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“Artikel 43 Woningwet 1991 is de eerste 
landelijke uniformering voor het 
vergunningvrijbouwen.”
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“De knip” voor het bouwen
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Stelsel omgevingsplanactiviteit

Omgevingsplanactiviteit is 
omgevingsvergunningplichtig (artikel 5.1 lid 
1.a Ow), tenzij opgenomen in één van de 
volgende besluiten:

1. art. 2.29 Bbl: landelijke regels, hoeft 
niet aan omgevingsplan te voldoen

2. art. 22.27 : bruidsschat, vergunningvrij
maar wel aan omgevingsplan voldoen

3. art. 22.36 bruidsschat, vegunningvrij en 
hoeft niet aan omgevingsplan te 
voldoen 



Omgevingsplanvrije activiteiten 
(artikel 2.29 Bbl)

• gewoon onderhoud (…)

• dakkapel in achterdakvlak (…)

• dakraam, daklicht, lichtstraat (…)

• zonnepaneel (...)

• kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel (..)

• zonwering, rolhek, luik (…)

• afscheiding tussen balkons (…)

• tuinmeubilair (...)

• sport of speeltoestel (…)

• erf- en perceelafscheiding <1m (…)

Categorieën gelijk aan artikel 2 bijlage II Bor. Deze activiteiten zijn door een 
gemeente in het eigen omgevingsplan niet vergunningplichtig te maken!



Minder vergunningplichtige
technische bouwactiviteiten

Een technisch bouwactiviteit is omgevingsvergunningplichtig, 
voor zover aangegeven in het Bbl (artikel 5.1 lid 2.a Ow)



Artikel 2.25 en 2.26 Bbl
(aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: 

bouwwerken met of zonder een dak) 

Bij techn. bouwactiviteit wordt niet meer gekeken naar de plaats van het bouwwerk.



Wat dus niet onder 2.25 en 2.26 valt, is vrij 
voor een vergunning voor de techn. bouwactiviteit

Toetsvrije bouwtechnische bouwwerken



Uitzondering aanwijzing 
vergunningplichtige (techn.) bouwactiviteiten 

(artikel 2.27 lid 1b en lid 2 Bbl)

Toetsvrije bouwtechnische bouwwerken



Voorbeeld: Dakkapel, achterdakvlak

Voor dit bouwwerk is geen omgevingsvergunning nodig:

– technische bouwactiviteit (artikel 2.27 lid 2 Bbl)

– omgevingsplanactiviteit voor het bouwen (artikel 2.29)

Systematiek (en uitkomst) vergelijkbaar met artikel 2 onderdeel 4 van bijlage II Bor.



Omgevingsplan (tijdelijk deel)

1-1-2023 31-12-2029

Vergunningvrijebouwactiviteiten 
(artikel 22.27 en 22.36)



Gewijzigde regeling over vergunningvrije
bouwwerken (bruidsschat) 

• Via artikel 22.26 bruidsschat is tijdens de overgangsperiode in het omgevingsplan 
een vergunningplicht opgenomen voor (ruimtelijke) bouwactiviteiten. 
(“binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit”).

• Artikel 22.27 bruidsschat vermeldt de bouwactiviteiten waarvoor deze 
vergunningsplicht niet geldt, mits ze voldoen aan de regels van het omgevingsplan.

• In artikel 22.36 bruidsschat staan de activiteiten die “van rechtswege in 
overeenstemming met het omgevingsplan” zijn. Hiervoor is er dus ook geen
toetsing aan de regels van het omgevingsplan.

• Inperkingen vergunningvrij bouwen bij  ‘cultureel erfgoed’ 
– (artikel 22.28 en 22.38 Bruidsschat)



Vergunningvrije bouwwerken 
+ voldoen (tijdelijk) omgevingsplan (artikel 22.27)

a. bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding  (…)

b. bouwwerk voor recreatief nachtverblijf (…)

c. dakkapel in het voordakvlak / naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak (…)

d. sport- of speeltoestel anders dan voor alleen 
particulier gebruik (…)

e. zwembad, bubbelbad of soortgelijke 
voorziening of een vijver

f. erf- of perceelafscheiding (…)

g. bouwwerk, geen gebouw zijnde tbv. agrarische 
bedrijfsvoering (…)

h. buisleiding (…) of 

i. veranderen bouwwerk (…)

Nota van toelichting 
Invoeringsbesluit Omgevingswet

“Net als bij de werking van artikel 3 
van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht, zijn de betrokken 
bouwwerken dus alleen maar 
vergunningvrij als aan alle overige 
regels over het bouwen, in stand 
houden en gebruiken uit het 
omgevingsplan wordt voldaan. Als op 
grond van die andere regels een 
vergunning nodig is, of als het 
bouwwerk of het voorgenomen 
gebruik in strijd is met andere regels 
uit het omgevingsplan, moet toch een 
vergunning worden aangevraagd.”

Categorieën vergelijkbaar (!) met artikel 3 onderdeel 1 t/m 8 van bijlage II Bor.



