Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
De bouwvergunning, de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de milieuvergunning, het
projectbesluit, de ontheffing van het bestemmingsplan, de monumentenvergunning, de
kapvergunning: vanaf 1 oktober 2010 bestaan ze niet meer. Toen is de omgevingsvergunning
ingevoerd, waarin een groot aantal aparte vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en
toestemmingen in één omgevingsvergunning worden gecombineerd. Wat betekent dat concreet
voor mensen en groeperingen die zich inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving, het milieu en de natuur? En voor de burger die zelf een vergunning wil aanvragen? En
voor welke bouw-activiteiten is nog een vergunning nodig? Op deze vragen geeft dit overzicht een
antwoord, onder meer door het geven van praktische tips. Zodat de kwaliteit van de ruimte, het
milieu en de natuur niet alleen door overheden, maar ook door actieve burgers beschermd
kunnen worden.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:










Van meerdere aparte vergunningen naar één omgevingsvergunning
Wat valt er onder de omgevingsvergunning?
Hoe ziet dat er uit bij publicatie?
Omgevingsvergunning aanvragen
Aanvraag in delen of gefaseerd
Voorbereidingsprocedures: reguliere en uitgebreide procedure
Bezwaar en beroep
Wat betekent de omgevingsvergunning voor bestemmingsplannen en ontheffingen?
Vergunningvrij bouwen: er mag steeds meer

Van meerdere aparte vergunningen naar één omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden.
Met de Wabo is de omgevingsvergunning ingevoerd waarin een groot aantal apartevergunningen,
ontheffingen, vrijstellingen en toestemmingen in één omgevingsvergunning worden gecombineerd
In de oude situatie moest de aanvrager zelf uitzoeken welke vergunningen en toestemmingen van
gemeente, provincie of waterschap nodig waren voor zijn project. Voor iedere vergunning of
toestemming moest een aparte procedure worden doorlopen, met verschillende aanvraagformulieren, verschillende procedures en verschillende doorlooptijden.
Met de Wabo worden een groot aantal vergunningen en toestemmingen in één vergunning
ondergebracht. De aanvraag van de vergunning verloopt digitaal.Het project van de aanvrager, de
activiteiten die hij/zij wil uitvoeren, staat daarbij centraal:






1 loket
1 vergunning
1 aanvraagformulier (digitaal)
1 procedure, de reguliere of de uitgebreide (zie vervolg)
1 bezwaar- en beroepsprocedure

De inhoud van de regels verandert niet met de Wabo. Dus het milieu, de natuur en de ruimtelijke
kwaliteit blijven op hetzelfde niveau beschermd. Wel is tegelijk met de Wabo (en in voorafgaande
wetswijzigingen) het vergunningvrij bouwen verruimd.

Wat valt er onder de omgevingsvergunning?
De meeste, maar niet alle vergunningen in het omgevingsrecht zijn in de omgevingsvergunning
ondergebracht. De belangrijkste vergunningen die geheel en al in de omgevingsvergunning opgaan
zijn (de oude namen):















Bouwvergunning
Milieuvergunning
Melding Wet milieubeheer (oprichten of veranderen van een AMvB-inrichting)
Vergunning voor lozingen op het riool
Mijnbouwvergunning
Monumentenvergunning (Rijks-, provinciaal en gemeentelijk)
Aanlegvergunning
Sloopvergunning bestemmingsplan
Slopen in beschermd dorps- of stadsgezicht
Gebruiksvergunning brandweer
Ontheffing van gemeentelijke bouwverordening
Ontheffing van provinciale Wro-verordening of Rijks AMvB (Barro)
Vrijstellingen en ontheffingen van het bestemmingsplan (zie kader)
Locale vergunningen (zie kader)

