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Omgevingsvergunning Amsterdam

Meer informatie
Alle informatie over de omgevingsvergunning vindt  
u op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning  
U kunt ook contact opnemen met uw stadsdeel  
via 14 020. 



Andere vergunningen
Soms heeft u nog een vergunning nodig 
die niet meegaat in de omgevingsver-
gunning. Denk aan het openbreken van 
uw stoep of het plaatsen van een grofvuil 
container. Deze vallen onder de veror-
dening Werken In de Openbare Ruimte 
(WIOR). Het is daarom verstandig over 
uw plannen contact op te nemen met 
uw stadsdeel of gebruik te maken van 
vooroverleg. Op www.amsterdam.nl/
omgevingsvergunning kunt u ook alles 
lezen over andere vergunningen binnen 
Amsterdam waar u rekening mee moet 
houden. 

Bibob
Bij een bouwsom van € 100.000,- of 
meer, activiteiten in een aangewezen 
risicocategorie of een milieu gerela-
teerde aanvraag zal de gemeente de 
Bibob-toets uitvoeren. Dit is een toets 
die voorkomt dat criminele activiteiten 
mogelijk worden gemaakt door het afge-
ven van een vergunning. U moet dan een 
Bibob-formulier invullen. De toets kan 
effect hebben op de behandeltermijn. 
Meer informatie over de Bibob-toets 
en het Bibob-formulier vindt u op www.
amsterdam.nl/omgevingsvergunning, of 
neem contact op met uw stadsdeel.

Kosten
De kosten van de omgevingsvergun-
ning (leges) zijn afhankelijk van hoeveel 
onderdelen van de omgevingsvergun-
ning u aanvraagt en de omvang van 
uw werkzaamheden. U betaalt leges 
voor het in behandeling nemen van uw 
aanvraag. Ook als de vergunning niet 
wordt verleend, betaalt u toch de kosten 
voor het behandelen van uw aanvraag. 
Als het stadsdeel u om aanvullingen van 
informatie over uw werkzaamheden heeft 
gevraagd en u levert die niet op tijd aan, 
kan zij uw aanvraag niet verder behan-
delen. In dat geval betaalt u maximaal 
€198,50.

De aanvraag
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning worden 
in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

Stap 1  
Uw aanvraag kunt u volledig digitaal indienen via het landelijk 
digitaal loket van het ministerie: het Omgevingsloket Online. 
Op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning vindt u een 
link naar deze website en alle overige informatie die voor uw 
aanvraag in Amsterdam van belang kan zijn. Als u niet over 
internet beschikt of de aanvraag liever op papier doet, kunt u 
de aanvraag ook invullen bij uw stadsdeel. Een medewerker 
van het stadsdeel kan u, op afspraak, helpen met de aanvraag. 
De medewerker kan ook een papieren formulier voor u 
samenstellen, dat u thuis in kunt vullen.

Als u gekozen heeft voor het indienen van uw aanvraag op 
papier, zal de verdere communicatie met de gemeente en de 
afhandeling van uw aanvraag ook op papier verlopen. Het 
is niet mogelijk om uw aanvraag deels digitaal, en deels op 
papier in te dienen. 

Stap 2  
Het stadsdeel stuurt een bericht van ontvangst en publiceert 
de aanvraag in een huis-aan-huisblad of op de website van 
het stadsdeel. Ook controleert zij of de aanvraag compleet 
is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover 
geïnformeerd. Het stadsdeel zal daarbij aangeven binnen 
welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt 
aanleveren.

Stap 3  
Het stadsdeel beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of 
uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder 
meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan 
en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag 
ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 
(brandveiligheid, ventilatie etc.).

