
STAPPENPLAN ten behoeve van ontgrondingen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Let op! 
- Geadviseerd wordt om voor elke ontgronding contact op te nemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(https://www.ofgv.nl/). In een vooroverleg kan dan gezamenlijk naar het initiatief worden gekeken en een toelichting worden gegeven over de te 
volgen procedure en de daaraan verbonden kosten.  

- Op de website van de omgevingsdienst zijn het aanvraag- en meldingsformulier terug te vinden, indien nodig zie: 
https://www.ofgv.nl/thema/bodem/ontgrondingen/. 

- Twee of meer uit te voeren ontgrondingen die in elkaars directe nabijheid liggen en een samenhangend geheel vormen worden als één ontgronding 
beschouwd (artikel 14.2 Omgevingsverordening Flevoland). 

- Indien sprake is van een vergunningplicht geldt er afhankelijk van de omvang van de ontgronding een vormvrije mer-beoordeling, een MER-
beoordeling of een MER-plicht. Deze dient voorafgaand aan de vergunningaanvraag te worden ingediend. Zie voor meer informatie: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/. 

- Dit stappenplan ziet niet op ontgrondingen in aangewezen Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden, Top-10 Archeologische 
Locaties en op een wijziging van een vergunning betreffende verlenging van de geldigheidstermijn of betreffende de tenaamstelling. Indien van 
toepassing neem dan contact op met de OFGV. 

Dit stappenplan is gebaseerd op de regels in de Omgevingsverordening Flevoland en de Legesverordening Flevoland 2016, geldend op 1 januari  
2021. Voor de actuele regels wordt verwezen http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Flevoland/CVDR382452.html  

< 500 m2 en diepte  
< 3 meter  

beneden maaiveld? 

Vrijstelling van 
toepassing? 

1. Geen vergunning- en meldplicht. 
 

2. Legeskosten: € 0,= 

1. Melding, ten minste 4 weken voor 
daadwerkelijk ontgronden. 
 

2. Legeskosten: € 0,= 

> 1.500 m3? 

< 20.000 m3, diepte 
< 3 meter beneden 
maaiveld, en geen 
andere belangen? 

1. Vormvrije MER-beoordeling (< 12,5 Ha) 
Legeskosten: € 1808,= 
 

2. Aanvraag vergunning (eenvoudige 
vergunningprocedure, circa 8 weken, 
met de mogelijkheid tot verlengen) 
 

3. Legeskosten: € 3966,= 
Voor ontgrondingen tbv natuurontwikkeling en 
archeologie worden geen leges in rekening gebracht. 

1. Milieu-effectrapportage: 
- Vormvrije MER-beoordeling (< 12,5 Ha) 
- MER-beoordeling (≥ 12,5 en < 25 Ha) 
- MER-plicht (≥ 25 Ha) 

2. Aanvraag vergunning (uitgebreide vergunningprocedure, circa 6 maanden) 

3. Legeskosten: 

Hoeveelheid Legeskosten 
< 20.000 m3  € 5020,= 
≥ 20.000 m3 en < 100.000 m3  € 6124,= 
≥ 100.000 m3  € 7028,= 

Legeskosten voor de aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden 
verhoogd met onderstaande legeskosten tbv de milieu-effectrapportage. 

Milieu-effectrapportage Legeskosten 
Vormvrije MER-beoordeling (< 12,5 Ha) € 1808,= 
MER-beoordeling (≥ 12,5 en < 25 Ha) € 4116,= 
MER-plicht (≥ 25 Ha) € 5424,= 

Voor ontgrondingen tbv natuurontwikkeling en archeologie worden geen leges 
in rekening gebracht. 

NEE 

JA 

Nee 

JA 

NEE 

Artikel 14.5, lid 2 

Artikel 14.9 

Artikel 14.4, lid 2  

Artikel 14.4, lid 1 

JA JA 

NEE 

Riolering, kabels, 
leidingen en werken 
tbv waterdoorgang  
< 5 meter beneden 
maaiveld, en geen 
andere belangen? 

Artikel 14.9 

NEE 

NEE 

JA 
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