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Bruidsschat 

HOOFDSTUK 7 VOORMALIGE RIJKSREGELS 
(BRUIDSSCHAT)  
AFDELING 7.1 BRUIDSSCHAT IN OMGEVINGSPLAN  
Artikel 7.1 (hoofdstukken bruidsschat omgevingsplan)  
Aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 
22.1, van de Invoeringswet Omgevingswet, worden twee 
hoofdstukken toegevoegd, luidende:  



Bruidsschat vb. 

§ 2.2.2 Algemene regels over het verrichten van bouw- en 

sloopwerkzaamheden  
Artikel 2.2.2.1 (uitzetten rooilijnen, 
bebouwingsgrenzen en straatpeil)  
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een 
omgevingsplanactiviteit is verleend wordt, onverminderd de aan de 
vergunning verbonden voorschriften, niet begonnen voordat voor 
zover nodig door of namens het college van burgemeester en 
wethouders:  

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn 
uitgezet; en  
b. het straatpeil is uitgezet.  

Van art. 1.24 Bouwbesluit naar art. 2.2.2.1 bruidsschat 



Bruidsschat vb. 

§ 2.2.3 Algemene regels over het bouwen en in stand houden van 

bouwwerken  

Artikel 2.2.3.1 (aansluiting op distributienet voor elektriciteit)  

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is een voorziening voor het 

afnemen en gebruiken van elektriciteit in een bouwwerk aangesloten op het 

distributienet voor elektriciteit als de aansluitafstand niet groter is dan 100 m of 

groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een 

aansluitafstand van 100 m.  

Van art. 6.10 Bouwbesluit naar art. 2.2.3.1 bruidsschat 
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§ 2.2.4 Algemene regels over het gebruik van bouwwerken  

Artikel 2.2.4.1 (overbewoning woonruimte)  

1. Met het oog op het beschermen van de gezondheid van de bewoners:  

a. wordt een woning niet bewoond door meer dan een persoon per 12 m2 

gebruiksoppervlakte; en  

b. wordt een woonwagen niet bewoond door meer dan een persoon per 6 m2 

gebruiksoppervlakte.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing op woonruimte waarin door het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt 

geboden.  

Van art. 7.18 Bouwbesluit naar art. 2.2.4.1 bruidsschat 
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Artikel 2.2.6.1 (behoud cultureel erfgoed)  

1. Als er in dit omgevingsplan regels worden gesteld over het verrichten van 

archeologisch onderzoek, zijn die regels niet van toepassing op activiteiten 

met een oppervlakte van minder dan 100 m2.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor zover er met 

betrekking tot die regels in dit omgevingsplan een andere oppervlakte dan 100 

m2 is vastgesteld. In dat geval geldt die afwijkende andere oppervlakte.  

Van art. 5 lid 4 bijlage II Bor naar art. 2.2.6.1 bruidsschat 



Bestuurlijke afwegingsruimte in vorm van 
maatwerkregels 

 Maatwerkregels worden in het Omgevingsplan gesteld. 

 Maatwerkregels komen in Bbl op drie onderwerpen voor 

  Energiepresentatie + (art. 4.150) 

  Milieuprestatie + (art. 4.160) 

  Bruikbaarheid - (art. 4.161) Tiny houses e.d. 



 



Fysieke leefomgeving 

Activiteiten zonder gevolgen 

Zorgplicht 

Activiteiten met gevolgen 

Vergunningvrij 

Meldingsplichtig 

Vergunningplichtig 

Reguliere 

procedure 
Uitgebreide 

procedure 
Projectbesluit 



Omgevingsplanactiviteit (opa) 

• Activiteit waarvan het omgevingsplan bepaalt dat 
vergunning nodig is en elke andere activiteit voor zover in 
strijd met het omgevingsplan 

 

A. Voldoet de activiteit aan ‘binnenplanse’ beoordelingsregels:   

 => vergunning wordt verleend 

 

B. Voldoet de activiteit niet aan ‘binnenplanse’ 
beoordelingsregels: 

 => vergunning wordt alleen ‘buitenplans’ verleend met 
het  oog op ‘een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties’ 

• Geen opa. Dan vergunningvrij 

 

 

 

 

 
 
  



Er was lang discussie over hoe vergunningvrij 
in Omgevingswet onder te brengen: 

1. In AmvB: Voortzetting landelijk uniforme categorie 
vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten (artikel 
2 Bijlage II Bor – mogelijk muv bijbehorende 
bouwwerken) 

2. Bruidsschat: neutrale voortzetting vergunningvrije 
bouwwerken als onderdeel van het nieuwe deel 
van het omgevingsplan 

3. Instructieregel die bewerkstelligt dat het 
omgevingsplan een minimale basis aan 
bouwmogelijkheden zonder vergunning blijft 
toestaan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Vergunningvrij bouwen nu ! Bijlage II Bor 

Art 2 lid 3. 

