
Nee, tenzij…. Het iets verder 
op wel mag. 

Het spanningsveld tussen ‘bestemmingsplanregels’ en ‘bruidsschatregels’ 

7-6-2022 Proverocongres 2 juni 2022 



Mieke en Cor hebben ineens een muur van meer dan drie meter hoog 

naast hun huis: ‘Uitzichtloze situatie’ 

DEURNE - Ze voelden zich de koning te rijk in hun opgeknapte huis, 

Mieke van Gog (66) en Cor Segeren (72) uit Deurne. Tot een nieuwe 

buurman ineens een muur optrok van bijna twintig meter lang en 

3.20 meter hoog. Een paar meter verwijderd van hun huis, om 

precies te zijn. ,,Een vergunningsvrije aanbouw. En die stond 

nergens op de tekeningen.”  



 

 

Wabo 
(wet) 

Wet algemene bepalingen Omgevinsrecht 

Bor 
(AmvB Besluit) 

Besluit Omgevingsrecht 

Mor 
(Ministeriele regeling) 

Ministeriele regeling Omgevingsrecht 

Bijlage 1 Bor 
Aanwijzigen categorieën 

 inrichtingen 

Bijlage 2 Bor 
Vergunningsvrij 

 bouwen 

Invoeringswet Wabo 
Invoeringswet aanpassing 

 45 wetten 

Aanpassingsregelgeving 

AmvB’s Mir’s 

> Woningwet > Bouwbesluit 2012 > Regeling Bouwbesluit 

> Wro > Bro > etc. etc. 



 

 

Omgevingswet 

Vier AMvB’s 
OB, Bkl, Bbl, Bal 

Omgevingsregeling 

Bruidsschat 

Omgevingsplan 

Invoeringswet  

Omgevingswet 

Aanpassingsregelgeving 

AmvB’s Mir’s 





  





 

 Bij invoering Omgevingswet ruimtelijk bijna gelijk qua mogelijkheden 

 Bij invoering Omgevingswet meer bouwtechnisch vergunningvrij 

 Andere plek in de regelgeving 

 Andere benadering (Tenzij en voor zover) 

 De knip maakt technisch bouwen en ruimtelijk bouwen twee activiteiten 

 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 



Fysieke leefomgeving 

Activiteiten zonder gevolgen 

Zorgplicht 

Activiteiten met gevolgen 

Vergunningvrij 

Meldingsplichtig 

Vergunningplichtig 

Reguliere 

procedure 
Uitgebreide 

procedure 
Projectbesluit 

Informatieplicht 



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” 

 

 

 

 

Activiteiten met gevolgen 

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’ 

 
 
 
 
 

 

 

  



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 



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 

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  

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) 
 

§ 2.3.3 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: …….  
Etc. (gelijk aan bijlage 2 artikel 2 zonder lid 3) 
 
 

Centraal gereguleerd (OW) 



Vergunningvrij bouwen in Omgevingswet 

Vergunningvrij  
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.3. (vm art. 

2 bijl II Bor) zonder art. 2 lid 3 L
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Vergunningvrij 
Besluit Bouwwerken 

leefomgeving § 2.3.2.  

 

 L
a
n
d
e
lij

k
 u

n
if
o
rm

 

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



Van art. 3 Bijl II Bor naar art. 22.27 bruidsschat 

Decentraal gereguleerd (OW) 

= Wat binnen dit artikel past en verder in overeenstemming is met de regels in  

dit Omgevingsplan is vergunningvrij te realiseren ! 



§ 2.2.7 Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken  
Artikel 22.26 (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 22.27 (aanwijzing binnenplanse vergunningvrije gevallen)  
Het verbod, bedoeld in artikel 22.26, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in dat artikel, als die betrekking hebben op 
een van de volgende bouwwerken:  
a. 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°. niet hoger dan 5 m;  
5°. de ligging van een verblijfsgebied, bij meer dan een bouwlaag, alleen 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. 22.27 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; en  

3°. geen bouwwerk als bedoeld in artikel 2.15f, onder b tot en met r, van het Besluit bouwwerken leefomgeving dat niet voldoet aan 
de voor dat bouwwerk in die onderdelen gestelde eisen.  

Van art. 3 Bijl II Bor naar art. 22.27 bruidsschat 

Decentraal gereguleerd (OW) 



§ 2.2.7 Binnenplanse vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken  

Artikel 22.26 (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 22.27 (aanwijzing binnenplanse vergunningvrije gevallen)  
Het verbod, bedoeld in artikel 22.26, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in dat artikel, als die betrekking hebben op 
een van de volgende bouwwerken:  
a. een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan.  
b. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf 

Van art. 3 Bijl II Bor naar aangepast art. 22.27 bruidsschat 

Decentraal gereguleerd (OW) 



Onverminderd de overige bepalingen van deze afdeling en de bepalingen van afdeling 
22.3 zijn in ieder geval in overeenstemming met dit omgevingsplan:  

Van art. 2 lid 3 Bijl II Bor naar art. 22.36 bruidsschat 

Van rechtswege Decentraal gereguleerd (OW) 

= Wat binnen dit artikel past is vergunningvrij te realiseren ! 



Onverminderd de overige bepalingen van deze afdeling en de bepalingen van afdeling 22.3 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 bedoeld in artikel 22.27, onder 

a, als in aanvulling op de in dat onderdeel gestelde eisen ook wordt voldaan aan de volgende eisen:  
1°. 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; 

2°. 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; 

3°. 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 

4°. uitbreiding van of gelegen aan of bij een hoofdgebouw, anders dan:  

i. een woonwagen;  
ii. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit of de omgevingsplanactiviteit bestaande uit een 
bouwactiviteit is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning gestelde termijn verplicht is de voor de 
verlening van de vergunning bestaande toestand te hebben hersteld; of  
iii. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf door één huishouden;  
b. het bouwen, in stand houden en gebruiken van een erf- of perceelafscheiding als bedoeld in artikel 22.27, onder f; en  
c. het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg.  

