
Wordt het bijbehorend 
bouwwerk geplaatst aan of bij 
een (voorbeschermd) Rijks-, 
provinciaal of gemeentelijk 

monument of ligt het gebouw 
in een Rijksbeschermd stads- 

of dorpsgezicht?

Blijft het aantal woningen 
gelijk?

Heeft het bouwwerk een dak?

Gaat u bouwen in het 
achtererfgebied?

Gaat u bouwen op een erf?

Is het achtererf na het bouwen 
voor meer dan de helft 

bebouwd met bouwwerken?

Is het bouwwerk functioneel 
verbonden met het hoofd-

gebouw? (woongenot)

Komt het bouwwerk op de 
grond te staan?

Komt het bouwwerk op 
hetzelfde perceel te staan als 

het hoofdgebouw?

Is de hoogte van het 
bouwwerk 4 meter of lager?

3 meter of lager?

Is de afstand tot het erf van uw 
buren groter dan 1 meter?

Komt het dak van het 
bouwwerk meer dan 30 cm 

boven de vloer van de eerste 
verdieping uit?

Is het bouwwerk hoger dan 
het hoofdgebouw?

Is de oppervlakte van het 
deel van het bouwwerk dat 

minder dan 1 meter van 
het erf van de buren ligt 

meer dan 10m2?

Is de totale oppervlakte aan 
bouwvergunningvrije 

bouwwerken (inclusief het 
nieuwe bouwwerk) die op 

meer dan 2,5 meter van het 
hoofdgebouw staan meer dan 

30 m2?

Is de hoogte van het 
bouwwerk 3 meter of lager?

Is de hoogte van het 
bouwwerk meer dan 

5 meter?

Komt het dak van het deel van het 
bouwwerk dat minder dan 2,5 
meter van het oorspronkelijke 

hoofdgebouw ligt meer dan 30 cm 
boven de vloer van de eerste 

verdieping uit?

Is de hoogte van het deel van het 
bouwwerk dat op meer dan 2,5 
meter van het hoofdgebouw ligt 

meer dan 3 meter?

Nee
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Nee
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Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
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Nee
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Nee

Vanaf 
2,5 meter

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Is de hoogte van het 
bouwwerk meer dan 3 tot 

maximaal 4 meter?

Nee

Is het deel van het bouwwerk dat 
minder dan 2,5 meter van het 

oorspronkelijk hoofdgebouw ligt 
hoger dan het hoofdgebouw?

Is de afstand tot het erf van uw 
buren groter dan 1 meter?

Is de oppervlakte van het deel van 
het bouwwerk meer dan 2,5 meter 
van het hoofdgebouw ligt en dat 
minder dan 1 meter van het erf 

van de buren ligt meer dan 10m2?

Is de totale oppervlakte aan bouwvergunningvrije 
bouwwerken (inclusief het nieuwe bouwwerk) die op 

meer dan 2,5 meter van het hoofdgebouw staan meer 
dan 30 m2?

Nee
Vanaf 0 tot meer 

dan 2,5 meter

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Is er een bouwkundige scheiding tussen het deel dat 
binnen 2,5 meter vanaf het hoofdgebouw ligt en het 

deel dat op meer dan 2,5 meter vanaf het 
hoofdgebouw ligt?

Is het gebruik van het deel van het bouwwerk dat 2,5 
meter of meer van de woning ligt ondergeschikt aan 

het gebruik van het hoofdgebouw?

Is het gebruik van het bouwwerk 
ondergeschikt aan het gebruik van 

het hoofdgebouw?

Heeft het nieuwe bouwwerk een dakterras of balkon?

Is de afstand van het bouwwerk tot het openbaar 
toegankelijk gebied meer dan 1 meter?

Gaat u bouwen bij een recreatiewoning voor één 
huishouden, op een tijdelijk bouwwerk of op een 

woonwagen?

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Tussen 0 en 2,5 meter

Conclusie 2

Conclusie 2

Start

Conclusie 2

Conclusie 2

Conclusie 2

Conclusie 1

Is de hoogte van het 
bouwwerk meer dan 5 meter?

Conclusie 2

Conclusie 1Ja

Nee

Conclusie 2

Hoeveel meter vanaf het 
oorspronkelijk hoofdgebouw 

gaat u bouwen?

Conclusie 3

Conclusie 4

Inhoud conclusies : zie ommezijde

  Schema vergunningvrij bouwen - bijbehorend bouwerk

onderdeel van ArcadisOvername van dit schema uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van PRC B.V.



Conclusie 1: vergunningplichtig

Conclusie 2:

Bouwen: Geen vergunning nodig als uw bouwwerk kleiner is dan 50 m2. Als uw bouwwerk 50 m2 of groter is, dan is het bouwwerk in prinicipe vergunning-
plichtig, tenzij er voor de locatie waar u wilt bouwen geen regels in het belang van de archeologische monumentenzorg (op grond van artikel 40 van de
Monumentenwet 1988) gelden. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.
Ruimtelijke ordening: Vergunningplichtig, tenzij uw bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (bestem-
mingsplan etc). Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.

LET OP: Dit geldt alleen als u niet bouwt in een risicozone rondom een bedrijf (inrichting), een transportroute of een buisleiding of op een belemmeringen-
strook voor onderhoud van een buisleiding. Is dit wel het geval? Dan hebt u een vergunning nodig. In de meeste gevallen staat in het bestemmingsplan welke 
gebieden risicozones zijn. Ook een belemmeringenstrook voor onderhoud aan een buisleiding staat hierin. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor
meer informatie.

Conclusie 3:

Bouwen: Geen vergunning nodig.
Ruimtelijke ordening: Vergunningplichtig, tenzij:
•  uw bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, of
•  voor de locatie waar u wilt bouwen geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor meer informatie.

LET OP: Dit geldt alleen als u niet bouwt in een risicozone rondom een bedrijf (inrichting), een transportroute of een buisleiding of op een belemmeringen-
strook voor onderhoud van een buisleiding. Is dit wel het geval? Dan hebt u een vergunning nodig. In de meeste gevallen staat in het bestemmingsplan welke
gebieden risicozones zijn. Ook een belemmeringenstrook voor onderhoud aan een buisleiding staat hierin. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor
meer informatie.

Conclusie 4: Geen vergunning nodig

LET OP: Dit geldt alleen als u niet bouwt in een risicozone rondom een bedrijf (inrichting), een transportroute of een buisleiding of op een belemmeringen-
strook voor onderhoud van een buisleiding. Is dit wel het geval? Dan hebt u een vergunning nodig. In de meeste gevallen staat in het bestemmingsplan welke
gebieden risico-zones zijn. Ook een belemmeringenstrook voor onderhoud aan een buisleiding staat hierin. Neem bij twijfel contact op met de gemeente voor
meer informatie.

Voor meer informatie of downloaden van het schema: www.prc.nl/wabo
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