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Praktisch afspraken voor deze 
workshop
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Uiteraard kunt u na afloop ook nog direct contact 
opnemen met de spreker voor uw specifieke vragen
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 Bij invoering Omgevingswet ruimtelijk vergunningvrij 100% 
gelijk qua mogelijkheden

 Bij invoering Omgevingswet bouwtechnisch veel meer 
vergunningvrij

 Andere plek en andere benadering (Tenzij en voor zover)

 Vanaf invoering Omgevingswet gaat gemeente zelf bepalen 
hoeveel m2 bijbehorend bouwwerk wordt toegestaan.

 Vanaf invoering Omgevingswet gaat gemeente zelf bepalen 
welke omgevingsplanactiviteiten vergunningvrij, 
meldingsplichtig of vergunningvrij worden!

Vergunningvrij van Wabo naar OW



Wabo: 
Artikel 2.1 Het is 

verboden zonder 
omgevings-
vergunning een 
project uit te voeren 
voor zover dat 
geheel of 
gedeeltelijk bestaat 
uit:

a. het bouwen van een 
bouwwerk

De knip
Omgevingswet: 
Artikel 5.1 lid 1 Het is verboden zonder 

omgevingsvergunning de volgende 
activiteiten te verrichten:
a. een omgevingsplanactiviteit

Omgevingswet: 
Artikel 5.1 lid 2 Het is verboden zonder 

omgevingsvergunning de volgende 
activiteiten te verrichten:
a. een bouwactiviteit



Vergunningplichtig of vergunningvrij

Omgevingswet: 
Artikel 5.1 lid 1 Het is verboden zonder 

omgevingsvergunning de volgende 
activiteiten te verrichten:
a. een omgevingsplanactiviteit

Tenzij het gaat om een bij AMvB 
aangewezen geval

Omgevingswet: 
Artikel 5.1 lid 2 Het is verboden zonder 

omgevingsvergunning de volgende 
activiteiten te verrichten:
a. een bouwactiviteit

Voor zover het gaat om een bij AMvB 
aangewezen geval

Wabo: 
Artikel 2.10 lid 3
Bij AMvB kan worden 

bepaald dat met 
betrekking tot daarbij 
aangewezen 
activiteiten als bedoeld 
in het eerste lid in 
daarbij aangegeven 
categorieën gevallen, 
het in dat lid gestelde 
verbod niet geldt 



Wabo: 
Artikel 2.10 
De aanvraag wordt 

geweigerd indien:
a. In strijd met het 

Bouwbesluit
b. In strijd met de 

Bouwverordening
c. In strijd met het 

bestemmingsplan
d. In strijd met redelijke 

eisen van welstand
e. In strijd met 

tunnelveiligheid

De beoordeling van de aanvraag

Omgevingswet: 
Artikel 5.18 Bij AMvB worden regels gesteld over 

het verlenen of weigeren van een 
omgevingsvergunning voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 5.1

Artikel 5.20 Voor een bouwactiviteit worden de 
regels gesteld met het oog op: 

a. het waarborgen van veiligheid, 
b. het beschermen van de gezondheid, 
c. c. duurzaamheid en bruikbaarheid.

Artikel 5.21 Voor een omgevingsplanactiviteit 
worden de regels gesteld met het oog op de 
doelen van de wet: (art. 1.3)

a. Bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, 

b. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften.



Besluit Omgevingsrecht (BOR)

§ 2.2. Aanwijzing van categorieën gevallen waarin geen 
omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2.3. Bouwen en planologische gebruiksactiviteiten

1. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet is geen 
omgevingsvergunning vereist voor de categorieën gevallen in artikel 3 in 
samenhang met artikel 5 van bijlage II.

2. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a of c, van de wet is 
geen omgevingsvergunning vereist voor de categorieën gevallen in artikel 2 in 
samenhang met artikel 5 en artikel 8 van bijlage II.

