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<Naam gemeente> 

<Adres> 
<Postcode + plaats> 

 
     Datum brief: <datum brief> 

Kenmerk: <kenmerk brief> 
 

 
 
Onderwerp: We hebben meer informatie van u nodig 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg op <datum> een omgevingsvergunning aan voor het <benoem kort en concreet wat is 
aangevraagd> op <adres> in <naam gemeente>. We hebben meer informatie van u nodig.  
In deze brief leest u hier meer over.  
 
<Onlosmakelijk verbonden activiteiten. Alleen gebruiken als het van toepassing is.> 
Activiteiten die nog ontbreken   
In uw aanvraag moeten alle activiteiten staan die nodig zijn voor uw project. Dit staat in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.  
  
Op het aanvraagformulier gaf u de volgende activiteiten aan:   
Het project gaat over <kort en concreet benoemen>. U moet uw aanvraag daarom uitbreiden met de 
activiteit(en) < zo specifiek mogelijk noemen >. 
 
<Kies de toe te voegen activiteiten> 

- Bouwen van een bouwwerk. 
- Uitvoeren van een werk dat geen bouwwerk is of het uitvoeren van werkzaamheden vanuit 

planologische regelingen. 
- Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling. 
- Brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk. 
- Oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een 

inrichting of mijnbouwwerk. 
- Slopen, verstoren, verplaatsen of hoe dan ook wijzigen van een rijksmonument. Of zo 

herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument waardoor het wordt ontsierd 
of in gevaar gebracht.  

- Slopen van een bouwwerk bepaald in een planologische regeling.  
- Slopen van een bouwwerk in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht.  
- Verrichten van een andere activiteit die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

categorie activiteiten hoort die invloed kunnen hebben op de fysieke leefomgeving.  
- Verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden. 
- Verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde soorten. 
- Slopen, verstoren, verplaatsen of hoe dan ook wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk 

monument. Of zo herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk 
monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

- Slopen van een bouwwerk in een gebied dat is aangewezen als een door provincie of 
gemeente beschermd stads- of dorpsgezicht.  
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- Aanleggen van een weg of de manier van aanleg van een weg veranderen, voor zover 
daarvoor ook een verbod geldt volgens artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.  

- Maken, hebben, veranderen van een uitweg, of het gebruik veranderen van een uitweg. 
- Een alarminstallatie hebben die een opvallend geluid of lichtsignaal kan geven in, op of aan 

een onroerende zaak. 
- Vellen van een houtopstand. 
- Maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak. 
- Opslaan roerende zaken.  

 
Dat kunt u doen door <de/het> meegezonden aanvraagformulier<en> in te vullen. U voegt het 
formulier via www.omgevingsloket.nl als bijlage toe aan de aanvraag.  
 
<Milieumelding. Alleen gebruiken als het van toepassing is.> 
Milieumelding nodig  
Uw aanvraag omgevingsvergunning gaat over het oprichten of veranderen van een inrichting.  
U hoort daarom tegelijk met de aanvraag een milieumelding te doen. Dat heeft u nog niet gedaan.  
  
U doet de milieumelding via www.aimonline.nl. Stuurt u ons daarna een kopie van de 
ontvangstbevestiging van het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  
Deed u al de melding? Stuur ons dan een kopie van de ontvangstbevestiging van het AIM.  
 
Het kan dat het definitieve gebruik van de inrichting onbekend is. En dat u de milieumelding 
voorlopig niet kunt doen. Dan moet u ons een schriftelijke verklaring sturen. Daarin verklaart u dat u 
uiterlijk 4 weken voor het in gebruik nemen van de inrichting de milieumelding zult doen. Via deze 
link leest u hoe u dat kunt doen: <snellink vermelden>.  
  
<Bibob. Alleen gebruiken als het van toepassing is.> 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)  
<Naam gemeente> past de Wet Bibob onder andere toe op omgevingsvergunningen voor de 
activiteit Bouwen. Het gaat hierbij om alle aanvragen met een aanneemsom van meer dan 
€ 250.000.   
  
De Wet Bibob geldt ook voor aanvragen met een aanneemsom van meer dan € 100.000 die in 
bepaalde gebieden komen, of die we aanmerken als risicocategorie. Met een risicocategorie 
bedoelen wij bijvoorbeeld horeca, prostitutie, coffeeshop, belwinkels en growshops.  
 
<Korte uitleg waarom de Wet Bibob van toepassing is op deze aanvraag>. 
  
Vul daarom het online formulier 'Bibob-toets bij bouwen' in. Dit formulier kunt u vinden via de 
volgende link:  <snellink vermelden>. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.   
  