Zie voor een compleet overzicht de brochure ‘Overzicht reikwijdte van de omgevingsvergunning’, te
vinden op de informatiepagina’s van de website www.infomil.nl over de omgevingsvergunning.
Vrijstellingen en ontheffingen van het bestemmingsplan
Volgens de Wro (Wet ruimtelijke ordening) bepaalt het bestemmingsplan welk ruimtegebruik
(wonen, natuur, agrarisch) op welke plek toelaatbaar is. Er kon vóór de Wabo op verschillende
manieren via de Wro vrijstelling of ontheffing worden verleend van een bestemmingsplan. Het
projectbesluit (vroeger art. 19) maakte het mogelijk om met een “goede ruimtelijke onderbouwing”
van het bestemmingsplan af te wijken. Voor de zogenaamde planologische kruimelgevallen kon een
gemeente altijd met een projectbesluit van het bestemmingsplan afwijken. Ook kunnen in het
bestemmingsplan zelf regels zijn opgenomen, volgens welke van het plan kan worden afgeweken
(“binnenplanse ontheffing”). En er was de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Al deze
Wro-toestemmingen gaan sinds de Wabo op in de omgevingsvergunning:





Projectbesluit, sinds de Wabo “omgevingsvergunning voor strijdig gebruik”
Ontheffing voor kruimelgevallen
Binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan
Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan

De meeste gemeenten en provincies hebben in hun verordeningen eigen vergunningstelsels
opgenomen, zoals bijvoorbeeld kapvergunningen, reclamevergunningen en ligplaatsvergunningen
voor woonschepen. Ook deze lokale vergunningen gaan op in de omgevingsvergunning.
De onderstaande lokale vergunningen gaan op in de omgevingsvergunning (oude namen):









Kapvergunning
Reclamevergunning
Inrit- en uitwegvergunning
Opslagvergunning onroerende zaken
Wegaanlegvergunning
Ontheffing Bouwverordening
Vergunning alarminstallatie
Specifieke locale vergunningen (marktvergunning, ligplaatsvergunning etc.), voor zover de
locale overheid dat bepaald heeft

Bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning is in principe het College van
Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente waarin de aangevraagde activiteit plaats
vindt. De provincie blijft bevoegd gezag voor de grotere milieu-inrichtingen, de zogenaamde IPPCbedrijven (IPPC is een EU-Richtlijn) en BRZO-inrichtingen (met risico’s voor zware ongevallen). Het
Rijk blijft bevoegd gezag bij mijnbouwactiviteiten, en bij activiteiten van het Ministerie van Defensie.
De volgende vergunningen kunnen nog wel los verleend worden, maar gaan op in de
omgevingsvergunning bij activiteiten die effect hebben op beschermd natuurgebieden of
beschermde soorten, of die strijdig zijn met het bestemmingsplan:





Vergunning Natuurbeschermingswet, bij effecten op Natura 2000 gebieden en beschermde
natuurmonumenten
Ontheffing Flora- en faunawet
Omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan

Hiervoor moet een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) worden verleend door de provincie
(Natuurbeschermingswet) of het Ministerie van ELI (Flora- en Faunawet). Maar dit gebeurt ‘achter
het loket’, de vvgb maakt deel uit van de vergunning. De vvgb komt neer op een instemmingsrecht,
want als de vvgb wordt geweigerd moet de hele omgevingsvergunning worden geweigerd. De vvgb
kan ook onder voorschriften worden verleend.
Bij een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan is het aan de
gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. De gemeenteraad kan deze
bevoegdheid overdragen aan het college van B&W, waarbij dan wel door de gemeenteraad
gespecificeerd moet worden voor welke gevallen en volgens welke inhoudelijke richtlijnen B&W
daarbij dient te handelen.

Hoe ziet dat er uit bij publicatie?
(Ontwerp-)vergunningen - en aanvragen daarvan - worden gepubliceerd in huis- aan huisbladen of
andere geschikte media, zoals de website van de gemeente of provincie. In de oude situatie konden
de verschillende soorten vergunningen in aparte rubrieken worden gepubliceerd. Zo had je in één
oogopslag een indruk van het karakter van de vergunning (bouwvergunning, kapvergunning, etc.).

Oud: aparte vergunningen

Maar met de invoering van de Wabo heten alle vergunningen ‘omgevingsvergunning”’. Het is dus
niet meer zo gemakkelijk om de aard van de vergunning direct te door gronden. Dat kan voor meer
onduidelijkheid zorgen. Wel geven de meeste gemeentes een omschrijving van de aard van de
activiteit. Zie onderstaand voorbeeld.