Centraal gereguleerd (Wabo)



Enorm bijgebouw in tuin van de buren? Dat kan 
iedereen overkomen. ‘Je schrikt wat de buurman 
allemaal in de tuin mag bouwen’

Het zal je gebeuren: de 
buren krijgen een 
enorme woonunit van 3 
meter hoog en zeven 
meter breed in de 
achtertuin. 
Vergunningsvrij, pal 
tegen de schutting. Weg 
zonlicht. Dat 
overkwam onlangs famil
ie De Haas uit 
Apeldoorn. En het kan 
iedereen gebeuren. 
Woningmarkt-expert 
Roeland Kreeft 
waarschuwt: ,,Je schrikt 
wat de buurman 
allemaal in de tuin mag 
bouwen.”



Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)
§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

Artikel 2.15d (aanwijzing vergunningplichtige gevallen 
bouwactiviteit: bouwwerken met een dak)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt voor een 
bouwactiviteit, voor zover die betrekking heeft op een gebouw of ander 
bouwwerk met een dak en dat gebouw of andere bouwwerk:
a. niet op de grond staat;
b. hoger is dan 5 m;
c. bij meer dan een bouwlaag, is voorzien van een verblijfsgebied op de 

tweede bouwlaag of hoger;
d. is voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond 

gelegen buitenruimte; of
e. als gevolg van de bouwactiviteit een hoofdgebouw wordt.

Centraal gereguleerd (OW)



Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)
§ 2.3.3 Vergunningvrije gevallen omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot 
bouwwerken

Artikel 2.15f
Onverminderd regels in het omgevingsplan over het in stand houden van een bouwwerk 
die betrekking hebben op de ernstige ontsiering van het uiterlijk van dat bouwwerk, geldt 
het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit te verrichten, niet voor een 
omgevingsplanactiviteit voor zover de activiteit betrekking heeft op een van de volgende 
bouwwerken:
a. een bouwwerk voor zover daaraan gewoon onderhoud wordt verricht en daarbij 
detaillering, profilering en vormgeving van het bouwwerk niet wijzigen;
b. een dakkapel in het achterdakvlak of een niet 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;

c. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, als 
wordt voldaan aan de volgende eisen: …….   
d. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een 
dak, als wordt voldaan aan de volgende eisen: …….

Centraal gereguleerd (OW)



§ 2.2.7 Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit 
bouwwerken 
Artikel 22.27 (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 22.28 (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. 22.28 bruidsschat

Decentraal gereguleerd (OW)



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. 22.28 bruidsschat

Decentraal gereguleerd (OW)



Onverminderd het tijdelijke deel van dit omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder b, 
van de Omgevingswet, zijn in ieder geval in overeenstemming met dit omgevingsplan:
a. het bouwen, in stand houden en gebruiken van een bijbehorend bouwwerk of een 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°. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet
hoger dan:
i. 5 m;
ii. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het
hoofdgebouw; en
iii. het hoofdgebouw;
5°. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
i. als hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of 
meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is 
dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de 
perceelsgrens [m] x 0,47) + 3; en
ii. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het gaat om huisvesting in verband met mantelzorg;
6°. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied niet meer dan:
i. bij een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied;
ii. bij een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2
,vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2;
iii. bij een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van
het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2; en

Van art. 2 lid 3 Bijl II Bor naar art. 22.35 bruidsschat

Van rechtswege Decentraal gereguleerd (OW)



Bijbehorende bouwwerken in relatie tot bebouwingsgebied komen 
van rechtswege in het Omgevingsplan en blijven ongewijzigd 
totdat de gemeente hier aan gaat sleutelen.

Van art. 2 lid 3 Bijl II Bor naar art. 22.35 bruidsschat

Van rechtswege Decentraal gereguleerd (OW)



Amsterdam Oud-Zuid Gesloten gevels

15.2 Bouwregels

15.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen 
gelden de volgende regels:
maximum bouwhoogte: zoals op de 
verbeelding staat aangegeven;
maximum goothoogte: zoals op de 
verbeelding staat aangegeven;
maximum bebouwingspercentage 
binnen het bouwvlak: 100%;
maximale verticale bouwdiepte van 
een kelder: 4 meter.
15.2.4 Afwijking
In afwijking van het bepaalde in 15.2.1
mogen vrijstaande bijgebouwen buiten 
de 
aangegeven bouwvlakken worden 
gerealiseerd, met inachtneming van de 
volgende regels:
maximum bouwhoogte: 2,5 meter;
maximum oppervlak: 9 m².



