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In principe staan uw camera en microfoon uit. Vragen kunt u stellen via de chat. 
Bij iedere sessie zit een moderator vanuit Provero die de chat in de gaten houdt 
en in overleg met de spreker bepaalt wanneer hij/zij de vragen voorlegt. 

Neemt u deel via Citrix? Dan is het helaas niet mogelijk om uw camera te 
gebruiken. Als u de mogelijkheid heeft, raden wij u aan om in te loggen via een 
andere laptop of bijvoorbeeld via een iPad. Deelnemen aan de sessies kan 
natuurlijk gewoon wel en vragen via de chat ook. 

Uiteraard kunt u na afloop ook nog direct contact opnemen met de spreker 
voor uw specifieke vragen. Zoek de spreker op in het systeem en start de chat.  
Zo kunt u ook chatten met andere deelnemers.

Sheets van alle sessies vindt u na afloop op de website van Provero 
(www.provero.nl)

Even vooraf

Wij wensen u veel plezier!
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Activiteiten met gevolgen (Hfdst 5)
• bouwactiviteit (technisch)
• in stand houden bouwwerk
• Sloopactiviteit
• Omgevingsplanactiviteit
• brandveilig gebruik
• rijksmonumentenactiviteit
• ontgrondingsactiviteit
• milieubelastende activiteit

• lozingsactiviteit
• wateractiviteit
• waterontrekkingsactiviteit
• Natura 2000-activiteit
• flora- en fauna-activiteit
• Jachtgeweeractiviteit
• valkeniersactiviteit
• etc, etc.



Splitsing van bouwactiviteiten 

 Via de Invoeringswet Ow. is de vergunning voor de bouwactiviteit 
opgesplitst in een vergunning met het oog op:

1. Technische regels voor een bouwwerk (‘bouwactiviteit’)
Deze technische regels voor een bouwwerk staan in het Bbl en 
eventueel ook in het omgevingsplan 
(bv maatwerkregels  m.b.t. energiebesparing en duurzaamheid in 
bepaalde gebieden 

2. Overige, niet-technische regels van het omgevingsplan 
(‘omgevingsplanactiviteit’)

 Er is als het ware een ‘knip’ aangebracht

Activiteiten met gevolgen



Omgevingsplanactiviteiten OPA (art. 5.21)

 “Activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat 
het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te 
verrichten en elke andere activiteit voor zover die in strijd 
is 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’



Welke omgevingsplanactiviteiten

 (het op die locatie mogen) Bouwen van bouwwerken (§ 2.3.3 Bbl)
 (gebruiks) kenmerken van bouwwerken ((§ 2.3.4 Bbl)
 Gebruiken van bouwwerken (andere aspecten dan ‘brandveiligheid’ en 

deelaspecten duurzaamheid bv max. aantal personen in woning ter 
voorkoming van overbewoning)

 Gebruik of de staat van open erven en terreinen (andere aspecten van 
‘brandveiligheid) 

 Slopen bouwwerken (indien is bepaald in omgevingsplan)
 Slopen bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
 Wijzigen van gemeentelijk beschermd monument
 Toetsing aan redelijke eisen van Welstand
 Aanlegactiviteiten (uitvoeren project bestaande uit werken) 

 bv ook verbreding van provinciale weg op grond van instructieregel)
 Gebruiken van gronden



Welke omgevingsplanactiviteiten (vervolg)

 Vellen van houtopstanden
 Uitweg maken. e.d. (in- en uitritten)
 Weg aanleggen, e.d.
 Parkeren (van fietsen en auto’s)
 Houden van evenement (v.w.b. locatie specifieke aspecten)
 Maken van lichtreclame
 Plaatsen objecten op openbare weg
 Aansluiten op riolering
 Handelingen m.t.b. beschermd gemeentelijk monument
 Innemen van ligplaatsen
 Milieubelastende activiteiten (kleine hinder en overlast)



Aard van de regels: concreet, globaal of doelgericht

 Een gemeente kan ervoor kiezen om concrete functies toe te kennen aan 
locaties en bouwwerken

 Als een gemeente ervoor kiest om functies globaal toe te delen, kan zij in 
het omgevingsplan duidelijke randvoorwaarden (bv aantallen, 
openingstijden van cafés in een gebied) en beperkingen stellen aan 
bijvoorbeeld geluid (aantal dBA’s), zonlichttoetreding en parkeren e.d.