Eén omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aanvragen
Omgevingsvergunningen moeten worden aangevraagd via de website van het omgevingsloket1.
Voor bedrijven is dat verplicht, particulieren kunnen hun aanvraag ook nog op papier doen.
Via dit virtuele loket kan de gehele aanvraag worden afgehandeld en de voortgang worden gevolgd.

1

https://www.omgevingsloket.nl.

Op de pagina ‘Vergunningcheck’ (button links onder) wordt door de aanvrager een complete
beschrijving van de voorgenomen activiteiten ingevoerd. Het systeem geeft dan aan of er naast de
omgevingsvergunning nog andere vergunningen, naast de omgevingsvergunning, nodig zijn.

Vergunningcheck

In een volgende stap wordt duidelijk welke documenten met de vergunningaanvraag moeten worden
ingeleverd.

Indieningsvereisten

Het kan zijn dat voor het invullen toch nog ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. Dat kan door
contact op te nemen met het vergunningsloket van de gemeente.
De uiteindelijke aanvraag kan met behulp van DigiD worden verzonden. De aanvrager ontvangt, bij
het Omgevingsloket digitaal, per ommegaande een bewijs van ontvangst met datum. Dat laatste is
van belang omdat vanaf deze datum de beslistermijn - de termijn om de vergunning af te handelen gaat lopen.
Ook ontvangt de aanvrager over de post een bericht van ontvangst. Hierin is vermeld: het bevoegd
gezag, de van toepassing zijnde voorbereidingsprocedure, de mogelijkheden voor bezwaar en beroep
en eventuele aanhoudingsverplichtingen. Bij aanhouden van de aanvraag wordt er voorlopig niet op
beslist.
Zo zal bij een bestemmingsplan waarvoor een voorbereidingsbesluit van kracht is, een bouwaanvraag
moeten worden aangehouden tot het nieuwe bestemmingsplan van kracht is. Ook verplichte
coördinatie met andere wetten kan tot aanhouden van de aanvraag leiden.

Aanvraag in delen of gefaseerd
De aanvrager kan er voor kiezen om zijn project in delen aan te vragen, en daarmee in feite terug te
keren naar het oude systeem van aparte vergunningen. Wat dit betreft is bij de Wabo de klant
koning. Wordt de deelvergunning verleend, dan kan de aanvrager direct met de deelactiviteit aan de
slag. Het werken met deelvergunningen kan handig zijn als het project nog niet van A tot Z is
uitgewerkt. Of als de deelactiviteiten van een project door verschillende initiatiefnemers wordt
uitgevoerd.
Hierop is één uitzondering: onlosmakelijke activiteiten die fysiek niet te scheiden zijn, mogen niet in
delen worden aangevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bouw van een industrieel bedrijf, wat
tegelijk een ‘bouwen’ is en het ‘oprichten van een inrichting’ in de zin van de wet Milieubeheer. En
ook voor het verbouwen van een monument, wat tegelijk ‘bouwen’ is en het ‘wijzigen van een
monument’ (de vroegere vergunning Monumentenwet).
Ook kan de omgevingsvergunning – net als de bouwvergunning vroeger – gefaseerd worden
aangevraagd, in een eerste en tweede fase. Het verschil met ‘in delen’ is dat de aanvrager niet met
een eerste fase vergunning direct aan de slag kan. Dat kan pas als de tweede fase vergunning ook
verleend is.
De eerste fase vergunning geeft duidelijkheid over de vergunbaarheid van een deel-(aspect) van het
project. Dat kan handig zijn voor de aanvrager die niet meteen alle documenten en tekeningen in
detail wil indienen. Zo kan bijvoorbeeld eerst de activiteit ‘gebruik in strijd met het
bestemmingsplan’ worden aangevraagd, zodat de aanvrager direct duidelijkheid krijgt of vrijstelling
van het bestemmingsplan kan worden verleend. De toetsing aan Bouwbesluit en welstandseisen kan
dan later plaats vinden, aan de hand van gedetailleerde bouwtekeningen.
Via de aanvraag van een eerste fase vergunning kan de aanvrager ook nagaan of zijn activiteit valt
onder het vergunningvrij bouwen op grond van art. 3 Bijlage II Bor (besluit omgevingsrecht). In dat
geval hoeft er verder niet aan Bouwbesluit of welstandseisen te worden getoetst.

