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Besluit onder de Omgevingswet

• Gericht op burgers en bedrijven

• Rechtstreeks werkende regels aan

bouwwerk gerelateerde activiteiten.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)



Regels Bbl komen uit:

• Woningwet

• Bouwbesluit 2012 + Regeling Bouwbesluit 2012

• Besluit energieprestatie gebouwen

• Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

• Asbestverwijderingsbesluit 2005

• Besluit omgevingsrecht (vergunningsvrij bouwen)

• Activiteitenbesluit milieubeheer

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/omgevingswet-in-ontwikkeling/hoofdlijnen-invoeringsbesluit/intrekken-besluiten/


Of landen vanuit Bouwbesluit 2012 in

Omgevingswet:

• Gelijkwaardigheid

Omgevingsplan:

• Bruidsschat



Bouw onder de Omgevingswet: “De Knip”

Omgevingsplanactiviteit

• Alle ruimtelijke eisen

• Bouwplan preventief getoetst aan ruimtelijke eisen

• Gemeente/ lokaal bepaald

Bouwactiviteit

• Toets aan technische voorschriften Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

• Landelijk bepaald Bron: Geregeld 

BV  / IFV



Hoofdstukindeling Bbl

1. Algemene bepalingen

2. Algemene bepalingen voor bouwwerken

3. Bestaande bouw

4. Nieuwbouw

5. Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie

6. Gebruik van bouwwerken

7. Bouw- en sloopwerkzaamheden

8. Overgangsrecht

9. Slotbepalingen



Bbl per hoofdstuk/transponeringstabel

Afdelingen:

• Algemeen

• Veiligheid

• Gezondheid

• Duurzaamheid

• Bruikbaarheid

• Toegankelijkheid

• Bouwwerkinstallaties

Uit: Bijlage nota van toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-400.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-400.html


Bbl blijft lijken op het Bouwbesluit 2012
• Systematiek
• Tabelstructuur
• Begrippen
• Gelijkwaardigheid
• Meeste voorschriften blijven in tact

• Rangschikking voorschriften ‘beter’ afgestemd op gewijzigde bouwopgave
• Bestaande bouw

• Nieuwbouw

• Verplaatsing, verbouw of functiewijziging

• Inhoudelijke wijzigingen (reguliere beleidsveranderingen)

Gaat alles op zijn kop?



Toepassingsbereik (zie afd. ‘Algemeen’ in elk hoofdstuk Bbl)

• Oogmerken (pijlers, artikel 2 Ww), zie bijv. art. 3.2 Bbl

• Normadressaat (wie is verantwoordelijk voor naleving, 
artikel 1a en 1b Ww), zie bijv. art. 3.3 Bbl
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Uit de Woningwet (1)



Verder vanuit Woningwet: 

• Specifieke zorgplicht (artikel 1a Ww), zie bijv. art. 3.5 Bbl

• Onderzoeksplicht (artikel 1a Ww), zie bijv. art. 3.6 Bbl

• Div. maatwerkvoorschriften (omzetting artikelen 1a, 7 en 
13 Ww)

• Toepassingsbereik verbouweisen (artikel 4 Ww), zie art. 
5.4, lid 4, Bbl
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Uit de Woningwet (2)



• Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

• Vergunningplichtige gevallen omgevingsplanactiviteiten 
met betrekking tot bouwwerken
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Uit het Bor



Bbl:

• Voorschriften aan bouwwerken

Naar bruidsschat:

• voorschriften aan open erven en terreinen

• voorschriften kleinschalige hinder en overlast

Omgevingsplan:

• Bruidsschat, bestemmingsplan, bestemmingsplanvoorschriften

Meer overlaten aan gemeenten (decentraal, tenzij)

→ Gemeenten kunnen voortaan zelf bepalen welke 

gemeentelijke regels hiervoor moeten gelden.



