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Geoportaal Omgeving een cloud applicatie voor 
Steden & Gemeenten 

voor het faciliteren van de omgevingsvergunning 
aan Burgers, Gemeentelijke OmgevingsAmbtenaar (GOA) & Schepencollege 

 

 
 
 

 

 

	

 

 
TOEGANG PER DOSSIERSTATUS 

 OPENBAAR ONDERZOEK ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ADVIESVERLENING   ✓ ✓ 
 BESLISSING   ✓ ✓ 
 BEKENDMAKING ✓ ✓ ✓ ✓ 
      

 
TOEGANG TOT GEOINFORMATIE 

 GRB & LUCHTFOTO ✓ ✓ ✓ ✓ 
 INPLANTINGSPLAN ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ARCHITECTURAAL PLAN  ✓ ✓ ✓ 
 MOBILE MAPPING   ✓ ✓ 
      

 
TOEGANG TOT FUNCTIONALITEITEN 

 ZOEKEN ✓ ✓ ✓ ✓ 
 METEN ✓ ✓ ✓ ✓ 
 VERGELIJKEN ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ANNOTEREN   ✓ ✓ 
      

 
 

Geoportaal Omgeving biedt ondersteuning 
in de verschillende fases van een digitale aanvraag. 

 
Inzagerecht bij Openbaar Onderzoek 
door de burger thuis & aan de balie 

Ondersteuning bij adviesvorming door de behandelende GSA/GOA 
Ondersteuning bij besluitvorming: Digitale inzage door SchepenCollege 

Digitale bekendmaking van de gunning van een aanvraag 
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Technische specificaties 

Platform onafhankelijk 
Responsive design (web, tablet & phone) 

Gehost in de Cloud: 
Ontzorging van IT-infrastructuur & datamanagement 

Beheer van de applicatie 
Garantie van hosting in West-Europa 

Biedt veiligheid, ook van privacygevoelige data 
Hoge beschikbaarheid 

Geo-informatie 

Ligging kadastraal perceel 
GRB 

Orthofoto 
Stratenatlas 

Opzoeking adres via CRAB-webservice 
AGIV Mobile Mapping beelden 

Dossierinformatie 

Administratieve basisgegevens 
Plannen 

Documenten, inclusief zoekfunctie 
Fotodossier 

 

Functionaliteiten 
 

Zoomfunctie/rotatiefunctie: zoom in en uit op en roteer kaarten, plannen, documenten en foto’s 
Split-screenfunctie: vergelijk verschillende plannen, documenten en foto’s 

Meetfunctie: meet afstanden en oppervlaktes in de digitale plannen 
Eenvoudige link naar Ruimte Vlaanderen voor het indienen van bezwaarschriften 

Profielbeheer door uw eigen administrator 

Vanaf 1 juni worden bijkomende volgende functionaliteiten voorzien: 
Annotatie: De GOA en schepenen kunnen in het kader van adviesverlening en beslissingsname annotaties maken  

Import DXF : Zodra Ruimte Vlaanderen DXF, als formaat van het architecturaal plan, mogelijk maakt in het Omgevingsloket  
Aanduiding van de diverse inplantings-locaties van de handelingen/inrichtingen in een Omgevingsaanvraag 

Hyperlink voor vlotte communicatie en voor toevoeging in agendering van het dossier in een e-notulen pakket 

Type Dossier 
 

Vanaf 23 februari 2017 ondersteunt Geoportaal 
Omgeving u in het kader van de verplichting voor 
digitale stedenbouwkundige aanvraag (DBA) voor 

architecten 
 

Vanaf 1 juni 2017 bieden wij de nodige ondersteuning 
om aan uw verplichtingen in het kader van  

de Omgevingsvergunningaanvraag (OV) te voldoen	

Automatisatie 
 

In Geoportaal Omgeving worden dossiers automatisch 
30 dagen in Openbaar Onderzoek geplaatst 

30 dagen ter kennisgeving gepubliceerd na gunning 
 

Er is geen manuele interventie van de medewerker  
vereist voor ontsluiten van deze informatie aan de burger 

 
 
 

 
DIVO/DIVA OMGEVINGSLOKET GEOPORTAAL  

OMGEVING 

ICT LOKALE INSTALLATIE WEBAPPLICATIE 

 
WEBAPPLICATIE 
TABLET & TOUCHSCREEN 
 

DOCUMENTENBEHEER LOKALE BESTANDEN 
GEHOSTE BESTANDEN 
DOWNLOAD 

 
GEHOSTE BESTANDEN 
VIEW 
PROFILERING 
 

INZETBAARHEID  
IN FASES 

OPENBAAR ONDERZOEK (DIVO) 
ADVIESVERLENING (DIVA) 
BESLISSING (DIVO) 

OPENBAAR ONDERZOEK 
BEZWAARSCHRIFT 
INDIENEN 

 
OPENBAAR ONDERZOEK 
ADVIESVERLENING 
BESLISSING 
BEKENDMAKING 
 

 
www.geoportaal.be 

 