 Doelgericht d.m.v. Programmatische aanpak en op te nemen 
omgevingswaarden

Het op die locatie mogen bouwen en gebruiken

Geen “bestemming aan grond” 
maar “functie aan locatie”.
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/109355.98492
830626/388808.34194153134/idn/NL.IMRO.0879.BPBCTreeport
-VS01/cs/109280.6865/388719.05/3777.7739690220005





Toetsing aan redelijke eisen van Welstand
 Redelijke eisen van welstand wordt ‘adviesstelsel Omgevingskwaliteit’ in 

Omgevingsplan;
 Bij aanvraag bouwactiviteiten, van geval tot geval beoordelen of aan de in 

omgevingsplan gestelde eisen wordt voldaan; 
 Voor inwerkingtreding Ow moet gemeenten regelen dat adviescommissie op basis 

van het Omgevingsplan (van rechtswege) haar taak kan uitvoeren.
 Criteria die voor die locatie zijn vastgesteld in omgevingsplan kunnen toetsbaar 

worden gemaakt in de vorm van Beeldkwaliteitseisen of loketcriteria;
 Past het niet, dan vergunning nodig om af te wijken van de voorschriften uit het 

Omgevingsplan of weigeringsgrond in verband met strijdigheid regels. 

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2020/2/kwaliteitsadvies-en-de-omgevingswet







Ook de bruidsschat doet mee in de knip!

Artikel 22.6 Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw‐ en sloopwerkzaamheden

Degene die bouw‐ of sloopwerkzaamheden verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de 
werkzaamheden kunnen leiden tot beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen 
werken en van andere roerende of onroerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het 
bouw‐ of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen, is verplicht alle 
maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die beschadiging 
of belemmering te voorkomen of niet te laten voortduren.

Van art. Bouwbesluit naar art. 22.6 bruidsschat



Kruimels worden buitenplanse OPA
 artikel 2.12, lid 1, a, sub 1° Wabo binnenplans afwijken 

 artikel 2.12, lid 1, a, sub 2° Wabo de kruimelgevallen 
genoemd in artikel 4 Bijlage II Bor

 artikel 2.12, lid 1, a, sub 3° Wabo een activiteit die niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke oordening
(besluit goed motiveren met ruimtelijke 
onderbouwing)



Geluid wordt toetskader in Omgevingsplan
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Specifieke uitgangspunten   ja, mits
 In gevallen waarin de risico’s het grootst zijn komt de vergunningplicht in 

aanmerking

 Een vergunningplicht is met name geschikt voor gevallen waarin een beoordeling 
en een belangenafweging moet plaatsvinden die is toegespitst op een concreet 
geval of gebied en waartegen derde belanghebbenden hun bedenkingen tegen 
kenbaar moeten kunnen maken. 

 Veelal betreft het in wezen een vorm van maatwerk, aanvullend op algemene 
regels. 

 Ook de combinatie van algemene regels met een omgevingsvergunning voor 
het geheel of een deel of een aspect van een activiteit is mogelijk

 Soms gaat het om ‘complexere’ gevallen, waarin een beoordeling door middel van 
een omgevingsvergunning nodig wordt geacht en waarbij algemene regels niet of 
nauwelijks aanvullend werken

Is een vergunning wel nodig/nuttig ?



Vergunningplicht, tenzij (art. 5.1, lid 1)

 Omgevingsplanactiviteit
 Rijksmonumentenactiviteit
 Ontgrondingenactiviteit

NB In gevallen aangewezen in AMvB geldt vergunningvrij, anders geldt vergunningplicht
Vb. Vergunningvrije gevallen zien op ontgrondingen (art. 6.28 Bal) 
Vb. Vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten (zie art. 2 Bijlage II Bor)
zijn van rechtswege als vergunningvrij aangewezen in Bruidsschat

Vergunningplichtig als uitgangspunt



Vergunningplicht, voor zover (art. 5.1, lid 2)

 Bouwactiviteit
 Milieubelastende activiteit
 Lozingsactiviteit op oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk
 Natura 2000-activiteit
 Flora- en fauna-activiteit
 Wateronttrekkingsactiviteit
 Mijnbouwactiviteit
 Beperkingengebiedactiviteit m.b.t. weg, spoorweg, waterkering, bergingsgebied, 

luchthaven etc.

In gevallen aangewezen in AMvB = Bal en Bbl geldt vergunningplicht, anders vergunningvrij

Vergunningvrij als uitgangspunt



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



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 Bouwwerken leefomgeving (Bbl)
§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

Artikel 2.25 (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)
§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

Artikel 2.26 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: 
bouwwerken zonder dak)
1. 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 bouwwerk zonder dak en dat bouwwerk:
a. hoger is dan 5 m; of
b. ondergronds is gelegen.

