
Bannerteksten LANDELIJKE campagne Thema Beoogde doelgroep 

Vanaf 1 juli 2022 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin 

we wonen, werken en leven. De Omgevingswet.  

Wat betekent dit voor u of uw bedrijf? 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Algemeen Inwoners / ondernemers 
Nederland  
 

Wonen, werken en leven in een prettige buurt?  

Daar is goed overleg voor nodig 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Participatie Inwoners  

Uw eigen buurt mooier maken? 

Informeer bij de gemeente wat er kan en mag. En bespreek het met 

de buurt.  

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Participatie Inwoners (initiatiefnemend) 

Verandert uw buurt door een (bouw)plan?  

Laat weten wat u daarvan vindt!  

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Participatie Inwoners (belanghebbend) 

(Ver)bouwen? Misschien heeft u een vergunning nodig.  

In het Omgevingsloket staat wat kan en mag.  

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Inwoners / kleine bedrijven 
(initiatiefnemend) 
Huiseigenaren 
 

Garage ombouwen tot bedrijfsruimte?  

In het Omgevingsloket staat wat kan en mag.  

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Inwoners / kleine bedrijven 
(initiatiefnemend) 
Huiseigenaren 
 

Dakkapel of zonnepanelen op uw dak?  

Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket. 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet  

Omgevingsloket Inwoners (initiatiefnemend) 
Huiseigenaren 

Steiger of vlonder aanleggen?  
Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket. 
Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Inwoners (initiatiefnemend) 
Huiseigenaren 

 

 



Bannerteksten campagne BEDRIJFSLEVEN Thema Beoogde doelgroep 

Vanaf 1 juli is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, 

werken en leven. De Omgevingswet.  

Wat betekent dat voor uw bedrijf en uw vergunningen? 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Algemeen Ondernemers algemeen 

Vanaf 1 juli is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, 

werken en leven. De Omgevingswet.  

Wat betekent dat voor de milieu- en veiligheidseisen? 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Algemeen Ondernemers in milieu- en 
veiligheidswereld 

Gebied ontwikkelen of grootschalig bouwen?  

In de Omgevingsvisie en het -plan van de gemeente staat of, en hoe u de 

buurt moet betrekken              

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Participatie  Ontwikkelaars, bouwbedrijven, 
architecten 

Bedrijfspand nodig? 

In het Omgevingsloket vind je wat er kan en mag 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Mkb-ers  

Vragen over bodem, water, milieu of de omgevingswet?                                                                     

Ga naar IPLO of RVO, de helpdesks voor bedrijven                                                                                                                                             

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Algemeen  Ondernemers algemeen 

Kabels of leidingen (ver)leggen? 

Check en regel de vergunning in het Omgevingsloket 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket  Infrastructuur, netbeheerders, 
gasbedrijven etc 

Bouwen aan een dijk of in het water? 

Check en regel de vergunning in het Omgevingsloket 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Ontwikkelaars, bouwbedrijven, 
agrariërs 

Water of afvalstoffen lozen? 
Check en regel de vergunning in het Omgevingsloket 
Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Land- vee- en tuinbouwsector 



(Ver)bouwplannen? 

Doe eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket. 

Onze leefomgeving maken we samen | De Omgevingswet 

Omgevingsloket Ondernemers algemeen 

 

 