<Mor. Alleen gebruiken als het van toepassing is.> 
Aanvullende gegevens nodig 
Uw aanvraag is niet compleet. Volgens de Regeling omgevingsrecht (Mor) hebben wij hebben de 
volgende gegevens van u nodig: 

- <Benoem hier de gegevens die nodig zijn.> 
- <Benoem hier de gegevens die nodig zijn.> 

 
Stuur de gegevens voor <datum> op 
U levert alle gegevens in 1 keer aan via het omgevingsloket vóór <datum>.  
Doet u dit niet? Dan kunnen we uw aanvraag niet behandelen. 

https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.aimonline.nl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/melding/wanneer-melden/
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Hoe kunt u de gegevens aanleveren  
U kunt de gegevens digitaal aanleveren via <mogelijkheid benoemen>. 
 
U kunt de gegevens ook per post aanleveren. Stuur die dan naar:  
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
   
Uw beslistermijn is tijdelijk stopgezet  
De beslistermijn wordt opgeschort. Dit betekent dat de beslistermijn tijdelijk is stopgezet omdat de 
aanvraag niet compleet is en we aanvullende gegevens nodig hebben. De beslistermijn gaat weer 
verder als we uw gegevens ontvangen. 
   
Meer informatie  
Misschien heeft u nog vragen over deze brief. Of wilt u meer informatie. Neem dan contact met mij 
op via telefoon <telefoonnummer> of e-mailadres <e-mailadres>. 
   
Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,  
namens hen,  
 
 
 
<Naam medewerker>  
<Functie medewerker> 
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BIJLAGE 
 
Waar staat dit in de regels  
<Haal weg wat niet van toepassing is.> 

- Aanvraag gaat over alle activiteiten binnen het project: artikel 2.7, lid 1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

- Wet Bibob: artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
- Bouwen van een bouwwerk: artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  
- Uitvoeren van een werk dat geen bouwwerk is of het uitvoeren van werkzaamheden vanuit 

planologische regelingen: artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling: artikel 2.1, 
lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

- Brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk: artikel 2.1, lid 1, onder d, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

- Oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een 
inrichting of mijnbouwwerk: artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Slopen, verstoren, verplaatsen of hoe dan ook wijzigen van een rijksmonument. Of zo 
herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument waardoor het wordt ontsierd 
of in gevaar gebracht: artikel 2.1, lid 1, onder f, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Slopen van een bouwwerk bepaald in een planologische regeling: artikel 2.1, lid 1, onder g, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

- Slopen van een bouwwerk in een door het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht: artikel 2.1, 
lid 1, onder h, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

- Verrichten van een andere activiteit die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie activiteiten hoort die invloed kunnen hebben op de fysieke leefomgeving: artikel 
2.1, lid 1, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang met 
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.  

- Verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden: artikel 2.1, lid 1, onder 
i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef 
en onder a, van het Besluit omgevingsrecht.  

- Verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde soorten: artikel 2.1, lid 1, onder i, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en 
onder b, van het Besluit omgevingsrecht.  

- Slopen, verstoren, verplaatsen of hoe dan ook wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk 
monument. Of zo herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk 
monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: artikel 2.2, lid 1, onder b, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

- Slopen van een bouwwerk in een gebied dat is aangewezen als een door provincie of 
gemeente beschermd stads- of dorpsgezicht: artikel 2.2, lid 1, onder c, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.  

- Aanleggen van een weg of de manier van aanleg van een weg veranderen, voor zover 
daarvoor ook een verbod geldt volgens artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht: artikel 2.2, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Maken, hebben, veranderen van een uitweg, of het gebruik veranderen van een uitweg: 
artikel 2.2, lid 1, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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- Een alarminstallatie hebben die een opvallend geluid of lichtsignaal kan geven in, op of aan 
een onroerende zaak: artikel 2.2, lid 1, onder f, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Vellen van een houtopstand: artikel 2.2, lid 1, onder g, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- Maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak: artikel 2.2, lid 1, onder 
h en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   

- Opslaan roerende zaken: artikel 2.2, lid 1, onder j en k, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  

- In artikel 4:2, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht staat dat u de gegevens moet 
inleveren die nodig zijn voor uw aanvraag.  

- In artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht staat dat wij alleen met alle gegevens uw 
aanvraag verder inhoudelijk beoordelen. Het proces stopt wanneer dat niet zo is.  

 
U vindt deze regels op wetten.overheid.nl.   
 
  
 


