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Doel van de training

1. Inzicht in veranderingen: BBLB → BOR

2. Nieuwe methodiek van vergunningvrij bouwen in het 

BOR
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Opzet / agenda

1. Historie vergunningvrij  bouwen

2. Juridisch kader

3. Nieuwe systematiek / definities

4. Artikelgewijze behandeling (nulmeting)

5. Overgangsbepalingen

6. Toezicht en handhaving
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Historie vergunningvrij bouwen

1. Woningwet 1962: 
gemeenteraad kan in bouwverordening bouwvergunningvrije 
bouwwerken van ondergeschikte betekenis en geringe 
afmetingen aanwijzen

2. Woningwet 1992:
in artikel 43 Woningwet komt een landelijk uniforme categorie 
bouwvergunningvrije bouwwerken

3. Woningwet 2003:
ingevolge artikel 43 worden bij AMvB (Bblb) bouwwerken van 
beperkte betekenis als vergunningvrij aangewezen
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Uitkomsten evaluatie onderzoek

1. Burenbelang niet onevenredig aangetast

2. Beeldkwaliteit door voor- en achterkantbenadering 

voldoende beschermd

3. Bblb heeft nauwelijks geleid tot minder bouwaanvragen

4. Zorg over constructieve veiligheid
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Evaluatie onderzoek - Knelpunten (1)

Verschil tussen aanbouw, uitbouw en bijgebouw

Uitbouw van 2,5 m diep is te weinig

Oorspronkelijke achtergevel leidt soms tot 

rechtsongelijkheid (meerwerk optie)

• Vergunningvrij bouwen alleen bij een bestaande 

woning toegestaan 
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Evaluatie onderzoek - Knelpunten (2)

Een uitbouw is vergunningvrij, een geringe 

kozijnvergroting niet

• Hoogte dakkapel van 1.5 m te beperkt ivm 

plafondhoogte Bouwbesluit

• Verandering van niet ingrijpende aard, gewoon 

onderhoud

• Jacuzzi / vijver / reclame / airco / vlonder / dakterras /

kunstwerk / rijbak / bouwkeet /….
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Evaluatie onderzoek - Knelpunten (3)

• Woningen versus niet-woningen

• Begrippen erf en voor- en achterkant soms lastig 

toepasbaar

Peststrook van 1 m. van zijdelingse perceelsgrens 

frustreert onnodig

• Bijbouwen bij illegale bestaande woning is ook mogelijk 
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Kabinetsvoornemen

• Wegnemen van knelpunten 

• Vasthouden aan voor- en achterkant benadering

• Introductie vergunningvrije bouwwerken die moeten 

voldoen aan het bestemmingsplan

• Vergunningvrij bouwen ook bij niet-woningen
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Motie Boelhouwer/Wiegman

Overwegende dat,

....verzoekt de regering de voorgestelde verruiming 
van vergunningvrij bouwen mogelijk te maken 
waarbij de in het bestemmingsplan geboden 
mogelijkheden qua oppervlakte en maatvoering
het maximum zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Nieuwe systematiek /Definities

Wabo

BOR

MOR

Bijlage II 

Woningwet 

Wabo BOR MOR

file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/WABO INTEGRALE TEKST (april 2010).pdf
file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/BOR - BESLUIT OMGEVINGSRECHT stb-2010-143.pdf
file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/MOR - REGELING OMGEVINGSRECHT SC116584.pdf
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Nieuwe systematiek vergunningvrij bouwen

Artikel 1: 

Begripsbepalingen

Artikel 2 (Wabo artikel 2.1 eerste lid onder a en c): 

Omgevingsvergunningvrij bouwen + RO

Geen preventieve toetsing

Bouwbesluit 2003 en bouwverordening gelden wel (Ww art. 1b, 7b)

Repressief welstandstoezicht mogelijk (Ww art. 13a)

Geen toets aan het bestemmingsplan
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Nieuwe systematiek vergunningvrij bouwen

Artikel 3 (Wabo artikel 2.1 eerste lid onder a ): 

