
 

 

Bijlage II 

 

Uitwerking proces vergunningverlening bouw 
 

  
Product info ‘Bouw’ 

  

Product Omgevingsvergunning ‘Bouw’. 

Omschrijving U bent voornemens om een nieuwbouwwoning te realiseren in het gebied 

‘RijswijkBuiten’. Voor het realiseren van een bouwwerk dient u bij de gemeente 

Rijswijk een omgevingsvergunning ‘Bouw’ aan te vragen. In het navolgende geven 

wij u een korte uitleg over het proces van vergunningverlening en wijzen wij u op 

een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij het indienen van uw aanvraag. 

Mogelijkheid 

tot 

vooroverleg 

Voordat u overgaat tot het indienen van een vergunningaanvraag, bestaat de 

mogelijkheid om met de gemeente een vooroverleg te voeren. In dit vooroverleg 

kan worden beoordeeld of uw voorgenomen bouwplan passend is in het 

bestemmingsplan en/of deze voldoet aan de eisen van Welstand. Ook kunt u in het 

vooroverleg eventuele bouwtechnische vragen of vragen over de bij de aanvraag 

aan te leveren documenten aan onze bouwplantoetsers voorleggen. 

Als u een vooroverleg wenst, kunt u een e-mailbericht zenden naar: 

Wabo@rijswijk.nl 

Na ontvangst van uw vragen zal de afdeling Vergunningen een contactpersoon 

voor uw zaak benoemen. 

 

Indienen van 

de aanvraag 

Eventueel na het hiervoor besproken vooroverleg dient u een officiële aanvraag in 
om een omgevingsvergunning. U vraagt een omgevingsvergunning aan via 
www.omgevingsloket.nl of schriftelijk op het daarvoor bestemde aanvraagformulier. 
Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD-
account nodig. 

Bij de aanvraag moet u documenten zoals bouwtekeningen aanleveren (zie 
hieronder onder ‘volledigheid van de aanvraag’) 

 

Volledigheid 

van de 

aanvraag 

Een aanvraag dient te zijn voorzien van alle wettelijk verplicht gestelde 

documenten. Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of alle 

vereiste gegevens en stukken aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u de 

ontbrekende gegevens of stukken binnen een door de gemeente te stellen termijn 

aanvullen. Doet u dit niet of niet op tijd, dan kan de gemeente besluiten uw 

aanvraag niet te behandelen of af te wijzen. Voor een spoedige doorloop van de 

behandeling van uw aanvraag is het dus van belang dat uw aanvraag volledig is. 

http://www.omgevingsloket.nl/


 

 

 

De wettelijke indieningsvereisten zijn bepaald in de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). Deze regeling is beschikbaar op www.overheid.nl. 

 

De Mor geeft in hoofdstuk 1 de algemene indieningsvereisten die gelden bij iedere 
aanvraag (bijvoorbeeld het aanleveren van persoonsgegevens) en in hoofdstuk 2 
(met uitzondering van artikel 2.6) de specifieke indieningsvereisten voor het 
bouwen van een woning. 

Van belang is niet alleen dat alle vereiste gegevens bij de aanvraag aanwezig zijn, 
maar ook dat de aan te leveren tekeningen en berekeningen zijn aangeleverd 
volgens de wettelijk vereiste normen t.a.v. maataanduidingen en schaal. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen 
(Wabo@rijswijk.nl) 

Toets van de 

aanvraag aan 

het 

bestemmingsp

lan 

Een bouwaanvraag dient te voldoen aan de in het bestemmingsplan bepaalde 

eisen ten aanzien van afmetingen en gebruik. Na ontvangst van uw aanvraag 

beoordeelt de gemeente of uw aanvraag past binnen de eisen van het 

bestemmingsplan. Dit onderdeel van de beoordeling van uw aanvraag kan al 

worden uitgevoerd gedurende het voorgenoemde ‘vooroverleg’. 