Voorbereidingsprocedures: reguliere en uitgebreide procedure
De omgevingsvergunning wordt volgens de reguliere of de uitgebreide procedure verleend..

Reguliere procedure
Publicatie aanvraag

Na een eventueel vooroverleg moet de aanvraag, zodra die is ingediend, zo spoedig mogelijk worden
gepubliceerd in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze.
Vooralsnog kan voor publicatie van de aanvraag niet worden volstaan met plaatsing op een website.
Als de aanvraag niet compleet is, moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om deze aan te vullen,
onder opschorting van de beslistermijn (art. 4:15 Awb, Algemene wet bestuursrecht). De
beslistermijn gaat dus pas lopen zodra de aanvraag volledig en volgens de voorschriften is ingediend.
TIP Zienswijze op de aanvraag indienen
In beginsel is er, anders dan bij de vroegere bouw- en kapvergunningen, in de reguliere procedure
geen plaats voor zienswijzen op de aanvraag. Er is echter een artikel in de Algemene wet
bestuursrecht (art. 4:8) dat hiervoor toch een mogelijkheid schept, op grond van belangen van
derden. Daarom is het toch het proberen waard om, met een beroep op dat artikel, al op de
aanvraag een zienswijze in te dienen, om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Neem daarvoor eerst
contact op met de gemeente, voor de juiste adressering en om de zienswijze aan te kondigen .
De reguliere procedure is gemodelleerd naar de vroegere procedure voor een bouwvergunning, met
name door het inbouwen van een fatale termijn. Dat betekent dat de vergunning automatisch
verleend is zodra de beslistermijn, in de Wabo acht weken, overschreden is: de zogenaamde
‘vergunning van rechtswege’.

De ‘vergunning van rechtswege’ moet wel, om van kracht te worden, binnen twee weken na verloop
van de acht weken termijn worden gepubliceerd. De acht weken termijn kan éénmalig met 6 weken
worden verlengd, door middel van een mededeling aan de aanvrager die ook gepubliceerd moet
worden. Tegen verlenging is geen beroep mogelijk.
Wat valt er onder de reguliere procedure?









Bouwvergunning (oud), mits niet in strijd met het bestemmingsplan
Binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan
Buitenplanse ontheffing voor kruimelgevallen
Aanlegvergunning en sloopvergunning
Melding Wet milieubeheer (uitbreiding, B-Inrichtingen Activiteitenbesluit)
Kapvergunning
Lokale monumentenvergunningrgunning
Alle lokale vergunningen, o.a. reclame vergunning, uitwegvergunning, opslagvergunning,
ontheffing van de lokale bouwerordening

Bij de reguliere procedure treedt de vergunning direct na publicatie in werking. Er kan dus meteen
van de vergunning gebruik gemaakt worden en de bouw kan beginnen. Als u dat wil voorkomen,
moet u een ‘voorlopige voorziening’ aanvragen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening schort
de werking van het besluit op totdat door de rechter op de voorlopige voorziening is beslist. Om een
positieve beslissing te krijgen is nodig dat u een ‘spoedeisend belang’ aantoont.
De volgende vergunningen treden niet direct na publicatie in werking, maar pas na afloop van de
bezwaar- of beroepstermijn:




De vergunning van rechtswege
Vergunning voor het vellen van een houtopstand (vroeger: kapvergunning)
Vergunning voor het slopen van een bouwwerk

