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Stand van zaken  
Besluit bouwwerken 
leefomgeving
Met de komst van de Omgevingswet krijgt ook het Bouwbesluit een opvolger: Besluit 

bouwwerken leefomgeving (Bbl). Marjolein Berghuis en Joost Pothuis, beiden senior 

adviseur bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, brachten tijdens een 

middagworkshop bij het Jaarcongres Vereniging BWT Nederland de aanwezigen op de 

hoogte van de laatste stand van zaken. 

Tekst ing. Frank de Groot
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D
e zaal puilde uit, dus blijkbaar is er 

bij veel BWT’ers behoefte aan nadere 

informatie over het Bbl. Een gerust-

stellende gedachte, want het is voor 

mij ook altijd weer een lastige opgave om uit 

de achttien workshops er twee te bezoeken en 

die voor onze lezers uit te werken. 

In eerste instantie volgt nog even een spoed-

cursus (zie afbeelding 1): de Omgevingswet 

wijst het Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl) aan, de opvolger van het huidige Bouw-

besluit 2012. Het Bbl omvat de voorschriften 

voor bouwwerken, waarbij de kern wordt ge-

vormd door de voorschriften uit het huidige 

Bouwbesluit 2012. De Omgevingswet wijst ook 

het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

aan, dat regels bevat over milieubelastende 

activiteiten en lozingsactiviteiten. Tot slot is er 

het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dat 

instructieregels van het Rijk bevat over het 

toepassen door decentrale overheden van 

kerninstrumenten. Dit besluit richt zich op de 

overheid, de andere twee op bedrijven en bur-

gers. Er is ook een Omgevingsbesluit (tegen-

woordig Wabo/Bor) dat regels stelt aan proce-

dures, indieningsvereisten en dergelijke. 

Welke regels in Bbl?

“Een groot deel van de wijzigingen in het Bbl, 

vergeleken met het Bouwbesluit, is ‘systeem-

technisch’. Zo hebben er aanpassingen 

plaatsgevonden om aan te sluiten bij de opzet 

en terminologie van de Omgevingswet. Ook 

zijn op bouwwerken gerichte regels uit andere 

besluiten, zoals het Activiteitenbesluit, het 

Besluit energieprestatie gebouwen en het As-

bestverwijderingsbesluit in het Bbl opge-

gaan”, legt Joost Pothuis uit.

Daarnaast wordt een aantal voorschriften van-

uit de Woningwet en de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht (Wabo) in het Bbl op-

genomen, zoals het bekende artikel 13 van de 

Woningwet (het ‘handhavingsartikel’) en de in 

artikel 2.1 van de Wabo bedoelde aanwijzing 

van vergunningplichtige gevallen (bouwver-

gunningplicht). Tot slot komen de regels uit 

het Besluit omgevingsrecht (vergunningvrij 

bouwen, Bor) en het Besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval in het Bbl. Zie verder af-

beelding 2.

“Wat weinig mensen in de gaten schijnen te 

hebben is dat de regels rond gelijkwaardig-

heid naar de Omgevingswet gaan en dus bre-

der gaan gelden. En dan is er nog de bruids-

schat die naar het omgevingsplan gaat”, zegt 

Joost. 

De knip

Inmiddels al een bekende kreet in BWT-land: 

‘de knip’. Deze moet verwarring rond ‘vergun-

ningvrij’ bouwen voorkomen. Denk daarbij aan 

dakkapellen die nu aan de achterkant vergun-

ningvrij zijn, terwijl aan de voorkant een pre-

ventieve toets aan het Bouwbesluit verplicht 

is. In de Omgevingswet is dit idee verder uit-

gewerkt door de vergunningplicht voor het 

bouwen op te knippen in een technisch deel 

(bouwactiviteit, landelijk) en een ruimtelijk 

deel (omgevingsplanactiviteit, gemeente). 

Voor beide delen is – binnen een omgevings-

vergunning – separaat een toestemming no-

dig. En in beide gevallen kan dat een toestem-

ming van rechtswege zijn (vergunningvrij), een 

melding of een vergunning. Het principe is 

weergegeven in afbeelding 3.

“We spreken dus onder de Omgevingswet over 

‘activiteiten’, in plaats van ‘bouwen’. Een 

bouwactiviteit onder het Bbl gaat over onder 

meer constructieve veiligheid, gezondheid, 

duurzaamheid, bruikbaarheid en aanwezig-

heid van bepaalde installaties. Een omge-

vingsplanactiviteit gaat bijvoorbeeld over 

functietoedeling, bouwhoogte, bebouwings-

percentage en welstand”, legt Joost uit. “Even 

nog voor de duidelijkheid: dit betreft geen in-

houdelijke wijzigingen, maar procedurele wij-

zingen onder de Omgevingswet.”