Figuur 3.1. Eerbiedigende 
werking bij vergunningvrij 
bouwen. 
Het bovenste plaatje toont 
de situatie zoals die geldt 
onder de Wet ruimtelijke 
ordening en die met de 
bruidsschat gecontinueerd 
wordt. 
Het middelste plaatje toont 
een mogelijke aanscherping 
van de mogelijkheden 
vergunningvrij bouwen. 
Instructieregels hebben 
daarop geen invloed. 
Het onderste plaatje toont 
een mogelijke verruiming 
van de mogelijkheden voor 
vergunningvrij bouwen. 
Instructieregels zijn daarvoor 
beperkend. 



Activiteiten met gevolgen geregeld in Omgevingswet

Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.3.
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Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.2. 
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Vergunningplicht
(GK 2 en 3) art. 5.20 Ow
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a)

Vergunningplicht
Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit

Vergunningplicht
Binnenplanse Omgevingsplanactiviteit

Meldingplicht
(toets door kwaliteitsborger Gk1)

vergunningvrije ruimte door 
gemeenteraad in te vullen (vm
art. 2.3 Bijl II Bor. Nu bruidsschat 
art. 22.28 en 22.35) 



Activiteiten met gevolgen geregeld in Omgevingswet
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Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.2.a)

Vergunningplicht
Buitenplans en Binnenplans

vergunningvrije ruimte door 
gemeenteraad in te vullen (vm
art. 2.3 Bijl II Bor. Nu bruidsschat 
art. 22.28 en 22.35) 

Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.2. 

Vergunningplicht
(GK 2 en 3)

Meldingplicht
(toets door kwaliteitsborger Gk1)

Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.3.



Wabo: 
Artikel 2.10 
De aanvraag wordt 

geweigerd indien:
a. In strijd met het 

Bouwbesluit
b. In strijd met de 

Bouwverordening
c. In strijd met het 

bestemmingsplan
d. In strijd met redelijke 

eisen van welstand
e. In strijd met 

tunnelveiligheid

De beoordeling van de aanvraag

Omgevingswet: 
Artikel 5.18 Bij AMvB worden regels gesteld over 

het verlenen of weigeren van een 
omgevingsvergunning voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 5.1

Artikel 5.20 Voor een bouwactiviteit worden de 
regels gesteld met het oog op: 

a. het waarborgen van veiligheid, 
b. het beschermen van de gezondheid, 
c. c. duurzaamheid en bruikbaarheid.

Artikel 5.21 Voor een omgevingsplanactiviteit 
worden de regels gesteld met het oog op de 
doelen van de wet: (art. 1.3)

a. Bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, 

b. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften.



Vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit

 Welke omgevingsplanactiviteiten kennen wij?
 Voor zover zij worden gesteld met oog op de doelen van de wet, en 

ergens ander nog niet door hogere regelgeving zijn geregeld.

Artikel 4.19 (regels over het uiterlijk van bouwwerken) 
Als in het omgevingsplan regels worden opgenomen over het uiterlijk van 
bouwwerken en de toepassing daarvan uitleg behoeft, stelt de gemeenteraad 
beleidsregels vast voor de beoordeling of een bouwwerk aan die regels 
voldoet. Deze beleidsregels zijn zo veel mogelijk toegesneden op de te 
onderscheiden bouwwerken. 



De beoordeling van de aanvraag





De beoordeling van de aanvraag op Omgevingsplan

Omgevingsplan
activiteit

Proj.1 Proj.2 Proj.3 Proj.4

Bouwvoorschriften Vergvrij Vergpl. Vergvrij. Vergvrij

Gebruiksvoorschriften Vergvrij Vergpl. Vergpl. Vergvrij

Redelijke eisen 
welstand

Vergpl. Vergvrij Vergvrij. Vergvrij

Archeologische 
bescherming

Meldingspl. Vergvrij Vergpl. Vergvrij

Aanlegvergunningplicht Meldingspl. Vergvrij Meldingspl. Vergvrij

…..