Uitgebreide procedure
Publicatie ontwerp

Anders dan bij de reguliere procedure is in de uitgebreide procedure publicatie van de aanvraag niet
verplicht. De beslistermijn is 26 weken (met opnieuw een eenmalige verlengingsmogelijkheid) ,
waarbij er zes weken zijn ingeruimd voor de ter inzage legging van het ontwerp besluit.
Een ieder kan zienswijzen indienen op het ontwerp besluit. Na afloop van de zienswijzen termijn
neemt het bevoegd gezag het besluit. Daarna volgt de beroepsfase. Beroep staat alleen open voor
“belanghebbenden” in de zin van art 1:2 Algemene wet bestuursrecht.
Een belangrijk verschil met de reguliere procedure is dat in de uitgebreide procedure geen fatale
termijn geldt. Er kan dus nooit een “vergunning van rechtswege” ontstaan. Wel kan de aanvrager
na verloop van de 26 weken een dwangsom opeisen bij het bevoegd gezag (Wet Dwangsom en tijdig
beslissen).
Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd?





Milieuvergunning (Wet milieubeheer)
Vergunning op grond van de Mijnbouwwet
Rijksmonumenten
Als een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig is, dat wil zeggen bij:
- Projectbesluit Wro (vrijstelling bestemmingsplan)
- Natuurbeschermingswet
- Flora- en faunawet

De omgevingsvergunning treedt, anders dan in de reguliere procedure, pas in werking na afloop van
de beroepstermijn. Ook hier kan, als u dit wil tegenhouden, een voorlopige voorziening bij de
rechter worden aangevraagd.

Bezwaar en beroep
Het grootste verschil met de oude situatie is dat met de omgevingsvergunning alles in één
procedure wordt afgehandeld. Waren er vroeger bij een bouwplan aparte procedures voor
(bijvoorbeeld) de bouwvergunning, de kapvergunning, de milieuvergunning, de ontheffing van de
Flora- en faunawet, bij de omgevingsvergunning wordt dat allemaal in één keer afgehandeld.
Dit vraagt wel om de nodige alertheid van derden-belanghebbenden. Alle bezwaar- en
beroepsgronden moeten immers tegelijk worden ingediend. Een pro forma beroepschrift is
weliswaar in theorie nog steeds mogelijk, maar verdient geen aanbeveling. Beter is om in het
bezwaar- of beroepschrift in ieder geval alle “gronden” (deelonderwerpen) van het bezwaar of
beroep aan te geven.
Slaagt u er niet in om die allemaal binnen de zes weken termijn met de nodige feiten en gegevens te
onderbouwen, dan kan u in het bezwaarschrift aangeven later met een onderbouwing te komen.
Vraag daarbij het bevoegd gezag om hiervoor een termijn te stellen. In het antwoord worden
daarvoor meestal twee weken gegund. In de beroepsfase, die langer duurt, is voor nadere
onderbouwing meer tijd en ruimte: tot tien dagen voor de zitting kan dat in een nader stuk.
Met de Wabo geldt in alle gevallen beroep in twee instanties: eerst naar de rechtbank, dan voor een
eventueel hoger beroep naar de Raad van State. Alleen belanghebbenden, in de zin van art. 1:2 Awb,
kunnen beroep instellen tegen een omgevingsvergunning. Tegenwoordig wordt daarvoor aan
organisaties de eis gesteld dat ze niet alleen juridische activiteiten ontplooien (bezwaar en beroep),
maar ook andere “feitelijke activiteiten” zoals bijvoorbeeld voorlichting en bewustwording, het
voeren van overleg en het organiseren van bijeenkomsten.
Wie is ‘belanghebbende’ bij de omgevingsvergunning?
Volgens artikel 1:2 Awb is belanghebbende een persoon of organisatie “wiens belang in het
bijzonder betrokken is bij het besluit”. In de oude situatie kon dat voor een milieuvergunning anders
uitpakken dan voor een bouw- of kapvergunning. Bij een milieuvergunning wordt erkand dat de
milieu-effecten op grotere afstand kunnen worden gevoeld, terwijl bij een bouw- of kapvergunning
door de rechter doorgaans de eis van zicht op de bouw- of kaplocatie wordt gesteld. Welk criterium
geldt er nu bij de omgevingsvergunning, waarin al deze vergunningen als “besluitonderdelen” zijn
gecombineerd? De Raad van State heeft hierover inmiddels uitspraak gedaan. De
belangenhebbendheid wordt per besluitonderdeel vastgesteld. Dus heeft iemand geen zicht op een
bouwlocatie, maar ondervindt hij/zij wel geurhinder, dan kan in de beroepsprocedure de geurhinder
als beroepsgrond worden aangevoerd, maar geen argumenten met betrekking tot de bouwaspecten.
Welk recht geldt er in een beroepsprocedure? Dat kan nog het oude recht zijn. Alle vergunningen die
vóór 1 oktober 2010 zijn aangevraagd, worden nog volgens het oude recht afgehandeld. U kunt dus
in de praktijk nog steeds met bouwvergunningen, kapvergunningen en projectbesluiten
geconfronteerd worden.