Hoofdstukindeling

Nieuw is verder de hoofdstukindeling van het 

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

Het valt direct op dat Bestaande bouw en 

Nieuwbouw nu aparte hoofdstukken zijn: res-

pectievelijk 3 en 4. Hoofdstuk 5 is ook nieuw: 

Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk 

en wijziging van een gebruiksfunctie. “Dit sluit 

beter aan op de gewijzigde bouwopgave dan 

het huidige Bouwbesluit waar nieuwbouw, be-Afbeelding 1. 
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Nieuwe wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl

Een aantal wijzigingen is al in het Bouwbesluit 2012 opgenomen 

of staat gepland tot 1 juli 2022:

• 10 maart 2020. Wijzigingen EPBD III (onder andere oplaadpun-

ten, technische bouwsystemen).

• 1 juli 2020. Diverse wijzigingen (onder andere brandklasse elek-

trische leidingen, veiligheidsafstand bouwplaatsen, veiligheids-

maatregelen gespoten PUR).

• 1 oktober 2020. Stelsel certificering werkzaamheden gasverbran-

dingsinstallaties; per 1 januari 2023 moeten bedrijven gecertifi-

ceerd zijn. Oorspronkelijke datum was 1 april 2022, maar recen-

telijk is de certificatieplicht uitgesteld.

• 1 januari 2021. EPC wordt BENG-stelsel, andere bepalingsme-

thode (NTA 88).

• 1 april 2021. Geluidseisen aan buiten opgestelde installaties 

voor warmte- en koude-opwekking.

• 1 juli 2021. Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs 

fietsbruggen/viaducten voor langzaam verkeer (nieuwbouw en 

verbouw): hoogte minimaal 1,30 meter.

• 1 juli 2021. Eisen aan markeringen van trappen in voor publiek 

toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

• 1 juli 2021. Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zij-

den en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor pu-

bliek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw): leuningen 

moeten > 0,3 meter horizontaal doorlopen aan begin en einde 

van trap.

• 1 juli 2021. Rookdoorgangseisen Ra/R200 cf. NEN 6075 bij (be-

schermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).

• 1 juli 2021. Woningtoegangsdeuren alleen bij brand zelfslui-

tend. Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren ook bij verbouw 

en functiewijziging. Vrijloopdranger verplicht bij woningtoe-

gangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.

• 1 juli 2021. Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector 

moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn (ook 

woongebouwen). Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toe-

gankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempelde-

tail/hoogteverschil bij een toegang.

• 1 juli 2021. Eis milieuprestatie voor woonfuncties van 1 naar 

0,8.

• 1 januari 2022. Drempeldetail van 0,02 meter moet bij elke toe-

gang 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).

• 1 januari 2022. (in consultatie Bbl) Minimale hoeveelheid her-

nieuwbare energie bij ingrijpende renovatie, in combinatie met 

aanpassing technisch bouwsysteem (verwarmings-/koelinstallatie 

inclusief afgifte).

• 1 juli 2022(?) (in voorhang Bbl) Duurzaam gebruik van daken bij 

industrie- en overige gebruiksfuncties: maatwerkmogelijkheden 

(maatwerkvoorschrift voor bestaande bouw, maatwerkregel voor 

nieuwbouw). Daken gebruiken voor opwekken hernieuwbare 

energie tot maximaal het energiegebruik van het gebouw. Treffen 

van maatregelen aan daken van gebouwen ter verbetering van 

de klimaatadaptiviteit van die gebouwen (groene daken).

• 1 juli 2022. Eisen bereikbaarheid gebouwen openbare weg gaan 

ook voor woningen gelden. Het is dan niet meer toegestaan dat 

de voordeur alleen via trapjes in de voortuin is te bereiken.

• 1 juli 2022. WBDBO van een brandcompartiment naar een lift in 

een woongebouw is 60 minuten (nieuwbouw). Voorportaal (Ex-

tra Beschermde Vluchtroutes (EBV) waaraan geen woningtoe-

gangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw). 

• 1 juli 2022. Elektriciteitsvoorziening voor lift in toegankelijkheids-

sector moet in een 60 minuten brandwerend afgescheiden ruim-

te liggen, die alleen wordt gebruikt voor deze voorziening.