Vergunningvrij een op 

de grond staand 

bijbehorend bouwwerk 

of uitbreiding daarvan in 

achtererfgebied 

 

Art 3 lid 1 .  

Vergunningvrij een op de 

grond staand bijbehorend 

bouwwerk of uitbreiding 

daarvan in achtererfgebied, 

op de grond staand en max 

1 bouwlaag 

Landelijk uniform Lokaal bepaald in Bestemmingsplan 



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet 

Vergunningvrij  
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.3. (vm 

art. 2 bijl II Bor) 
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Vergunningvrij 
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.2.  
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a) 



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet 

Vergunningvrij  
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.3. (vm 

art. 2 bijl II Bor) 
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Vergunningvrij 
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.2.  
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a) 



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet 

Vergunningvrij 
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.3.  

 

 

vergunningvrije ruimte door 

gemeente in te vullen (vm art. 3 

Bijl II Bor. Nu bruidsschat art. 

2.2.7.2)  
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Vergunningvrij  
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.2.  
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Vergunningplicht 
(toets door kwaliteitsborger Gk1, of 

gemeente GK 2 en 3) 
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a) 

Vergunningplicht 
(toets door gemeente) 

 



Bruidsschat 

§ 2.2.7 Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken  
Artikel 2.2.7.1 (binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken)  
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te 
bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken.  
Artikel 2.2.7.2 (aanwijzing binnenplanse vergunningvrije gevallen)  
Het verbod, bedoeld in artikel 2.2.7.1, geldt niet voor de in dat artikel bedoelde 
activiteiten als die betrekking hebben op een van de volgende bouwwerken:  
a. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, als wordt voldaan aan de 
volgende eisen:  
1°. op de grond staand;  
2°. gelegen in achtererfgebied; 
3°. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied;  

4°. niet hoger dan 5 m;  

5°. de ligging van een verblijfsgebied, bij meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag; 

en  

6°. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;  

b. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf, als wordt voldaan aan de volgende eisen:  

1°. op de grond staand;  

2°. niet hoger dan 5 m; en  

3°. de oppervlakte niet meer dan 70 m2;  

Van art. 3 Bijl II Bor naar art. 2.2.7.2 bruidsschat 



Bruidsschat 

c. een dakkapel in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, als 

wordt voldaan aan de volgende eisen:  

1°. voorzien van een plat dak;  

2°. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m;  

3°. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet;  

4°. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en  

5°. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak;  

d. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, als wordt voldaan aan de 

volgende eisen:  

1°. niet hoger dan 4 m; en  

2°. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;  

e. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of een vijver op het erf bij een woning of 

woongebouw, als deze niet van een overkapping is voorzien;  

f. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied voor agrarische bedrijfsvoering, voor zover 

het gaat om:  

1°. een silo; of  

2°. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m;  

g. een buisleiding waarop artikel 3.101 van het Besluit activiteiten leefomgeving niet van toepassing 

is; of  

h. een te veranderen bouwwerk, als wordt voldaan aan de volgende eisen:  

1°. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte; en  

2°. geen uitbreiding van het bouwvolume.  

Van art. 3 Bijl II Bor naar art. 2.2.7.2 bruidsschat 



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet 

Vergunningvrij 
Besluit bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.3.  

 

 L
a

n
d

e
lij

k
 u

n
if
o
rm

 
L
o

k
a
a

l 
b
e

p
a

a
ld

 

Vergunningvrij 
Besluit bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.2.  
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Vergunningplicht 
(GK 2 en 3) 
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a) 

Vergunningplicht 
(toets door gemeente) 

 

Meldingplicht 
(toets door kwaliteitsborger Gk1) 

 

vergunningvrije ruimte door 

gemeente in te vullen (vm art. 3 

Bijl II Bor. Nu bruidsschat art. 

2.2.7.2)  

 



Fysieke leefomgeving 

Activiteiten zonder gevolgen 

Zorgplicht 

Activiteiten met gevolgen 

Vergunningvrij 

Meldingsplichtig 

Vergunningplichtig 

Reguliere 

procedure 
Uitgebreide 

procedure 
Projectbesluit 



Resumé! Vergunningplicht voor 
omgevingsplanactiviteit 
 

• De gemeenteraad heeft zelf de mogelijkheid om in het 
omgevingsplan een vergunningplicht in het leven te roepen 
voor omgevingsplanactiviteiten voor zover zij dit nodig acht. 

• Wanneer de regels in het omgevingsplan concreet, beperkt 
in aantal en overzichtelijk zijn, ligt een vergunningplicht niet 
voor de hand. 

• Een vergunningplicht ligt juist wel voor de hand wanneer 
een omgevingsplan open normen geeft voor een activiteit 
en op basis daarvan een nadere afweging nodig is.  
 

 

Omgevingsvergunning onder de OW 
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