Omgevingsvergunningvrij bouwen, 

RO vergunningplichtig, tenzij past in bestemmingsplan

Geen preventieve toetsing

Bij strijd met bestemmingsplan: omgevingsvergunning vereist

Bouwbesluit 2003 en bouwverordening gelden wel (Ww art. 1b, 7b)

Repressief welstandstoezicht mogelijk (Ww art. 13a)
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Nieuwe systematiek vergunningvrij bouwen

Artikel 4: 

Kruimellijst planologische afwijkingen 

(geen onderdeel van deze cursus)

Artikel 5-7: 

Bijzondere bepalingen

Monumenten, beschermd stadsgezicht, risicogebieden

Artikel 8: 

Overgangsrecht
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Schematische samenhang tussen artikelen

Voldoet aan artikel 2? Voldoet aan artikel 3? Voldoet aan artikel 8?

Ja

Nee

Ja

Nee

Omgevingsvergunning voor:

Bouwen en gebruik

(1.a + 1.c)

Omgevingsvergunningvrij

(1.a + 1.c)

Omgevingsvergunningvrij bouwen (1.a)

Omgevingsvergunningplichtig RO (1.c)

Nee

Nee

Ja

Past binnen 

ruimtelijk kader?
Ja

Voldoet aan artikel 

5 t/m 7?

Voldoet aan artikel 

5 t/m 7?

Ja

Nee

Nee

BouwvergunningsvrijJa
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Artikel 1

Begripsbepaling

Definities

Maatvoering
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Openbaar toegankelijk gebied =

Wegen *, 

Pleinen, 

Parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar

gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is. 

Uitzondering:

wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door 

langzaam verkeer

* als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 

Wegenverkeerswet 1994 
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Achtererfgebied =

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m 

van de voorkant, van het hoofdgebouw 

Rest van het erf = dat deel dat geen achtererf gebied is

Voorerfgebied =
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Achtererfgebied
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Oorspronkelijk hoofdgebouw =

• Gebouw, of gedeelte daarvan

• Noodzakelijk voor de verwezenlijking van de bestemming

• Meerdere gebouwen? Planologisch belangrijkste gebouw is 

hoofdgebouw

• Oorspronkelijk verleende vergunning is bepalend bij aanbouw of 

uitbouw die functioneel onderdeel is en waarin gebruik wordt 

gerealiseerd dat gelet op de bestemming het belangrijkste is 

(aangebouwde keuken, serre, studeerkamer, slaapkamer).

Zie toelichting:

• Het uitgangspunt is dat zich op een perceel nooit meer dan één 

hoofdgebouw bevindt. 
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Wat is het hoofdgebouw?
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Hoofdgebouw?
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Bijbehorend bouwwerk =

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel

met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen 

aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak
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Bijbehorend bouwwerk
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Maatvoering

Afstanden loodrecht

Hoogten vanaf aansluitend terrein

Plaatselijke verhoging / verlaging niet meegerekend

Aanvullen van grond alleen toegestaan als dit 

noodzakelijk is voor de bouw

Maten buitenwerks:

Delen van ondergeschikte aard kleiner dan 0,5 meter niet 

meerekenen
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Nulmeting

• Wat weten jullie nu al van het nieuwe 

bouwvergunningvrij bouwen

• 10 vragen

• Antwoorden tussen artikelsgewijze behandeling door

PAUZE
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Artikel 2

Wabo 1.a en 1.c omgevingsvergunningvrij

Nieuwe bouwwerken:

Bijbehorend bouwwerk

Keermuur

Vlaggenmast

Bouwkeet en andere bouwplaatsinrichting
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Artikel 2

Aangepaste bouwwerken:

– Dakkapellen

– Dakramen, etc

– Zonnecollectoren en 
panelen

– Kozijnen, etc

– Zonwering, etc

– Privacyscherm

– Tuinmeubilair

– Sport/speeltoestel

– Erf/perceelsafscheiding

– Bouwwerken t.b.v. 
infrastructuur

– Magazijnstelling

– Ander bouwwerk
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Bijbehorend bouwwerk (art. 2, onderdeel 3)

Tot en met een afstand van 2,5 m van het hoofdgebouw:
niet hoger dan 4 m

niet hoger dan 0,3 m boven vloer eerste verdieping

niet hoger dan het hoofdgebouw

Buiten een afstand van 2,5 m van het hoofdgebouw:
niet hoger dan 3 m

indien binnen een afstand van 1 m van naburig erf: opp. max. 10 m2

opp. totaal alle vergunningvrije bijbehorende bouwwerken 30 m2

functioneel ondergeschikt

Zonder dakterras, balkon o.i.d.