Stap 4  
Het stadsdeel laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet 
een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft 
om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij 
de beslistermijn opgeteld. Het stadsdeel publiceert het 
besluit over uw vergunning in een huis-aan-huisblad of 
op de stadsdeelwebsite. Belanghebbenden, bijvoorbeeld 
omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd  
om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.
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Omgevingsvergunning 
Met de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergun-
ningen op het gebied van wonen, ruimte 
en milieu vervangen door één omgevings-
vergunning. Vroeger had u voor bijvoor-
beeld het verbouwen van een woning vaak 
meerdere vergunningen nodig, zoals een 
bouwvergunning, sloopvergunning en een 
kapvergunning. Met de omgevingsvergun-
ning vraagt u alle vergunningen in één keer 
aan bij één digitaal loket. Als u uw aan-
vraag niet digitaal wilt aanvragen, kunt u 
ook terecht bij de balie van het stadsdeel. 

De belangrijkste vergunningen die zijn op-
gegaan in de omgevingsvergunning zijn:
 Bouwvergunning
 Sloopvergunning
 Kapvergunning
 Aanlegvergunning
 Ontheffing bestemmingsplan
 Gebruiksvergunning
 Milieuvergunning
 Monumentenvergunning

Een volledig overzicht van alle werk-
zaamheden waarvoor u een omgevings-
vergunning nodig hebt, vindt u op www.
amsterdam.nl/omgevingsvergunning. Op 
deze website staat alle informatie over de 
omgevingsvergunning in Amsterdam. U 
kunt ook contact opnemen met het stads-
deel waar u de omgevingsvergunning wilt 
aanvragen*. 

Termijn reguliere procedure
Bij de omgevingsvergunning wordt onder-
scheid gemaakt tussen een reguliere en 
een uitgebreide procedure. Eenvoudige 
aanvragen, zoals bouwen, kappen en slo-
pen, volgen een reguliere procedure. De 
beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend 
vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. 
Deze termijn kan eenmalig met 6 weken 
verlengd worden. Wanneer het de ge-
meente niet lukt om binnen deze termijn 
een beslissing te nemen, wordt de vergun-
ning van rechtswege verleend.

Termijn complexe procedure
Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld 
een wijziging van het bestemmingsplan no-
dig is of waarbij een monument wordt ver-
bouwd, volgen een uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook 
deze termijn kan eenmalig met 6 weken 
verlengd worden. Bij deze procedure kan 
de vergunning niet van rechtswege worden 
verleend. Als de uitgebreide procedure 
op uw aanvraag van toepassing is, kan uw 
stadsdeel u hier meer over vertellen.

Vergunningencheck
Voor u een aanvraag indient, kunt u met 
behulp van een digitale vragenlijst een 
vergunningencheck doen op het landelijk 
digitaal loket van het ministerie van VROM: 
het Omgevingsloket Online. 

Op www.amsterdam.nl/omgevingsvergun-
ning vindt u de link naar deze website. Na 
het invullen hiervan ziet u of u vergunning-
plichtig of meldingplichtig bent, of geen 
van beide. Nadat u de check heeft doorlo-
pen, kunt u hier ook uw aanvraag doen. 

Vooroverleg
Voordat u uw aanvraag indient, kunt u 
gebruik maken van vooroverleg. U kunt uw 
conceptaanvraag dan doornemen met een 
vergunningmedewerker van uw stadsdeel. 
Vooroverleg heeft geen formele status, 
maar verkleint wel het risico dat u een 
aanvraag doet, die later afgewezen wordt. 
Vooral bij de meer complexe projecten is 
het aan te raden om gebruik te maken van 
vooroverleg. Nadat u de vergunningen-
check heeft gedaan op het Omgevingslo-
ket Online kunt u aangeven of u gebruik 
wilt maken van vooroverleg. U kunt ook 
direct een afspraak maken voor voorover-
leg door contact op te nemen met uw 
stadsdeel. 

*  Aanvragers voor Westpoort of groot-
stedelijk gebied nemen contact op met 
Dienst Milieu- en Bouwtoezicht

Wie wil bouwen, verbouwen of iets anders aan zijn omgeving 
wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. 
Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het 
kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Vanaf 1 
oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen 
in één keer, in één procedure aanvragen. 


