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Wat is Omgeving.net?

Omgeving.net
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 
milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omge-
vingsvergunning worden aangevraagd.

Om alles wat betreft een omgevingsvergunning te beheren, werd een nieuwe module 
ontwikkeld in de suite Omgeving.net. Omgeving.net is een uitbreiding op ROL.net en is 
geënt op dezelfde databank.

Omgevingsvergunning
De software is opgebouwd rond de digitale verwerking van dossiers waardoor een 
vlottere afhandeling van de procedures mogelijk is. Het softwarepakket laat toe om 
dossiers Omgevingsvergunning af te handelen en op te volgen volgens de bepalingen 
van de huidige wetgeving: vanaf de aanvraag tot de beslissing, inclusief de bijsturin-
gen, met inbegrip van eventuele beroepsprocedures en de verschillende stappen in de 
dossierafhandeling. De ruimtelijke gegevens van het perceel kunnen up-to-date worden 
gehouden via een GIS-systeem. 

Digitaal bouwen aan de toekomst!

 Omgeving.net

Productfiche

 Vertrouwde look&feel

 Gebruiksvriendelijk

 Overzichtelijk

 Uitgebreide zoekmodule

Koppelingen met:

	 Handtekenplatform

	 Omgeving.mobile

	 Omgevingsplatform

	 Externe toepassingen

	 Planviewers

	 GIS

	 Rijksregister, eID en VKBO

	 CRAB

	 Meeting.net
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Omgeving.mobile

De Omgevingsvergunning wijzigt de papieren behandeling naar een digitale workflow en verplicht uw bestuur op een digitale 
manier te communiceren met de burger.

Omgeving.mobile biedt het gemeentebestuur een handige tool om digitale dossiers in te kijken. Met deze webmodule kunnen 
gegevens en bijlagen van een omgevingsvergunning namelijk digitaal geraadpleegd worden door burgers en leden van het 
bestuur. 

We voorzien 3 consultatiemodules. Via de module Balie kan de burger de omgevingsvergunningsaanvragen waarvoor een 
openbaar onderzoek loopt of die een ter inzage gelegde beslissing bevatten aan het loket raadplegen. Dit kan via een computer, 
touchscreen of een ander mobiel apparaat. De module Burger geeft via de website van het bestuur inzicht in de openbare 
onderzoeken en beslissingen. Leden van het college en de gemeenteraad kunnen met een PC of mobiel device via een 
internetverbinding (beveiligde aanmelding) inloggen op de module Bestuur om de dossiers in te kijken. Het bestuur bepaalt voor 
elke module welke gegevens en documenten ter beschikking gesteld worden. 

Koppeling met GIS
De toepassing Omgeving.net kan gekoppeld worden met de verschillende gangbare 
GIS-systemen. Via de GIS-toepassing kunt u de perceel informatie

updaten met de recentste gegevens. Op die manier bouwt u een historiek op van 
de ruimtelijke situatie van een perceel. Via GIS kunt u bovendien de aanpalende 
eigenaars van een perceel ophalen zodat elke eigenaar eenvoudig kan worden 
aangeschreven als de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek voorschrijft. 
De (adres)gegevens van de eigenaars kunnen worden bijgewerkt d.m.v. de authentieke 
bronnen Rijksregister en VKBO.

Interesse in 
Omgeving.net? 

Contacteer Peter Dewever:  
peter.dewever@remmicom.be  

of 0497 52 43 15


