
Hoe maak ik een melding via 
het Omgevingsloket?



Stap 1 
Ga naar omgevingloket.nl

Particulier? 
Kies “ik ben particulier en wil…”

Bedrijf? 
Kies “ik vertegenwoordig een 
bedrijf en wil…”

In de volgende beschrijving 
gaan we uit van een particulier. 



Stap 2 
Klik op de oranje button “Aanvraag/melding” en log in met uw DigiD gegevens



Stap 3

Geef de melding een naam. 
Bijvoorbeeld: melding 
beschoeiing Straat 123 

Laat “nee” ingevuld

Geef een extra 
toelichting op 
het project. Dit 
is een verplicht 
veld. 

Klik op 
“Aanvraag/melding 
aanmaken” om 
verder te gaan



Stap 4

Klik op “Aanvrager/melder invullen” 



Stap 5

Geef aan of u namens 
uzelf of iemand anders 
de melding doet en klik 
op “volgende” om 
verder te gaan.

Vul de velden in die u vervolgens 
te zien krijgt. Klik hierbij steeds 
op “volgende” als u verder wilt 
gaan. Uiteindelijk komt u uit in 
het scherm van stap 6 



Stap 6 

U heeft nu de 
gegevens onder 
tabblad “1.Aanvrager” 
ingevuld

Klik nu tabblad “2. 
locatie” aan

Klik daarna op 
“locatie invullen”



Stap 7

Kies de locatie 
van de 
werkzaamheden 

Klik op volgende 
om verder te 
gaan



Stap 8  

Afhankelijk van 
de locatiekeuze in 
de vorige stap, 
krijgt u één van 
de volgende drie 
schermen te zien. 

Vul alle relevante 
gegevens van de 
locatie in.

Klik op volgende 
om verder te 
gaan. Uiteindelijk 
komt u uit in het 
scherm van stap 
9. 

Adres

Kadastraal 

perceelnummer

Locatie op 

Noordzee, 

Waddenzee of 

IJsselmeer



Stap 9

Tabblad aanvrager & 
locatie zijn nu 
ingevuld. 

Klik nu op het tabblad 
“werkzaamheden” 

Klik op 
“werkzaamheden 
toevoegen”



Stap 10 

Vink aan “werkzaamheden 
toevoegen zonder de 
vergunningcheck te doen”

Klik op “volgende” om 
verder te gaan



Stap 11 

U krijgt de 
werkzaamheden 
binnen de 
omgevingsvergunning 
nu als eerste te zien. 

Om een melding te doen 
bij het waterschap, klikt u 
tweemaal op “volgende”. 
Scrol de pagina steeds 
naar beneden om de 
groene knop  

in beeld te krijgen. 

U krijgt dan uiteindelijk 
het scherm in stap 12 
voor werkzaamheden 
binnen de 
watervergunning. 



Stap 12

Om bijvoorbeeld een beschoeiing te 
melden

Scroll de pagina naar beneden tot u 
onderstaand kopje in beeld krijgt:   

Waterstaatswerk of beschermingszone 
in beheer bij een waterschap 
gebruiken 

In dit overzicht vinkt u aan: 

- “beschoeiing 
(oeververdediging) plaatsen”

- Melding waterstaatswerk of 
beschermingszone gebruiken

- Scroll naar beneden en klik 
op “volgende”

Staat uw activiteit er niet 
tussen? Vink dan “overige 
activiteiten in of nabij een 
oppervlaktewaterlichaam 
uitvoeren” aan



Stap 13

Tabblad “3. 
Werkzaamheden” is nu 
bijna compleet 

Als u nog een activiteit 
wil toevoegen klikt u op 
“Aanvullende 
werkzaamheden 
toevoegen” en herhaalt u 
stap 11 en 12

Klik op “specificeren” 
om de werkzaamheden 
verder in te vullen. 

U krijgt uiteindelijk 
het scherm in stap 14 
te zien na het opslaan 
van bovenstaande 
stap



Stap 14
U heeft tabblad “3. 
werkzaamheden” nu 
afgerond 

De groene vinkjes 
moeten zichtbaar zijn. Is 
dat niet zo? Dan moet u 
de stap “specificeren” bij 
stap 13 nog een keer 
doorlopen.

U kunt nu relevante 
bijlagen toevoegen 
via tabblad 
“4.Bijlagen” en 
vervolgens klikken 
op de oranje button 
“bijlage toevoegen”



Stap 15
Voeg één of 
meerdere bijlagen 
toe via bestand 
kiezen (let op! Niet 
alle bestandstypen 
zijn toegestaan, 
zie toelichting in 
blauwe tekstblok) 

Bijlage wordt 
toegevoegd als u 
klikt op “volgende” 

U vult de getoonde 
velden in en klikt 
op volgende. U 
komt nu weer in 
het scherm van  
stap 16. 



Stap 16 Uw melding is nu 
compleet en gereed 
voor verzending 

Klik nu op de oranje 
knop “indienen” om 
de aanvraag in te 
dienen.

Mogelijk dat u dit 
scherm te zien 
krijgt. Vink dan aan 
“Aanvraag/melding 
indienen” als u al 
een bijlage heeft 
toegevoegd en vul 
een toelichting in. 
Vervolgens klikt u op 
“volgende” 



Stap 17

Geef u 
toestemming om 
persoons- en 
adresgegevens 
openbaar te maken 

Vink de 
akkoordverklaring 
aan klik op 
“indienen”



U melding is nu ingediend bij het waterschap

U ontvangt een bevestiging per e-mail 
dat de melding is ingediend. 

In het overzicht kunt u zien onder 
welk nummer de melding is 
geregistreerd. 

Als u de pagina naar beneden scrolt 
en klikt op 

dan komt u terecht in een centraal 
overzicht met eventueel andere 
ingediende meldingen. Hier ziet u ook 
de status. 



Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Cluster Vergunningen: 
072 582 8282

óf 

Stel uw vraag via het contactformulier