• Aansluitplichten (distributienet elektriciteit, gas, warmte en drinkwater; en afvoer afvalwater en hwa)

• Uitzetten rooilijnen, bebouwingsgrenzen en straatpeil

• Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden

• Repressief welstand

• Bluswatervoorziening

• Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten

• Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen

• Overbewoning

• Bouwvalligheid nabijgelegen bouwwerk

• Specifieke zorgplicht gebruik bouwwerk (gevaar voor gezondheid of veiligheid en overlast, hinder en 
gevaar) 

• Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken 

• Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen

Bruidsschat uit BB2012 in Omgevingsplan



• Maatwerkregels → gebiedsgericht → in omgevingsplan

• Maatwerkvoorschriften → projectgericht → in beschikking

Meer overlaten aan gemeenten 
(maatwerk)



Maatwerkregels (= gebiedsgericht)

• Ruimte voor lokaal maatwerk in Omgevingsplan

• Maken onderdeel uit van voorbereidingsprocedure (zienswijzes!)

• Mogelijkheden afgebakend in Bbl
• Strengere energieprestatie (BENG-eisen) (art. 4.150), teruggedraaid?

• Strengere milieuprestatie (art. 4.160), teruggedraaid?

• Bruikbaarheid woningen (alleen versoepelen voor gebieden of categorieën 
woonfuncties) (art. 4.161)

• Afwijken aantal personen voor gebruiksmelding (art. 6.10)

• Onderdelen die niet in Bbl zijn geregeld (bruidsschat)

• Gemeente mag géén afwijkende bepalingsmethode voorschrijven
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Maatwerkregels

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgu66w4PWAhVMKFAKHS92CK4QjRwIBw&url=http://sb-solutions.nl/energie-prestatie-certificaat/&psig=AFQjCNGaiBnCa_rRmJAm07xVoFF65Z4dew&ust=1504339490657564
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Voorbeeld maatwerkregel in Bbl



• Maatwerkvoorschriften = projectgericht

• Nodig om de algemene regels beter te laten aansluiten op het specifieke geval 
= individuele beschikking (maatwerkbesluit of vergunningvoorschrift) 

• Deugdelijke motivering door bevoegd gezag verplicht

• Kan ook op initiatief van de aanvrager

• Mogelijkheden afgebakend in Bbl, o.a.:

• ‘oude artikel 7 Woningwet’ (art. 4.5)

• ‘oude artikel 13 Woningwet’ (art. 3.7)

• nadere eisen bij bouw- en sloopwerkzaamheden (art. 7.5 en 7.32)

• nadere eisen bij een gebruiksmelding (art. 6.5)

• positie brandweeringang (bestaand art. 3.130, nieuwbouw art. 4.227)
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Maatwerkvoorschriften

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjetZ6qy5_WAhWBZFAKHbDGAnIQjRwIBw&url=http://www.signdisplaystore.nl/maatwerk&psig=AFQjCNH93E1HBeIRHIuXoixcSRZYELvItg&ust=1505303668168835


Wie is verantwoordelijk voor het voldoen 
aan de nieuwbouwvoorschriften?

De normadressaat, artikel 4.3 Bbl:

“Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die het bouwwerk 
bouwt. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit”. 



Taal onder de Omgevingwet

Afstemming begrippenkader:

• Bouw………

• Bouwwerk…(installatie/perceel)

• Gebouw……

• ….gebruiks….(nevengebruiksfunctie)

Wat niet verandert (maar wel belangrijk):

• een

• de/het

• een … als bedoeld in

• de … als bedoeld in

• één (x)

• ten minste één

Opsommingen (onveranderd belangrijk)

• ‘en’

• ‘of’

Verwijzingsketen 
• een … als bedoeld

• Binnen artikel vervangen door: ‘de’/’het’ 

…..



• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

• praktijkvoorbeelden, oefenen, testen

• https://iplo.nl

• Informatiepunt Leefomgeving

• regelgeving, inhoudelijke thema’s

Handige websites

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://iplo.nl/




Deregulering Bbl (Stb 2018, 291)

Bruikbaarheidseisen vervallen

Dit geldt niet voor:

• eisen toegankelijkheid

• woningen



Consequenties Utiliteitsbouw

Geen eisen meer aan:

- de hoeveelheid verblijfsgebied (55 % eis) 

- De omvang van verblijfsruimten en verblijfsgebieden.