Vergunningvrije activiteiten van rechtswege 
passend in (tijdelijk) omgevingsplan (artikel 22.36)

In ieder geval in overeenstemming met het (tijdelijk) 
omgevingsplan zijn: 

a. bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding (…) 
• Achtererfgebied, binnen / buiten 4 meter, bebouwingsgebied …

b. erf- of perceelafscheiding (…); en 

c. bestaand bouwwerk gebruiken voor huisvesting in 
verband met mantelzorg. 

Categorieën vergelijkbaar (!) met artikel 2 onderdeel 3, 12 en 22 van bijlage II Bor.



Beleidsneutraal over ??



Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan?

53.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

• de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een woning mag maximaal 75m² bedrag 

• bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht

• de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen;

• de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;



Hoe het anders kan? Als voorbeeld:



Als voorbeeld:







Cor en Mieke: “Een vergunningsvrije aanbouw. En die stond nergens op de tekeningen.” 
(De Gelderlander, 4 februari 2022)



“Vergunningsvrij, pal tegen de schutting. Weg zonlicht. Dat overkwam familie De Haas 

uit Apeldoorn. ,,Je schrikt wat de buurman allemaal in de tuin mag bouwen.”
(De Stentor, 8 april 2019)



“Deze 
uitspraak 
roept veel 
vragen op (…)“



Meer (of minder) ruimte voor 
vergunningvrije ruimtelijke bouwactiviteiten

• Transitieperiode tot 31 december 2029
• Gemeenten kunnen ervoor kiezen om meer (of minder!)  

bouwwerken (ruimtelijk!) vergunningvrij te maken. 

• Mits niet in strijd met wettelijke kader voor 
omgevingsplannen (hs 5 Bkl):
– Een evenwichtige toedeling van functie aan locaties; én
– Er moet worden voldaan aan de instructieregels van de 

provincie of het Rijk over bijvoorbeeld:
• externe veiligheid of het belang van het behoud van cultureel erfgoed.

– NB. Artikel 2.29 Bbl blijft altijd (!) OPA vergunningsvrij 



Keuzes via het wijzigingsbesluit

Een ontwikkeling mogelijk maken door het (TAM) omgevingsplan te wijzigen? 
Dan kunnen op te nemen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan 
conflicteren met regels in de bruidsschat.

Om dit te voorkomen kan in het wijzigingsbesluit worden opgenomen dat:
• de regel in de bruidsschat vervalt en in het nieuwe deel (omgevingsplan) 

een nieuwe regel wordt opgenomen (schrappen)
• de regel uit de bruidsschat wordt gewijzigd door deze uit de bruidsschat te 

schrappen en gewijzigd in het nieuwe deel (omgevingsplan) op te nemen 
(aanpassen)

• in aanvulling op óf in afwijking van de regel in de bruidsschat in het 
nieuwe deel (omgevingsplan) een regel wordt opgenomen (houden)

Bij wijzigingsbesluit: in alle gevallen bepalen of Bruidsschat regels 
van toepassing is op het werkingsgebied van de nieuwe 
ontwikkeling! Hierdoor blijft de bruidsschat voor de rest van het 
gemeentelijk grondgebied (vooralsnog) ongewijzigd van 
toepassing blijft. 



Keuzes via het wijzigingsbesluit

Een ontwikkeling mogelijk maken door het (TAM) omgevingsplan te wijzigen? 
Dan kunnen op te nemen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan 
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• de regel in de bruidsschat vervalt en in het nieuwe deel (omgevingsplan) 

een nieuwe regel wordt opgenomen (schrappen)
• de regel uit de bruidsschat wordt gewijzigd door deze uit de bruidsschat te 

schrappen en gewijzigd in het nieuwe deel (omgevingsplan) op te nemen 
(aanpassen)

• in aanvulling op óf in afwijking van de regel in de bruidsschat in het 
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AFDELING 22.2 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT BOUWWERKEN, OPEN ERVEN EN TERREINEN 

§ 22.2.7.3 Activiteiten mbt bouwwerken van 
rechtswege in overeenstemming met 
dit omgevingsplan 

Bij wijzigingsbesluit: in alle gevallen bepalen of Bruidsschat regels van 
toepassing is op het werkingsgebied van de nieuwe ontwikkeling! 
Hierdoor blijft de bruidsschat voor de rest van het gemeentelijk 
grondgebied (vooralsnog) ongewijzigd van toepassing blijft. 



Slotbeschouwing

• Bouwactiviteit ‘knippen’ is wennen

• Landelijk vergunningvrije activiteiten via het 
Bbl (Rijksregels)

• Vergunningvrije activiteiten ook via de 
Bruidsschat 

• Weinig verschil indien ‘beleidsneutraal’ over

• Lokaal maatwerk zorgt voor landelijke (grote?) 
verschillen

• Elke gemeente ‘eigen’ regels vergunningvrij
bouwen?
– Realiseer dat architecten en bouwers ook met deze 

nieuwe regels moeten kunnen werken…

• Wordt het ‘eenvoudig beter’ of toch ‘complex 
anders’ ? 



Vragen? Mail mij dan: henry@roobeek-advies.nl