Wat betekent de omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening?

De gevolgen: ruimtelijke ordening
• Over naar de reguliere procedure:
– Ontheffingen uit BSP
– Buitenplanse ontheffingen (kruimelgevallen)
– Aanlegvergunningen

• Over naar de uitgebreide procedure:
– Projectbesluit
– Tijdelijke ontheffing

• Wat blijft:
– BSP blijft toetsingskader
– Wijzigen en uitwerken blijft

Omgevingsvergunning
voor afwijken van het
bestemmingsplan

Wat zijn nu de belangrijkste verschillen met de situatie van vóór de Wabo?
In de oude situatie was op binnenplanse ontheffingen een zienswijze procedure van toepassing,
zonder fatale termijn. Evenzo voor de kruimelgevallen en aanlegvergunningen. Dat is met de Wabo
anders geworden: ze vallen onder de reguliere procedure, die wél een fatale termijn van acht
weken kent. Dat betekent dat er maar weinig tijd is voor advies, afweging, gesprek of onderhandelen
voordat het definitieve besluit wordt genomen. Soms is daar wat aan te doen.
TIP Zet binnenplanse ontheffingen om in een wijzigingsbevoegdheid
Vanwege de fatale termijn raden wij aan om bij (ontwerp)bestemmingsplannen goed te kijken
naar de binnenplanse ontheffingen. Dat zijn ontheffingsmogelijkheden volgens regels die in het
bestemmingsplan zijn opgenomen. Het kan zijn dat daarin vérgaande ontheffingsmogelijkheden
zijn opgenomen, die dan onder de korte reguliere procedure vallen, met een grote tijdsdruk. Wil u
dit vermijden, dien dan een zienswijze in om die binnenplanse ontheffingen om te zetten in een
wijzigingsbevoegdheid. Die wordt namelijk als Wro-besluit afgehandeld volgens de Uitgebreide
Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV, afdeling 3.4 Awb), zonder fatale termijn.
Maar niet alles is anders geworden. De buitenplanse ontheffing (het vroegere projectbesluit)
verloopt volgens de uitgebreide procedure, zonder fatale termijn. Er is een “verklaring van geen
bedenkingen” voor nodig van de gemeenteraad (tenzij deze bevoegdheid gedelegeerd is aan B&W).
Ook is nog steeds het bestemmingsplan het centrale toetsingskader, waarvan de procedure
ongewijzigd is. Hierdoor blijft het voor derden mogelijk om zich bij dergelijke belangrijke Ruimtelijke
Ordeningsbesluiten te richten tot de gemeenteraad. Ook blijven de mogelijkheden voor het
opnemen van wijzigings- en uitwerkingsbevoegdheden bestaan, met ongewijzigde procedures (de
UOV van afdeling 3.4 Awb) zonder fatale termijn.