Focus op: 

• ‘toegankelijkheid’

• Definities: gebruiksgebied, verblijfsgebied, functiegebied, verblijfsruimte en functieruimte.

Andere bronnen technische voorschriften:

- Arbowet

- Alcoholwet



• NEN 6060/NEN 6079: aangestuurd voor brandcompartimenten > 2.500 m²

• SBR hoogbouwrichtlijn voorgeschreven: bij gebouwen > 70 m toepassen 

• Inperking spiegelsymmetrie: altijd brandwerendheid van binnenuit

Overige wijzigingen Bbl (Stb 2018, 291)



• Brandvoorschriftengebied (art. 4.91 - 4.95 deels vergelijkbaar met oude ‘veiligheidszones en 

plasbrandaandachtsgebieden’)

• Nieuw: explosievoorschriftengebied (art. 4.96): voorkoming letsel door scherfwerking beglazing. 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210323-Antea-IFV-Glas-en-gevel.pdf

• In omgevingsplan kan gemeente krachtens Bkl gebieden vaststellen waar deze eisen van 

toepassing zijn

• Breder toepassingsgebied dan BB2012: naast basisnetroutes ook bijv. chemische fabriek/opslag 

gevaarlijke stoffen

Zie verder Bkl en https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/overzicht-stappenplannen-
omgevingsveiligheid

Overige wijzigingen Bbl (Stb 2018, 291)

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210323-Antea-IFV-Glas-en-gevel.pdf
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/overzicht-stappenplannen-omgevingsveiligheid


• ‘Herbouw’: nieuwbouw niveau; mét maatwerkmogelijkheid 

• Functiewijziging: eisen geluidswering geluidsgevoelige objecten

• Vergunning brandveilig gebruik vervalt / wordt gebruiksmelding

• Versoepeling gebruiksmelding kantoor/industrie: vanaf 150 

personen

Overige wijzigingen Bbl (Stb 2018, 291)



• 10 maart 2020: wijzigingen EPBD III (o.a. oplaadpunten, technische bouwsystemen)

• 1 juli 2020: diverse wijzigingen (o.a. brandklasse elektrische leidingen, veiligheidsafstand 
bouwplaatsen, veiligheidsmaatregelen gespoten PUR)

• 1 oktober 2020: stelsel certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties, 
per 1 april 2022 moeten bedrijven gecertificeerd zijn

• 1 januari 2021: EPC wordt BENG-stelsel, andere bepalingsmethode

• 1 april 2021: geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 2012



• Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs fietsbruggen / viaducten (nieuwbouw en 
verbouw)

• Eisen aan markeringen van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties 
(nieuwbouw).

• Aanscherping eisen aan trapleuningen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties 
(nieuwbouw):

• Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten
(nieuwbouw)

• Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren ook bij verbouw en functiewijziging

• Woningtoegangsdeuren alleen bij brand zelfsluitend

• Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector moeten vanaf de openbare weg goed 
bereikbaar zijn (ook woongebouwen).

• Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan 
een drempeldetail / hoogteverschil bij een toegang.

• Eis milieuprestatie voor woonfuncties van 1 naar 0,8

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 2012 
(1 juli 2021)



• Gewijzigde bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 
2012 (1 april 2022)



Toegankelijkheid:

• Drempeldetail van 0,02 m moet bij elke toegang van een woning aanwezig 
zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.

• Voor balkons geldt de eis nog niet (onderzoek praktische uitvoerbaarheid)

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 
2012 (1 januari 2022)



Minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij:

• ingrijpende renovatie, mits in combinatie met;

• aanpassing technisch bouwsysteem 
(verwarmings- / koelinstallatie incl. afgifte)

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 
2012 (1 februari 2022)



• Rookmelders in bestaande woningen (EN 14606)

Overige wijzigingen Bbl, ook al in Bouwbesluit 
2012 (1 juli 2022)



Bereikbaarheid

• Eisen bereikbaarheid gebouwen openbare weg gaan ook voor woningen 
gelden.