Inhoudelijke 

beoordeling 

van de 

aanvraag 

Uw bouwplan wordt door de gemeente getoetst aan de bepalingen in de Wabo-

regelgeving, Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening: 

 

Deze toets houdt o.a. de toetsing van de volgende punten in: 

 Veiligheid, o.a. constructie (belasting, belastingcombinaties en 

constructieve samenhang), brandveiligheid; 

 Gezondheid, o.a. geluidwering, ventilatievoorzieningen en 

daglichttoetreding; 

 Bruikbaarheid; 

 Energiezuinigheid en milieu. Bijv. een toetsing van de EPC 

(engergieprestatiecoëfficiënt); 

 Installaties, (o.a. leidingsplan, aansluitingspunten gas-, elektra en 

waterleiding, riolering); 

 Bouwveligheidsplan, (o.a. Bouwplaatsinrichting); 

 Toets aan de geldende parkeernormen 

 Toets bodemgesteldheid. Hoewel u de grond afneemt van de gemeente, en 

de gemeente de grond daartoe al heeft laten onderzoeken op mogelijk 

gevallen van bodemverontreiniging, is het op grond van landelijke wet- en 

regelgeving de plicht van u als aanvrager om bij de indiening van uw 

aanvraag aan te tonen dat er geen sprake is van verontreinigde bodem. De 

gemeente garandeert dat uw kavel geschikt is voor het beoogde gebruik 

(woningbouw). Een dergelijke verklaring wordt opgenomen in de 

Koopovereenkomst. 

 

Daarnaast dient uw bouwplan te voldoen aan ‘redelijke eisen van Welstand’. 

De gemeente Rijswijk heeft voor de beoordeling van bouwplan aan de eisen van 

Welstand een onafhankelijke Welstandscommissie. Deze commissie toetst uw 

aanvraag aan de redelijke eisen van Welstand, met toepassing van de in de 

gemeente Rijswijk geldende Welstandsnota en het voor ‘RijswijkBuiten’ geldende 



 

 

Beeldkwaliteitplan. 

Zoals gezegd, de gemeente is bereid om ten aanzien van onder meer het thema 

Welstand met u een vooroverleg te voeren. 
 

Duur 

behandeling 

van de 

aanvraag 

Wanneer uw bouwplan past binnen de bepalingen van het bestemmingsplan (zie 

onder ‘Vooroverleg’) geldt voor uw aanvraag een behandelperiode van uiterlijk 8 

weken. 

Wanneer kan 

de bouw 

beginnen? 

Als de omgevingsvergunning voor bouwen verleend is, mag u officieel met de bouw 
starten. U kunt daar echter het beste nog even mee wachten. Belanghebbenden, 
zoals uw – toekomstige - buren, mogen namelijk nog zes weken lang bezwaar 
maken tegen uw vergunning. Op basis van het ingediende bezwaar zou de 
gemeente de bouwvergunning alsnog kunnen weigeren. De kans is dan groot dat u 
het gebouwde weer moet afbreken, dan wel aanpassen. De schade die u daardoor 
lijdt, is voor uw eigen rekening. Het is dus beter om te wachten met het starten met 
de bouw totdat de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voorbij zijn. De vergunning is 
dan zoals dat heet onherroepelijk. 

Kosten Voor het behandelen van uw aanvraag brengt de gemeente bij u kosten (leges) in 
rekening. Deze kosten worden berekend volgens de door de Gemeenteraad 
vastgestelde Legesverordening. De legeskosten zijn afhankelijk van de bouwkosten 
en zijn maximaal 2,3% van de bouwkosten incl. BTW van het door u aangevraagde 
bouwwerk (tarief 2014). 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Rijswijk/30721
1/307211_1.html 

 

 

Eventuele extra benodigde 

toestemmingen 

De kans bestaat dat u naast de omgevingsvergunning 

‘Bouw’ nog andere toestemmingen nodig heeft, wellicht 

van andere bestuursorganen dan de gemeente. 

Om u hier tijdig op te wijzen, controleert de gemeente ten 

aanzien van uw bouwplan het volgende:  

 Is bij uitvoer van de bouwwerkzaamheden sprake 

van een directe waterlozing? 

 Is bij uitvoer van de bouwwerkzaamheden sprake 

van een indirecte waterlozing?  

 Is bij uitvoer van de bouwwerkzaamheden sprake 

van onttrekking van grondwater? 

 

Als blijkt dat u nog een andere toestemming dient aan te 

vragen, zullen wij u daar op wijzen. 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Rijswijk/307211/307211_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Rijswijk/307211/307211_1.html