Vergunningvrij bouwen: er mag steeds meer
Met de Wabo, en een aantal voorafgaande wetswijzigingen, is het vergunningvrij bouwen
aanzienlijk uitgebreid. Bepaalde bouwactiviteiten zijn geheel en al vrijgesteld, ook als het
bestemmingsplan ze verbiedt. Ook is er een categorie waarvoor geen vergunning meer hoeft te
worden aangevraagd als ze passen in het bestemmingsplan.
In artikel 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor, te vinden op www.overheid.nl) is te
vinden voor welke bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning
vereist is. Dat is een lijst van 21 activiteiten, onder bepaalde voorwaarden (te vinden in artikel 2
Bijlage II Bor), waarvan een aantal van de meest voorkomende in onderstaand kader worden
weergegeven.
Altijd vergunningvrij:








“Bijbehorend bouwwerk” op achtererf (of zij-erf niet grenzend aan openbaar gebied), mits:
o Binnen 2,5 meter van het hoofdgebouw niet hoger dan 4 meter
o Op meer dan 2,5 meter niet hoger dan 3 meter en niet groter dan 30 m2
o Achtererf voor maximaal 50% bebouwd
o Op minimaal 1 meter van openbaar toegankelijk gebied
Dakkapel en kozijn aan de achterzijde of zijkant, onder vcorwaarden
Zonnepaneel en zonnecollector, onder voorwaarden
Dakramen, zonweringen, rolluiken, onder voorwaarden
Antenne-installatie, onder voorwaarden
Bouwketen en nutsgebouwen lager dan 3 meter en oppervlak kleiner dan 15 m2

Hierbij geldt echter dat deze bouwactiviteiten niet-vergunningvrij zijn als het gaat om monumenten,
ineen beschermd stads- of dorpsgezicht of binnen de externe veiligheidscontour van het
plaatsgebonden risico. Het verschil tussen aanbouw, uitbouw of bijgebouw is losgelaten. Bij
bouwwerken gaat het alleen om het achtererf, maar die kan bij een open bebouwing ook behoorlijk
in het zicht zijn.
Deze vrijstellingen gelden niet alleen voor woningen, maar ook voor scholen, supermarkten,
kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen etc. Met als uitzondering dat het vergunningvrij bouwen niet
geldt als er sprake is van een hoofdgebouw dat veel publiek trekt. In de wet wordt dat uitputtend
opgesomd als ‘samenkomst voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, caférestaurant, stadion’.
Er blijft nog steeds een vergunningplicht bestaan bij monumenten (rijks-, provinciaal en
gemeentelijk), in beschermde stads- en dorpsgezichten en als de activiteit plaats vindt binnen de
(veiligheids-)contour van het plaatsgebonden risico (art. 5 Bijlage II Bor), waarbinnen de kans op een
dodelijk ongeval groter is dan 1 op de miljoen. Dat laatste kan het geval zijn in de buurt van
industriële bedrijven of een opslag van explosieve producten.

Vergunningvrij als het past in het bestemmingsplan
In artikel 3 Bijlage II Bor is opgenomen welke activiteiten vergunningvrij zijn als het
bestemmingsplan het niet verbiedt.
Vergunningvrij als de bouwactiviteit niet is verboden in het bestemmingsplan:







Bijbehorend bouwwerk op achtererf tot 5 meter hoogte
Dakkapel aan de voorzijde, onder voorwaarden
Recreatief nachtverblijf, lager dan 5 meter en kleiner dan 70 m2
Zwembad of vijver bij een woning
Agrarisch: voeder- en mestsilo’s en andere bebouwing op achtererf, mits lager dan 2 meter
Veranderingen aan het bouwwerk, mits oppervlakte en bouwvolume niet toenemen

