
 

 

Informatieblad  

Vergunningplicht bouwen 
 

In de huidige situatie kan het zijn dat alleen om ruimtelijke redenen een vergunning nodig 

is. Er wordt in het kader van die vergunning echter óók getoetst aan de technische regels, 

zelfs als een preventieve beoordeling aan die regels niet nodig wordt geacht. Andersom kan 

ook: een vergunning is nodig wegens de technische regels, terwijl er óók wordt getoetst aan 

de ruimtelijke regels.  

De vergunning voor bouwen wordt gesplitst in een technische vergunning en een ruimtelijke 

vergunning. Hiermee voorkomen we dat er onnodig aan bepaalde regels wordt getoetst. 

Door deze splitsing kan het aantal vergunning vrije activiteiten worden uitgebreid; dat leidt 

naar verwachting tot lagere administratieve lasten. 

 

De regels voor de ruimtelijke kant van het bouwen worden bij de gemeente neergelegd, en 

de bouwtechnische regels worden ondergebracht in het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl).  

 

Voor de ruimtelijke omgevingsplanactiviteit wordt landelijk geregeld dat een minimum 

aantal activiteiten altijd vergunning vrij is. De gemeente bepaalt in het omgevingsplan 

welke regels er gelden voor de ruimtelijke kant van het bouwen: dat kan een vergunning 

zijn maar ook een melding of algemene regels. Een gemeente kan bijvoorbeeld voor een 

kleine uitbouw aan de voorkant bepalen dat hier algemene regels voor gelden en er geen 

ruimtelijke vergunning nodig is.  

 

Invoeringsbesluit 
In het Invoeringsbesluit is opgenomen dat vergunning vrij bouwen geen andere belangen 

mag schaden. Daarom worden de mogelijkheden in bepaalde gevallen beperkt, bijvoorbeeld 

als het gaat om monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en externe veiligheid.  

Om een gelijkwaardig beschermingsniveau voor burgers en bedrijven te behouden benoemt 

het Rijk een minimum aantal activiteiten ruimtelijk vergunning vrij. 

Meer flexibiliteit 

Als voor een bouwplan zowel een technische als een ruimtelijke vergunning nodig is, kan die 

straks in één keer worden aangevraagd. De aanvrager kan ook de activiteiten na elkaar 

aanvragen. Zo kan eerst helder worden of een bouwplan voldoet aan het omgevingsplan 

voordat het bouwplan technisch wordt uitgewerkt.  

Regels voor technische bouwkwaliteit in Bbl 
De algemene regels voor technische bouwkwaliteit worden in het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) opgenomen. Bij het invullen van de vergunningplicht is een afweging 

gemaakt wanneer het op grond van de veiligheid nodig is om een preventieve toets uit te 

voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwwerken met meerdere bouwlagen en 

verdiepingsvloeren, bouwwerken met een hoogte van meer dan 5 meter, of verbouwingen 

waarmee de brandcompartimentering wijzigt. 



 

 

Vergunningplicht bouwwerken niet langer bij wet bepaald 
Zodra de Omgevingswet in werking treedt beschikken alle gemeenten over een 

omgevingsplan. Daarin worden alle gemeentelijke ruimtelijke regels gebundeld, zoals 

planologische regels op het gebied van bouwactiviteiten en eisen aan welstand. In het 

omgevingsplan bepalen gemeenten niet alleen aan welke regels een bouwwerk op een 

locatie moet voldoen; zij bepalen óók of het nodig is dat er in het kader van een vergunning 

preventief aan die regels wordt getoetst. De vergunningplicht voor bouwwerken wordt dus 

niet langer op wetsniveau bepaald, maar door de gemeente in het omgevingsplan.  

 

In het Invoeringsbesluit is opgenomen dat de vergunningplicht, de aanvraagvereisten en 

beoordelingsregels deel uitmaken van de bruidsschat. De bruidsschat wordt overgedragen 

aan de gemeenten; zij kunnen de inhoud van de bruidsschat aanpassen aan de lokale 

situatie. Op deze website is een animatie beschikbaar waarin wordt toegelicht wat de 

bruidsschat precies is en wat gemeenten er mee kunnen.  

De nieuwe mogelijkheden van het omgevingsplan maken het logisch dat een gemeente in 

het omgevingsplan bepaalt of er een vergunning nodig is voor het bouwen en in stand 

houden van bouwwerken. Regels voor bouwwerken kunnen in een omgevingsplan concreet, 

helder, en overzichtelijk worden vastgelegd. Bij deze regels is een vergunningplicht 

vermoedelijk niet nodig en heeft het werken met algemene regels de voorkeur.  

 

Een vergunningenstelsel voor bouwwerken kan op verschillende manieren worden 

vormgegeven in het omgevingsplan: bijvoorbeeld door onderscheid te maken in een 

vergunning die het bouwen van een bouwwerk reguleert, maar ook het in stand houden 

daarvan.  

 

In de nieuwe opzet kunnen in een omgevingsplan regels worden gesteld over het bouwen 

van een bouwwerk en de staat waaraan het op te richten bouwwerk moet voldoen. In het 

omgevingsplan moeten bij het instellen van een vergunningplicht ook beoordelingsregels 

voor de ingestelde vergunningplicht worden opgesteld. Een vergunning voor het bouwen en 

in stand houden van bouwwerken kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de regels over de 

toegelaten plaats en omvang van een bouwwerk, de hoeveelheid parkeergelegenheid op 

eigen terrein, de wijze waarop hemelwater wordt afgevoerd en het voorgenomen gebruik in 

het bouwwerk.  

 

Het is ook mogelijk dat de regels voor bijvoorbeeld het gebruik van bouwwerken niet via 

een vergunningplicht worden getoetst, maar rechtstreeks (in de vorm van algemene regels) 

burgerbindend worden gehouden. 

 

 

Procedurevoorbeeld: 

Een gemeente kan de bruidsschatregels 

aanpassen, en dus bepalen dat in de 

binnenstad een vergunning moet worden 

aangevraagd terwijl voor eenzelfde 

bouwwerk in een woonwijk kan worden 

volstaan met een melding. 

 

 

Inhoudelijk voorbeeld:  

De gemeente stelt algemene 

Welstandsregels. Zij kan bepalen dat het 

uiterlijk van een bijgebouw op het 

hoofdgebouw moet worden afgestemd. 

 

 

http://www.omgevingswetportaal.nl/animatie-bruidsschat
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