Van art. 2 lid 3 Bijl II Bor naar art. 22.36 bruidsschat 

Van rechtswege Decentraal gereguleerd (OW) 





Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis-gebonden-beroep; 

b. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden-beroep, in een vrijstaande ruimte-voor-ruimte woning ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – ruimte-voor-ruimte’; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals tuinen, erven, terreinen, groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige 

voorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Hoofdgebouwen 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen hoofdgebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. als hoofdgebouw mag een vrijstaand hoofdgebouw worden gebouwd; 

b. het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, mag uitsluitend worden gesitueerd binnen het bouwvlak, waarbij daarnaast de volgende 

aanduidingen gelden: 

de goothoogte maximaal 4,5 m bedraagt; 

de bouwhoogte maximaal 11 m bedraagt; 

de inhoud maximaal 750 m3 bedraagt inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 

c. de inrichting en ontwerp van de woningen inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen in overeenstemming dienen te zijn met het 

beeldkwaliteitplan, zoals is opgenomen als bijlage van de plantoelichting. 

5.2.2 Overige bouwwerken 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien 

verstande, dat: 

a. de afstand van het bijgebouw tot enig punt van de woning, met inbegrip van een eventueel aanbouw, moet tenminste 4 meter 

bedragen; 

b. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste respectievelijk 3,5 en 7 meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van tuinmeubilair mag ten hoogste 2 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 1,5 m. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0576.BP201400029-0003/r_NL.IMRO.0576.BP201400029-0003.html#_5_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0576.BP201400029-0003/r_NL.IMRO.0576.BP201400029-0003.html_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0576.BP201400029-0003/r_NL.IMRO.0576.BP201400029-0003.html_5.1_Bestemmingsomschrijving








Bouwwerken   Max. bouwhoogte   

erf- of perceelafscheidingen   1 m   

overige andere bouwwerken   3 m   

Artikel 3 Tuin 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en water. 

 

3.2 Bouwregels 

 

3.2.1 Toegestane bouwwerken 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd: 

•aan een hoofdgebouw erkers en ingangspartijen, en 

•andere bouwwerken; 

•scootsafes. 

 

3.2.2 Bouwen 

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen: 

•erkers en ingangspartijen, behorende bij de aan de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden 

gebouwd: 

•tot een oppervlakte van 4 m², en 

•tot een bouwhoogte van 0,4 m boven de bouwvloer van de 1e verdieping van het hoofdgebouw, mits, in geval van bouwen 

aan de voorgevel van het hoofdgebouw, de diepte van de voortuin tot de voorste perceelsgrens ten minste 4 m bedraagt; 

•scootsafes mogen uitsluitend worden gebouwd, indien: 

•de inhoud niet meer bedraagt dan 3 m3, en; 

•plaatsing van de scootsafes binnen de woonbestemming al dan niet inpandig niet mogelijk is; 

•de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven: 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html#_3_Tuin
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_3.2.1_Toegestanebouwwerken


bouwwerken   max. bouwhoogte   

pergola's   3 m   

overige erf- of perceelafscheidingen   2 m   

overige andere bouwwerken   3 m   

Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, met inbegrip van beroep/bedrijf aan huis, parkeren en water. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Toegestane bouwwerken 

Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd: 

•hoofdgebouwen in de vorm van woningen; 

•bijbehorende bouwwerken; 

•andere bouwwerken; en 

•scootsafes. 

 

5.2.2 Bouwen 

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 5.2.1 gelden de volgende bepalingen: 

woningen 

•woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, met de voorgevel in de voorgevelrooilijn zoals op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 

'gevellijn' is aangegeven; 

•woningen mogen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaand gebouwd worden; 

•de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 

bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

•de inhoud van een woning mag niet meer dan 750 m³ bedragen; 

•het bouwen en het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van het hoofdgebouw genoemd in lid 5.1 en5.2.2 is alleen toegestaan als de daarbij behorende 2 

parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. 

bijbehorende bouwwerken 

•bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het 'bouwvlak' en ter plaatse van de aanduiding 'erf' worden gebouwd, op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn; 

•de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, buiten het bouwvlak, mag bij elke woning niet meer bedragen dan 50 m²; 

•de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 2,5 m bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3 m doch in ieder geval niet meer dan 0,3 m boven de 

bouwvloer van de 1e verdieping van het hoofdgebouw; 

andere bouwwerken 

•de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna hierna is aangegeven: 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html#_5_Wonen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_5.2.1_Toegestanebouwwerken
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_5.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1926.wp000190097-4001/r_NL.IMRO.1926.wp000190097-4001.html_5.2.2_Bouwen




Openbaar toegankelijk gebied 



Openbaar toegankelijk gebied 

Niet openbaar toegankelijk, dus deze woning kan aan de linkerzijde 

Vergunningvrij uitbouwen! 



Openbaar toegankelijk gebied 



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. 
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Gemeenteraad heeft drie 
mogelijkheden: 
 
Houden zoals je het krijgt via 
de Bruidsschat 
(beleidsneutrale overgang 
t.o.v. Wabo) 
 
 
Aanscherpen van de 
bouwmogelijkheden en meer 
in overeenstemming brengen 
met huidige 
bestemmingsplanmogelijkhe
den. 
 
 
Verruiming van de 
mogelijkheden voor 
vergunningvrij bouwen.  