Achtererfgebied: max. 50% bebouwd

BOR

file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/BOR - BESLUIT OMGEVINGSRECHT stb-2010-143.pdf


32

Bijbehorend bouwwerk (2,5 meter zone)
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Bijbehorend bouwwerk (buiten 2,5 meter zone)
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Bijbehorend bouwwerk
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Bijbehorend bouwwerk
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Bijbehorend bouwwerk? Vergunningvrij?
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Vraag 1

Tijdens de bouw van een woning besluit de toekomstige 

eigenaar om toch de aangeboden optie voor een 

aanbouw aan de achtergevel te willen realiseren Welke 

actie moet nu ondernomen worden?
a) Er moet een wijziging op de omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. Vergunningvrij bouwen is alleen toegestaan bij 

bestaande bouw en de woning is nog in aanbouw. 

b) Er hoeft geen wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd te 

worden, mits de aanbouw aan alle voorwaarden voor vergunningvrij 

bouwen voldoet. De aanbouw mag dan direct tijdens de bouw 

worden gebouwd.

c) Ik weet het niet
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Vraag 2

Heeft een slagerij een omgevingsvergunning nodig voor 
het bouwen van een bijgebouw van 7 meter lang en 4 
meter breed (dat verder aan de voorschriften voor 
omgevingsvergunningvrij bouwen voldoet) op de 
erfgrens?

a) Nee.

b) Ja, het bijgebouw is groter dan 10 m2.

c) Ja, de slagerij is een bedrijf en bedrijven hebben altijd een 
omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een bijgebouw.’

d) Ja, de slagerij is een bedrijf en bedrijven hebben altijd een 
omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een bijgebouw.’ 
Bovendien is het bijgebouw groter dan 10 m2.

e) Ik weet het niet. 
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Vraag 3

Een bewoner wil een carport bouwen aan de zijkant van zijn perceel in 
het achtererfgebied. Langs het perceel loopt een voetpad dat langs 
de achtertuinen van de woningen loopt, specifiek bedoeld om de 
achtertuinen te ontsluiten. De afmetingen van de carport zijn 6 
meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog? Moet de bewoner een 
omgevingsvergunning aanvragen?

a) Nee, de carport mag zonder omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen geplaatst worden. 

b) Ja, de carport is meer dan 10m² groot en bevindt zich op minder dan 
1 meter van het openbaar toegankelijk gebied.

c) Ja, de carport bevindt zich op minder dan 1 meter van openbaar 
toegankelijk gebied

d) Ja, de carport is meer dan 10 m2 groot. 

e) Ja, tenzij er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

f) Ik weet het niet
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Dakkapellen (art. 2, onderdeel 4)

Dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits:

» Voorzien van een plat dak

» Niet hoger dan 1,75 meter

» Onderzijde tussen 0,5 en 1 meter van dakvoet

» Bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok

» Zijkanten meer dan 0,5 meter van zijkant van dakvlak

» Uitgesloten voor woonwagens, tijdelijke bouwwerken en recreatieve 
bouwwerken

Verwijderd:
Zijwanden ondoorzichtig, let op: burenrecht en brandveiligheid

Afstand tot de voorgevel meer dan 1 meter
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Dakkapel
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Dakraam/daklicht (art. 2, onderdeel 5)

Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke 
daglichtvoorziening in een dak, mits:

• Achterdakvlak, of niet naar openbaar toegankelijk 
gebied gekeerd zijdakvlak of platdak:
a. Niet meer dan 0,6 meter uitsteken boven dakvlak of plat 

dak

b. Meer dan 0,5 meter van de randen

• Overige dakvlakken:
a. Niet uitsteken boven dakvlak, of

b. Indien geen redelijke eisen van welstand van toepassing 
zijn: Niet meer dan 0,6 meter uitsteken boven dakvlak 

c. Meer dan 0,5 meter van de randen
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Dakraam / daklicht
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Zonnecolletoren en -panelen (art. 2, onderdeel 6)

Collector voor warmteopwekking of een paneel voor 

elektriciteitsopwekking op een dak:

Verwijderd:

Gebruik voor het bouwwerk of een op het perceel gelegen 

bouwwerk (i.v.m. teruglevering aan het net)

Plat dak: hellingshoek ten hoogste 35 graden
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Kozijnen, etc (art. 2, onderdeel 7)

Kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in achtergevel

of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde

zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van

een bijbehorend bouwwerk.

Verwijderd:

de bestaande gevelopening wijzigt niet

Dus :gevelopeningen maken, dichtmetselen is vergunningvrij, indien 

voldaan aan overige voorwaarden
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Kozijnen

BOR

file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/BOR - BESLUIT OMGEVINGSRECHT stb-2010-143.pdf
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Zonwering etc (art. 2, onderdeel 8)

Zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw,

mits bij een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een

naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van

een ander hoofdgebouw dan een woning of een

woongebouw, wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. Geplaatst aan binnenzijde van uitwendige 

scheidingsconstructie

b. 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen
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Tuinmeubilair (art. 2, onderdeel 10)

Tuinmeubilair, mits niet hoger dan 2,5 meter
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Sport- of speeltoestel (art. 2, onderdeel 11)

Sport- of speeltoestel:

a. Uitsluitend voor particulier gebruik

b. niet hoger dan 2,5 meter

c. uitsluitend functioneren met behulp van zwaartekracht of de 

fysieke kracht van de mens

Let op: 

niet particuliere speeltoestellen in artikel 3
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Speeltoestel
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Erf- of perceelafscheiding (art. 2, onderdeel 12)

a) Niet hoger dan 1 meter, of 

b) Niet hoger dan 2 meter, en

1. Op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de 

erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat

2. Achter de voorgevelrooilijn

3. Op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk 

gebied, tenzij geen redelijke eisen van 

welstand van toepassing zijn

Verwijderd: 

Meer dan 1 meter achter de voorgevelrooilijn

BOR

file:///F:/RECENTE PRESENTATIES EN WETGEVING/BOR - BESLUIT OMGEVINGSRECHT stb-2010-143.pdf
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Vraag 4
Een eigenaar van een hoekhuis wil rondom zijn woning een 

erfafscheiding plaatsen op de erfgrens. Naast het erf ligt een 

openbaar toegankelijk park. Op het perceel zijn geen redelijke eisen 

voor welstand van toepassing voor erf- en perceelafscheidingen. Hoe 

hoog mag de erfafscheiding zijn zonder dat de eigenaar een 

omgevingsvergunning hoeft aan te vragen?

a) Rondom maximaal 2 meter hoog

b) Vanaf 1 meter achter de voorgevelrooilijn, 2 meter hoog daarvoor 1 meter hoog

c) Vanaf 1 meter achter de voorgevelrooilijn, 2 meter hoog daarvoor 1 meter hoog, 

Een uitzondering is het deel naast de openbare weg, daar mag de erfafscheiding 

maximaal 1 meter hoog zijn. 

d) Achter de voorgevelrooilijn 2 meter hoog, daarvoor 1 meter hoog

e) Achter de voorgevelrooilijn 2 meter hoog, daarvoor 1 meter hoog. Een 

uitzondering is het deel naast de openbare weg, daar mag de erfafscheiding 

maximaal 1 meter hoog zijn.

f) Ik weet het niet
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Erfafscheidingen
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Keermuur (art. 2, onderdeel 13)

Keermuur:

a. Constructie voor overbruggen van terreinhoogte verschil

b. Niet meer dan 1 meter

c. Niet hoger dan aansluitend afgewerkte terrein
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Keermuur
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Vlaggenmast (art. 2, onderdeel 14)