Overige wijzigingen Bbl (gelijk met OW)



Brandveiligheid

• Wbdbo van een BC naar lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw) 

• Voorportaal (EBV waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist 
voor lift in woongebouw (nieuwbouw) 

• Geen eis aan afmetingen sluis

• Let op vlak van 1,5 m x 1,5 m

• Elektriciteitsvoorziening voor lift in toegankelijkheidssector moet in een 
60 min. brandwerend afgescheiden ruimte liggen, die alleen wordt 
gebruikt voor deze voorziening

Overige wijzigingen Bbl (gelijk met OW)



Wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de invoering 
van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit 
kwaliteitsborging voor het bouwen):

• normadressaat

• Bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen 
vallen 

• Bouwmelding

• Gegevens en bescheiden bij bouwmelding

• gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag

• gereedmelding bouwactiviteit)

Overige wijzigingen Bbl (gelijk met OW)



• Daglichtfactor (NEN-EN 17037) in plaats van equivalente 

daglichtoppervlakte

• Strengere eisen oplaadvoorzieningen elektrische voertuigen:

• Tegelijkertijd uitschakelen oplaadpunten

• Aangeven oplaadpunten en uitschakelvoorziening

• Mode 3 of mode 4 cf. NEN 1010.   Meer info: NIPV-publicatie 
Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven 
voertuigen

Na inwerkingtreding Bbl (1 juli 2023)

https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf


Automatische blusinstallatie in parkeergarage onder slaapgebouwen 

Uitzonderingen

• Geldt niet als VG hoger ligt dan 13 m, en aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

• GO garage < 1.000 m², én

• Ten minste 1 vluchtroute van slaapgebouw is niet bereikbaar vanuit garage, én

• Geen automatisch parkeersysteem.

• Geldt niet als geen VG hoger ligt dan 13 m, tenzij:

• GO garage > 1.000 m², én 

• Slaapgebouw heeft enkele vluchtroute die bereikbaar is vanuit garage.

Na inwerkingtreding Bbl 
(1 juli 2023)



In deze presentatie is selectief geput uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en de besluiten tot wijziging van dat besluit, zoals gepubliceerd tot 6 oktober 2022, te weten:

1. Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 2018, 291)

2. Invoeringsbesluit Omgevingswet (Stb. 2020, 400)

3. Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (Stb. 2020, 557) 

4. Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Stb. 2021, 22)

5. Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (Stb. 2020, 532) 

6. Besluit, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Stb. 2019, 501) 

7. Besluit, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Stb. 
2020, 84) 

8. Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in 
bouwwerken en enkele andere wijzigingen (Stb. 2020, 189)

9. Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van 
een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 348) 

10. Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Stb. 
2020, 454) 

11. Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 
2021, 10)

12. Besluit houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere 
wijzigingen (Stb. 2021, 147) 

13. Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stb 2021, 287)

14. Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (Stb. 2021, 658)

15. Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Stb 2022, 145)

16. Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (Stb 2022, 172)

17. Besluit tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 (Stb. 2022, 95)

18.  Besluit houdende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht en enkele technische wijzigingen (Stb. 
2022, 360) 

Verantwoording



Artikel 8.3 Bbl Algemeen overgangsrecht lopende aanvragen en meldingen

1. Vergunning: tijdstip van aanvraag

2. Melding: tijdstip van melding

Specifiek overgangsrecht in betreffende paragraaf

Overgangsrecht



Slot

• Bbl: even wennen / zoeken, maar vertrouwd.

• Zowel aanscherpingen als versoepelingen

• Maar de uitgangspunten zijn hetzelfde

• Centraal / decentraal: Bruidsschat

• Veel inhoudelijke wijzigingen reeds in Bouwbesluit
2012

• Meer info: Praktijkboek Bbl

Succes!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2021/09/14/praktijkboek-besluit-bouwwerken-leefomgeving


BEDANKT VOOR UW AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?


