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Gebruik formulier Adviesverzoek ODRU 

In deze handleiding is de werking van het formulier Adviesverzoek ODRU beschreven. Om de 

leesbaarheid te vergroten is het formulier vaak gedeeltelijk afgebeeld. 

Geadviseerd wordt om de handleiding eerst helemaal door te lezen zodat er tijdens de uitvoering 

geen verrassingen ontstaan.  
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“Voordat ik een fout maak,  
maak ik die fout niet.” 

Johan Cruijff 
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Om het formulier Adviesverzoek ODRU (hierna genoemd het formulier) te kunnen gebruiken dient 

men te beschikken over Microsoft Excel. Het bestand is binnen uw gemeente lokaal opgeslagen. Het 

Excelbestand is voorzien van een aantal buttons met daarin een macro. Deze macro’s werken alleen 

indien de macro’s bij het opstarten worden accepteert.  

Korte uitleg van de werking. 

Het formulier is opgebouwd  met vrij muteerbare velden en selectievelden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van vervolgkeuzelijsten. Afhankelijk van de gemaakte selecties bij het onderdeel Activiteiten 

worden in de selectievelden een aantal keuzemogelijkheden aangeboden, waaruit men een selectie 

moet maken.  Zonder deze laatste keuze kan een adviesverzoek niet in behandeling worden 

genomen.  

 

1. Start het formulier van uw lokale schijf op en accepteer de macro’s. 

 

2. Selecteer uw gemeente en vul voor de volgende onderdelen uw gegevens in: 

 Contactpersoon gemeente, 

 telefoonnummer  

 e-mailadres 

 

3. Sla het bestand lokaal op zodat de gemuteerde gegevens blijven bewaard. 
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4. Vul de gegevens over de aanvraag in. Indien de ODRU eerder (onder een ander OLO 

nummer) heeft geadviseerd dan verzoeken wij u om dit aan te geven onder het kopje Eerder 

advies ontvangen? Graag Olo nummer vermelden. Een kenmerk van het betreffende advies 

is ook voldoende.  

5. Onder het kopje Uitgezet via wordt aangegeven of het verzoek via het Omgevingsloket of 

via de mail naar de ODRU is verzonden. Standaard is deze ingesteld op Omgevingsloket. 
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6. In de keuzelijst Activiteit Wabo I kan naast aanleg, bouw of milieu ook afwijken 

bestemmingsplan worden geselecteerd. In de Activiteiten Wabo II en Wabo III is het 

selecteren van afwijken bestemmingsplan niet meer mogelijk.   
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7. De onder 6 geselecteerde activiteit(en) is/zijn in de kolom Activiteit weer opgenomen. 

Afhankelijk van het aantal opgevoerde Activiteiten onder Wabo I, III en/of Wabo III is de 

vervolgkeuze per specialisme ruimer. Selecteer eerst in de kolom Activiteit vanuit welke 

invalshoek het Specialisme naar de aanvraag moet kijken.  

. 

8. Selecteer vervolgens het Specialisme 
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9. In de kolom Verfijning wordt door middel van een selectieveld de vraagstelling 

geformuleerd.? Indien deze leeg blijft kan het adviesverzoek niet in behandeling worden 

genomen.   
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Nadat alle benodigde onderdelen zijn ingevuld kan het adviesverzoek bij de ODRU worden ingediend. 

Op de achtergrond (niet zichtbaar) is het formulier grotendeels naar codes omgezet.  

10. Met behulp van de button Code kopieën wordt een kopie van de codes gemaakt.  

11. Start de behandelmodule van het Omgevingsloket op (hyperlink Omgevingsloket) Nadat de 

juiste aanvraag is geopend dient u een adviesverzoek bij de ODRU uit te zetten. Zie hiervoor 

de handleiding van de behandelmodule van het Omgevingsloket Online. 

 

 

 

 

12. Selecteer het vinkje achter onderdelen* 

13. Druk op de knop    en plak de code met behulp van Ctrl -V.  

14. Klik op de button Volgende  en zet het adviesverzoek uit naar de ODRU. 
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15. Met de button 'Nieuwe aanvraag'  wordt het formulier opgeschoond en kan een nieuw 

adviesverzoek worden uitgezet. De naam van de gemeente, contactpersoon, 

telefoonnummer en emailadres worden niet verwijderd. 

 

Tot slot 

Het formulier is aan verandering onderhevig. Ondanks dat het formulier lokaal is opgeslagen 

verzoeken wij u vriendelijk om voor ieder nieuw adviesverzoek na te gaan of u over de laatste versie 

van het formulier beschikt. De verstrekking van het formulier vindt plaats via de gemeentelijke 

regievoerder.  Momenteel wordt gewerkt met versie 2.0 d.d. 10-5-2019. 