Vlaggenmast:

a. Op een erf

b. Niet hoger dan 6 meter

c. Maximaal één mast per erf
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Bouwwerken t.b.v. infrastructuur (art. 2, onderdeel 18)

Verzameling van gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouw zijnde

Voorheen: (Bblb: art. 3.1.g; 3.1.h; 3.3.a en 3.3.c) 

Bouwwerk (gebouw)

• Nutsvoorziening, waterhuishouding, meten 

luchtkwaliteit, telecommunicatieverkeer, openbaar 

vervoer of weg-, spoorweg-, water-, of luchtverkeer

Niet hoger dan 3 meter

Oppervlakte maximaal 15 vierkante meter
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Bouwwerken t.b.v. infrastructuur (art. 2, onderdeel 18)

Bouwwerk, geen gebouw zijnde:

• Ten behoeve van:

weren van voorwerpen ivm veiligheid

Beveiliging van weg, spoor- of waterweg, of spoorweg- of 

luchtvaartterrein

Verkeersregeling, verkeersgeleiding, wegaanduiding, opladen van 

accu’s t.b.v. electro-voertuigen, verlichting en tolheffing

• Bovenleidingen incl. draagconstructie, seinpalen

• Ondergrondse buis- en leidingstelsels

• Container huishoudelijk afval

• Elektronische sirene t.b.v. alarmering bevolking
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Bouwkeet, etc. (art. 2, onderdeel 20)

Bouwkeet / bouwplaatsinrichting, heistelling, damwand:

Functioneel voor bouw, onderhoud of sloop, of

Tijdelijke werkzaamheden GWW, of

Tijdelijke mijnbouwactiviteiten

Mits: 

Geplaatst op het terrein, of

Onmiddellijke nabijheid
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Ander bouwwerk (art. 2, onderdeel 21)

Ander bouwwerk in voor- of achtererf gebied:

a. Niet hoger dan 1 meter

b. Oppervlakte niet meer dan 2 vierkante meter

c. Niet meer dan 50% van totale erf bebouwd
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Ander bouwwerk
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Artikel 3: Omgevingsvergunningvrij bouwen

Vergunningvrij 1.a, vergunningplichtig 1.c 

Nieuwe bouwwerken

Bijbehorend bouwwerk

Zwembad

Recreatief nachtverblijf

Bouwwerk geen gebouw zijnde t.b.v. agrarische bedrijfsvoering

Aangepaste bouwwerken

Dakkapel in voordakvlak of naar openbaar toegankelijk gekeerd 

zijdakvlak

Speeltoestel

Verandering van een bouwwerk
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Artikel 3: Consequenties

• Omgevingsvergunning vrij voor activiteit bouwen

• Omgevingsvergunning RO indien strijdig planologisch 

gebruik

Indien plannen passen binnen ruimtelijk kader dan géén

omgevingsvergunning nodig!

• Burger / bedrijf moet zelf toetsen aan RO

Zorg voor een goede informatie voorziening met betrekking tot 

ruimtelijk kader!
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Bijbehorende bouwwerken (art. 3, onderdeel 1)

• In achtererfgebied

• Niet hoger dan 5 meter

Verwijderd:

Onderscheid tussen aan- en bijgebouwen

Voorheen: 

Lichte bouwvergunning
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Vraag 5

Een ondernemer wil bij zijn bestaande bedrijfspand een 

aanbouw realiseren, over de gehele breedte van zijn 

pand, van 50 meter diep en 4 meter hoog. De aanbouw 

wordt zodanig gebouwd dat het platte dak één geheel 

wordt. Op grond van het bestemmingsplan is een 

dergelijke uitbreiding toegestaan. Mag de ondernemer 

deze aanbouw bouwen zonder omgevingsvergunning?
a) Ja

b) Nee

c) Ik weet het niet
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Recreatief nachtverblijf (art. 3, onderdeel 2)

a. Niet hoger dan 5 meter

b. Oppervlakte niet meer dan 70 vierkante meter
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Dakkapel op voordakvlak of naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak (art. 3, 

onderdeel 3)

a. Er zijn geen welstandseisen van toepassing

b. Zelfde eisen als artikel 2, onderdeel 4



68

Vraag 6

Een dakkapel (die verder aan alle voorschriften voldoet) 

met een hoogte van 1,75 meter geplaatst op het 

voordakvlak van een woning…

a) is altijd omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit 

bouwen;

b) is altijd omgevingsvergunningvrij voor de activiteit bouwen;

c) is omgevingsvergunningvrij voor de activiteit bouwen als er 

geen welstandseisen van toepassing zijn.