Centraal gereguleerd (OW)



Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)
§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

Artikel 2.27 (uitzonderingen aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit 
in de artikelen 2.25 en 2.26)

lid 1: In afwijking van de artikelen 2.25 en 2.26 geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, 
tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten niet 
voor de in die artikelen aangewezen bouwactiviteiten als die betrekking hebben op:
a. een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 2.17; of
b. het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk waarbij de volgende 

onderdelen van het bouwwerk niet wijzigen:
1°. de draagconstructie niet wijzigt; 
2°. de indeling in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten of beschermde 

subbrandcompartimenten; en
3°. Isolatie van de gevel of een gevelpaneel;

Centraal gereguleerd (OW)



Activiteit bouwen (vergunningvrij)
Bor bijl 2 lid 3.8 een verandering van een bouwwerk, 
mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. geen verandering van de draagconstructie, 
b. geen verandering van de brandcompartimentering of 
beschermde subbrandcompartimentering, 
---------------------------------------------------------------------------
c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en 
d. geen uitbreiding van het bouwvolume. 

Omgevingsplanactiviteit (vergunning)



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)



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet

Vergunningvrij 
Besluit Bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.3. (vm art. 
2 bijl II Bor)

La
nd

el
ijk

 u
ni

fo
rmVergunningvrij

Besluit Bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.2. 

La
nd

el
ijk

 u
ni

fo
rm

Bouwactiviteit (art. 5.1.2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1.1.a)



§ 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 lid 2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1 lid 1.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 lid 2.a) Omgevingsplanactiviteit (art. 5.1 lid 1.a)

Vergunningplicht
Binnenplanse omgevingsplanactiviteiten 
Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Vergunningvrij
ruimte door gemeente in te 
vullen (vm art. 2.3 en art 3 Bijl II 
Bor. Nu bruidsschat 
Invoeringsbesluit hfdst 7 art. 
22.28 en 22.35) 

Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.2. 

Vergunningplicht
(toets door bevoegd gezag 
Gevolgklasse 2 en 3)

Meldingplicht
(toets door kwaliteitsborger
Gevolgklasse1)

Vergunningvrij
Besluit bouwwerken 
leefomgeving § 2.3.3.



Verbouwen van monumenten als voorbeeld !



Verbouw gemeentelijk monumentVerbouw monument

1‐1‐2022NU



Art. 2.1.a Wabo
Activiteit bouwen

Art. 2.2.b Wabo
Wijzigen gem. prov. monumenten

Art. 2.1.f Wabo
Wijzigen Rijksmonumenten

Onlosmakelijke samenhang



! Voor de bouwactiviteit bestaat
geen onderscheid tussen;
‐ Gemeentelijk monument
‐ Provinciaal monument
‐ Rijksmonument



AFDELING 2.3AFBAKENING VERGUNNINGPLICHTEN

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

art. 2.15d
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; 





AFDELING 2.3AFBAKENING VERGUNNINGPLICHTEN

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

art. 2.15d
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; 





AFDELING 2.3AFBAKENING VERGUNNINGPLICHTEN

Artikel 2.15db (uitzonderingen aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit in de 
artikelen 2.15d en 2.15da)
art. 2.15db lid 1
In afwijking van de artikelen 2.15d en 2.15da geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, 
om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten ook niet voor een bouwactiviteit die 
betrekking heeft op een van de volgende bouwwerken:
a. een dakkapel;





AFDELING 2.3AFBAKENING VERGUNNINGPLICHTEN

Artikel 2.15db (uitzonderingen aanwijzing vergunningplichtige gevallen 
bouwactiviteit in de artikelen 2.15d en 2.15da)
In afwijking van de artikelen 2.15d en 2.15da geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, 
tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te 
verrichten ook niet voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een van de volgende 
bouwwerken: 
c. een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk;



•
Gemeentelijke monumenten Proj.1 Proj.2 Proj.3 Proj.4

Activiteit bouwen
(Technische toetsing)

Vergunningvrij Vergunningplicht Vergunningvrij Vergunningvrij

Omgevingsplanactiviteiten

Bouw en gebruiksvoorschriften Vergunningplicht Vergunningvrij Verguningvrij Meldingsplicht

Wijzigen gemeentelijk 
monument

Vergunningplicht Vergunningplicht Vergunningplicht Vergunningplicht

Redelijke eisen van welstand Vergunningplicht Vergunningvrij Vergunningplicht Vergunningplicht

Archeologie Vergunningplicht Meldingsplicht Vergunningvrij Vergunningvrij

Omgevingsveiligheid Vergunningvrij Vergunningvrij Meldingsplicht Vergunningplicht
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/februari/nieuwe‐versie‐dso‐beschikbaar/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-
stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/





Omgevingsplan maar ook lokaal beleid !



Bedankt voor uw aandacht !

www.bwtinfo.nl
www.Vereniging-bwt.nl