De toetsing of de activiteit inderdaad verboden is in het bestemmingsplan, wordt aan de aanvrager
overgelaten. Wel kan er achteraf worden gehandhaafd, en loopt de al te voortvarende bouwer dus
het risico dat een bouwwerk dat verboden is in het bestemmingsplan achteraf moet worden
afgebroken. De aanvrager kan ook een eerste fase vergunning aanvragen, om duidelijkheid te krijgen
over het al dan niet passen in het bestemmingsplan.
Nu voor bovengenoemde ‘artikel 3 activiteiten’ geen vergunning meer hoeft te worden
aangevraagd, vindt er dus ook geen welstandstoets meer plaats. En evenmin een voorafgaande toets
op de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.
Dus als het bestemmingsplan geen beperkingen oplegt aan bouwen op achtererven, dan is er geen
toets meer mogelijk op hoe die bebouwing er uitziet.
Wel moet er altijd aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan zijn. Daarvoor blijft degene die bouwt
verantwoordelijk. Achteraf kan er handhavend worden opgetreden. Dat geldt ook bij een
“welstandsexces”, een bouwwerk dat overduidelijk in strijd is met wat als redelijke eisen van
welstand kan worden beschouwd.
TIP Neem regels voor achtererven op in het bestemmingsplan
De artikel 3 vrijstellingsregeling bergt het risico in zich dat achtererven worden volgebouwd,
bijvoorbeeld (nu nog) groene binnenterreinen in gesloten bouwblokken. Dat kan alleen worden
ondervangen door in het bestemmingsplan regels op te nemen voor achtererven. Zo kunnen er
eisen worden gesteld aan goothoogte en nokhoogte, aan de situering van gebouwen op een erf en
aan de bouwvolumes. Ook het aanwijzen van een bestemming “tuin, onbebouwd” is mogelijk, of
het opnemen van bepaalde gebiedskarakteristieken, zoals zichtlijnen. Ook kunnen cultuurhistorisch
waardevolle terreinen en structuren worden aangewezen als gemeentelijk monument.

Planologische kruimelgevallen
Voor bepaalde categorieёn activiteiten, de zogenaamde planologische kruimelgevallen, mag een
gemeente, als die dat wil, altijd vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen. Deze lijst is sinds de
Wabo te vinden in artikel 4 Bijlage II van het Bor.
Planologische kruimelgevallen (art. 4 Bijlage II Bor):









Alle bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom
Bijbehorende bouwwerken buiten de bebouwde kom lager dan 5 meter, kleiner dan 150 m2
en minder dan 50% van het bouwvlak
Bijbehorende gebouwen (niet-bouwwerk) lager dan 10 meter, kleiner dan 50 m2,
Dakkapel, dakopbouw, antenne-installatie
Permanente bewoning recreatiewoningen, als sinds 31-10-2003 in gebruik
Installatie voor warmte krachtkoppeling bij glastuinbouw
Mestvergisting
Evenementen, maximaal 3 per jaar, voor maximaal 15 dagen

Let wel, de gemeente mag voor deze gevallen automatisch (dus zonder nadere onderbouwing)
vrijstelling verlenen, maar kan ook eigen regels hiervoor afkondigen. Die kunnen inhouden dat er
voor minder “kruimelgevallen” automatisch een omgevingsvergunning wordt verleend, of alleen
onder bepaalde voorwaarden. Als een gemeente bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken binnen ing
bebouwde kom aan regels wil binden, kan dat. In die regels voor afwijking van bestemmingsplannen
kunnen ook voorschriften met een welstandsachtig karakter worden opgenomen. Dat is van belang,
omdat met de Wabo, anders dan in de oude situatie, na verlening van een omgevingsvergunning
voor strijdig gebruik er geen toetsing aan welstandseisen meer plaats vindt.
TIP Vraag de gemeente om een beleidsnota afwijkingsbeleid vast te stellen.
Is een activiteit in strijd met het bestemmingsplan, dan kan de aanvrager een verzoek indienen tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor gebruik strijdig met het bestemmingsplan. De
gemeente kan zo’n verzoek wel of niet honoreren, en aan het verlenen van de ontheffing bepaal
de voorwaarden verbinden -ookf voorwaarden die op het uiterlijk en het materiaalgebruik
betrekking hebben. Dit soort voorwaarden kunnen dan ook bij het verlenen van binnenplanse
vrijstellingen worden gesteld. De gemeente kan dit type voorwaarden in een beleidsnota
‘Afwijkingsbeleid’ vastleggen. U kunt gemeenteraadsleden benaderen en hen vragen in de raad
het initiatief te nemen om een dergelijk nota vast te laten stellen. Kijk daarbij van tevoren wat
art.l 4 Bijlage II Bor toelaat, en wat u daarvan geschrapt (of beperkt) wil hebben. Gebruik daarbij
de ‘Handleiding vergunningvrij bouwen’ van de Federatie Welstand (ww.fw.nl).
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