d) Ik weet het niet
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Sport- en speeltoestel (art. 3, onderdeel 4)

Sport- of speeltoestel:

a. Niet voor particulier gebruik

b. Niet hoger dan 4 meter

c. Uitsluitend functioneren met behulp 

van zwaartekracht of de fysieke 

kracht van de mens
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Vraag 7

Een vestiging van een fastfood-keten wil op eigen grond 

een klimrek voor de jeugd plaatsen. De klimmast is 3,0 

meter hoog. Op grond van het bestemmingsplan zijn 

speeltoestellen niet toegestaan. Moet de fastfood-keten 

een vergunning aanvragen en zo ja, wat voor 

vergunning?
a) Dit mag zonder omgevingsvergunning 

b) Er is geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen, 

maar wel voor planologisch strijdig gebruik

c) Er is een omgevingsvergunning nodig voor zowel de activiteit 

bouwen als voor planologisch strijdig gebruik

d) Ik weet het niet
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Zwembad, e.d. (art. 3, onderdeel 5)

Zwembad, whirlpool, jacuzzi of vijver, mits: 

a. Op het erf bij woning of woongebouw

b. Niet voorzien van overkapping
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Vraag 8

Bij een woning wordt een zwembad met een omvang van 

60 m2 gebouwd. Is een omgevingsvergunning nodig 

voor de activiteit bouwen?
a) Nee, het zwembad mag zonder omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen gebouwd worden

b) Ja, er is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen 

van het zwembad

c) Er is alleen een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 

bouwen als het zwembad past binnen het ruimtelijk kader. 

d) Ik weet het niet
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Bouwwerk t.b.v. agrarische bedrijfsvoering (art. 3, 

onderdeel 6)

Bouwwerk geen gebouw zijnde

a. In achtererfgebied

b. T.b.v. agrarische bedrijfsvoering

Voeder- of mestsilo

Ander bouwwerk, niet hoger dan 2 meter
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Verandering van een bouwwerk (1) (art. 3, onderdeel 7)

a. Geen verandering van draagconstructie

b. Geen verandering van (sub)brandcompartimentering

c. Geen uitbreiding van bebouwde oppervlakte

d. Geen uitbreiding van bouwvolume

Verwijderd:

Bestaande gebruik wordt gehandhaafd

Vervangt: 

“verandering van niet ingrijpende aard”
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Verandering van een bouwwerk (2)

Vervangt artikel 3, eerste lid, onderdeel k van het Bblb: 

“verandering van niet ingrijpende aard”

• Eisen m.b.t. substantiële en ingrijpende invloed op de 

directe omgeving en beperkte planologische invloed 

‘vervallen’ 

• Wordt gedekt doordat het moet voldoen aan ruimtelijk 

kader 
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Vraag 9

Een hotel wil een aantal hotelkamers vergroten door van 2 

kamers 1 kamer te maken. Hiertoe wordt de niet-

constructieve scheidingswand tussen 2 kamers 

verwijderd. Is dit toegestaan zonder 

omgevingsvergunning?
a) Ja dit mag zonder omgevingsvergunning

b) Nee, dit mag niet zonder omgevingsvergunning, dit is namelijk geen 

“verandering van niet ingrijpende aard”.

c) Nee dit mag niet zonder omgevingsvergunning. Er vinden wijzigingen 

plaats aan de subbrandcompartimentering.

d) Ik weet het niet
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Artikel 5: Bijzondere bepalingen (1)

