omgevings vergunning 
is gedurende het hele proces contactpersoon voor 
de aanvrager. De Wabo-regisseur organiseert 
daarnaast het vergunningsproces achter het Wabo-
loket. Zodra er genoeg informatie is over de te 
vergunnen activiteiten en de locatie in kwestie, 
organiseert de regisseur het vooroverleg. 

Kn  vooroverleg 
De aanvrager presenteert de plannen en de wijze 
waarop het bedrijf inzichtelijk gaat maken wat 
de effecten hiervan zijn op milieu en omgeving. 
Afspraken worden gemaakt over welke informatie 
eventueel aanvullend nog verzameld moet worden, 
bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de 
beste beschikbare technieken (BBT). Op basis 
van het vooroverleg (met eventueel meerdere 
afstemmingsmomenten bij complexe vergunningen) 
stelt de aanvrager de conceptaanvraag op. De 
aanvrager maakt tijdens de afstemmingsmomenten 
telkens het verslag van de gemaakte afspraken en 
deelt dit met de betrokken overheden. 

Ko vooroverleg
De Wabo-regisseur organiseert bij complexe 
procedures een startoverleg om de aanvraag te 
bespreken en bepaalt met het bedrijf welke adviseurs 
van de DCMR, VRR, Dienst Stadsontwikkeling 
en eventueel Rijkswaterstaat en/of Waterschap 
aanwezig zijn. Per onderdeel (bouw, milieu) worden 
de eisen aan en aandachts punten bij de aanvraag 
doorgenomen. Ook wordt de planning doorgenomen. 
Bij dit overleg is ook altijd een vertegenwoordiger van 
de aanvrager aanwezig. 



Kp conceptaanvraag
Naar aanleiding van het vooroverleg stelt het 
bedrijf de conceptaanvraag en de bijbehorende 
onderzoeken/bijlagen (waaronder ook het m.e.r. of de 
m.e.r.-beoordeling) op. De verantwoordelijkheid voor 
het indienen van een volledige aanvraag ligt bij het 
bedrijf. De DCMR ondersteunt op verzoek de indiener 
door eenmalig te adviseren over de conceptaanvraag 
en de bijbehorende onderzoeken/bijlagen. Hierbij 
wordt aangegeven welke stukken ontbreken en/of 
aanpassingen (per deelonderzoek) gewenst zijn voor 
een volledige en ontvankelijke aanvraag. 

Kq  indienen aanvraag via OLO 
De aanvrager levert de complete aanvraag aan in het 
Omgevingsloket online (OLO). Hieraan zijn toegevoegd 
het OLO-vragenformulier en de afgesproken 
onderzoeken op de verschillende deelgebieden van 
bodem tot brandveiligheid. 

VANAF DIT MOMENT GELDEN DE WETTELIJKE TERMIJNEN
(vanaf de wettelijke procedure tot definitief besluit  

in principe een termijn van 6 maanden)



Kr  beoordelen definitieve aanvraag op volledigheid en 
ontvankelijkheid
De aanvraag wordt beoordeeld door het bevoegd 
gezag en de andere betrokken overheden. Hierbij 
wordt gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit 
van de geleverde informatie. DCMR is hier extra 
alert op omdat onvolledige aanvragen die toch in 
behandeling worden genomen, kunnen leiden tot 
vertraging in het vergunnings proces en uiteindelijk 
meer werk betekenen voor zowel bevoegd gezag als 
bedrijf. Inzichtelijk wordt gemaakt welke informatie 
nog ontbreekt of niet voldoet aan de kwaliteitseisen. 
Schriftelijk wordt indien nodig de aanvrager 
gevraagd om aanvullingen binnen een redelijke 
termijn.

Ks  indienen eventuele aanvullingen en wijzigingen via 
OLO
Het bedrijf draagt zorg voor de aanvulling. Eventuele 
opmerkingen van het bevoegd gezag op basis van de 
ingediende aanvraag zijn hierin verwerkt. 

Kt  beoordelen van de aanvulling en de volledigheid 
en ontvankelijkheid definitieve aanvraag
De projectleider omgevingsvergunning draagt zorg 
voor de beoordeling van de aanvraag op volledigheid 
en ontvankelijkheid. Bij een niet complete aanvraag 
kan het bevoegd gezag besluiten de aanvraag 
niet te behandelen. Hiermee stopt de gehele 
procedure. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt 
gedurende het proces nog informatie aangeleverd 
of aangevraagd. Dit wordt besproken en vastgelegd. 
Dit laat onverlet dat op basis van de inhoudelijke 
behandeling het soms nodig kan zijn om beperkt 
informatie aan te vullen. 

Lk  concept-ontwerpvergunning
Het bevoegd gezag stelt de concept-
ontwerpvergunning op. Hierbij wordt gestreefd naar 
overeenstemming met het bedrijf.

Ll beoordeling concept-ontwerpvergunning
Het bedrijf beoordeelt de concept-ontwerpvergunning 
en stuurt een schriftelijke reactie aan DCMR. 



ONTWERPVERGUNNING TER INZAGE  
(termijn 6 weken)

Lm ontwerpvergunning ter inzage
Volgens de wettelijke richtlijnen wordt de 
ontwerpvergunning 6 weken ter inzage gelegd. Het 
staat iedereen vrij gedurende de terinzagelegging 
van de ontwerpvergunning (met inachtneming van 
de wettelijke termijnen) een zienswijze in te dienen.

Ln  verwerken zienswijzen en definitieve vergunning 
ter inzage
De bevoegde gezagen reageren in de definitieve 
vergunning gemotiveerd op de zienswijzen. 
Afhankelijk van de inhoud van de zienswijzen kan 
dit enkele weken duren. Veelal bespreekt de DCMR 
de reactie vooraf met het bedrijf. De definitieve 
vergunning wordt gepubliceerd. 

 DEFINITIEF BESLUIT/VERGUNNING  
(termijn 6 weken)

Lo  beroepsfase definitieve vergunning 
Als er geen zienswijzen zijn, kunt u op eigen 
risico starten met de werkzaamheden zodra de 
vergunning is verleend. De beroepstermijn hoeft 
niet te worden afgewacht omdat in principe geen 
beroep volgt (slechts in zeer uitzonderlijke gevallen). 
Bij zienswijzen volgt nog vaak een beroepsfase. 
De inhoud van de vergunning kan naar aanleiding van 
de uitspraak in beroep nog veranderen.

Lp  hoger beroep Lp  hoger beroep



Deze folder is opgesteld in samenwerking met:

Telefoonnummers en websites 

DCMR-loket: 010 246 8060, wabo@dcmr.nl 
DCMR-website: www.dcmr.nl 
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl 
Omgevingsloket online (OLO): www.omgevingsloket.nl
Kenniscentrum InfoMil: https://www.infomil.nl/
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