1. Aantal woningen blijft gelijk

2. Niet geldig bij bouwwerk in strijd met de wet

3. Artikel 2 (m.u.v. onderhoud en dwangbepalingen) en 

artikel 3 niet van toepassing op

a. (Voorbeschermde) monumenten

b. Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht

• Inpandige verbouwingen toegestaan

• Niet aan buitenkant zichtbaar
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Artikel 5: Bijzondere bepalingen (2)

4. Bijbehorend bouwwerk niet van toepassing, indien:

a. Veiligheidszone (A/B), munitieopslag, e.d.

b. Gebied met plaatsgebonden risico 10-6, 

c. of belemmeringenstrook tbv onderhoud buisleidingen

5. Bijbehorende bouwwerk (<5 m) / recreatief nachtverblijf 

niet van toepassing, indien:

a. Voorschriften m.b.t. archeologische monumentenzorg in 

bestemmingsplan, én

b. Oppervlakte is 50 vierkante meter of meer
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Artikel 5: Bijzondere bepalingen (3)

6. Artikel 3, onderdeel 7 (veranderingen aan een 

bouwwerk) niet van toepassing op

Veranderingen tgv vergunningvrije activiteiten

Bijvoorbeeld: Veranderen van dakconstructie voor het plaatsen van 

een dakkapel
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Artikel 6: Bijz. bepalingen achtererfgebied

Bijzondere bepalingen met betrekking tot definiëren van 

achtererf gebied, indien:

Hoofdgebouw is geen woning, én

Wel een of meer woningen aanwezig op perceel

a. Achtererf bepaald door gebouw dat dichtst is gelegen bij 

openbaar toegankelijk gebied

b. Woning op perceel als hoofdgebouw aangemerkt



81

Achtererfgebied, woning aangemerkt als hoofdgebouw
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Achtererfgebied, woning aangemerkt als hoofdgebouw
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Artikel 7

Bijbehorend bouwwerk:

Deel op minder dan 2,5 meter, én

Deel op meer dan 2,5 meter

Geen inwendige scheidingsconstructie

Dan:

Hele deel functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw
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Vraag 10

Wanneer is een uitbouw aan de achterzijde van een 
woning van 4 meter diep omgevingsvergunningvrij?. De 
uitbouw voldoet aan alle overige voorwaarden voor 
vergunningvrij bouwen.

a) Nooit, voor een uitbouw met een diepte van 4 m is altijd een 
omgevingsvergunning nodig. 

b) De uitbouw is vergunningvrij indien het gebruik van de uitbouw functioneel 
ondergeschikt is aan de woning. De uitbouw hoeft niet fysiek gescheiden te 
zijn van de woning

c) De uitbouw is vergunningvrij indien het gebruik van de uitbouw functioneel 
ondergeschikt is aan de woning en er een scheidingswand is aangebracht 
tussen de uitbouw en de woning. In de scheidingswand mag een deur 
aanwezig zijn. 

d) De uitbouw is altijd omgevingsvergunningvrij

e) Ik weet het niet



85

Functioneel ondergeschikt
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Artikel 8

Belangrijkste overgangsbepalingen:

Niet van toepassing op:

Bouwwerken waarvan bouw al begonnen, én

Volgens de woningwet vergunningvrij

Dan:

Bouwvergunningvrij
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Toezicht en handhaving

Vergunningvrij betekent niet regelvrij!
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Toezicht en handhaving

Artikel 2: 

Geen preventieve toetsing

Voldoen aan Bouwbesluit 2003 (artikel 1b Woningwet)

Voldoen aan bouwverordening (artikel 7b Woningwet)

Repressief welstandstoezicht mogelijk (artikel 13a Woningwet)

Artikel 3: 

Geen preventieve toetsing

Bij strijd met bestemmingsplan is omgevingsvergunning vereist

Bouwbesluit 2003 en bouwverordening gelden wel

Repressief welstandstoezicht mogelijk
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Vergunningencheck

• Onderdeel van omgevingsloket

• Gebruik:

Particulier / zakelijk

Keuze tussen vergunningcheck en aanvraag

Locatie opgeven

Werkzaamheden opgeven

Check uitvoeren m.b.v. vragenboom

Uitkomst



9090 27-9-2020



9191 27-9-2020



9292 27-9-2020



93



94



95



96