• 1 juli 2022. Rookmelders in bestaande bouw (EN 14606).

• 1 juli 2022. (in consultatie Bbl) Strengere eisen oplaadvoorzienin-

gen elektrische voertuigen: tegelijkertijd uitschakelen oplaadpun-

ten en aangeven oplaadpunten en uitschakelvoorziening.

• 1 juli 2022. (in consultatie Bbl) Sprinkler in parkeergarage onder 

hoge gebouwen waarin geslapen wordt.

• 1 juli 2022. (in consultatie Bbl) Daglichtfactor (NEN-EN 17037).

• 1 juli 2022. (in consultatie Bbl) Eisen brandveiligheid woonfunc-

tie met zorg (WAR-systematiek).

staande bouw en verbouw allemaal onder de-

zelfde hoofdstukken vallen, namelijk veilig-

heid, gezondheid, bruikbaarheid, energie- 

zuinigheid en milieu en installaties. Nu zijn er 

de ‘afdelingen’ Algemeen, Veiligheid, Gezond-

heid, Duurzaamheid, Bruikbaarheid, Toegan-

kelijkheid en Bouwwerkinstallaties onder de 

hoofdstukken 3, 4 en 5”, aldus Joost.

“Gaat nu alles op zijn kop? Nee!”, zegt Joost. 

“Bbl blijft lijken op Bouwbesluit 2012 wat be-

treft de systematiek, tabelstructuur, begrippen 

en gelijkwaardigheid. De meeste voorschriften 

blijven ook in tact. Wat ik persoonlijk wel bij-

zonder vind, is dat er enkele regels uit de Wo-

ningwet in het Bbl terecht zijn gekomen, zoals 

het toepassingsbereik voor bestaande bouw 

en verbouweisen, de specifieke zorgplicht, 

onderzoeksplicht en diverse maatwerkvoor-

schriften. Feitelijk zijn dit schuifspelletjes, dus 

inhoudelijk verandert er niets. Het staat nu 

alleen op een andere plek.”

Decentralisatie

Joost merkt op dat de Omgevingswet uitgaat 



14   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

van decentralisatie, waarbij er meer wordt 

overgelaten aan gemeenten: “Zo bevat het Bbl 

geen voorschriften meer aan open erven en 

terreinen. Ook de voorschriften die betrekking 

hebben op kleinschalige hinder en overlast 

vervallen. Gemeenten kunnen voortaan zelf 

bepalen of hiervoor gemeentelijke regels moe-

ten gelden. En dan is er natuurlijk nog het om-

gevingsplan met bruidsschat, bestemmings-

plan en bestemmingsplanvoorschriften.”

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels 

van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk zorgt er 

met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels 

automatisch in het omgevingsplan komen. Dit 

heet ook wel de ‘bruidsschat’. De bruidsschat 

bestaat uit ongeveer 600 regels uit het huidi-

ge Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Be-

sluit omgevingsrecht (Bor). Wat komt er alle-

maal mee? Joost laat het zien op het scherm: 

aansluitplichten (distributienet elektriciteit, 

gas, warmte en drinkwater, en afvoer afvalwa-

ter en hwa), uitzetten rooilijnen, bebouwings-

grenzen en straatpeil, specifieke zorgplicht 

beschermen omgeving bouw- en sloopwerk-

zaamheden, repressief welstand, bluswater-

voorziening, bereikbaarheid bouwwerk voor 

hulpverleningsdiensten, opstelplaatsen voor 

brandweervoertuigen, overbewoning, bouw-

valligheid nabijgelegen bouwwerk, specifieke 

zorgplicht gebruik bouwwerk (gevaar voor ge-

zondheid of veiligheid en overlast, hinder en 

gevaar), aanwezigheid brandgevaarlijke stof-

fen nabij bouwwerken en specifieke zorgplicht 

staat en gebruik open erven en terreinen. 

“Vanaf de inwerkingtreding van de Omge-

vingswet kunnen gemeenten de bruidsschat-

regels wijzigen, handhaven of laten vervallen. 

Alle bruidsschatregels moeten voor 2029 op 

deze wijze zijn behandeld.”

Maatwerk

Nieuw is dat het Bbl voor diverse onderwerpen 

ruimte geeft voor decentrale beleidskeuzes. 

Joost: “Gemeenten kunnen in hun omgevings-

plannen zogenoemde ‘maatwerkregels’ opne-

men over bijvoorbeeld energiezuinigheid en 

duurzaamheid die strenger zijn dan het Bbl 

voorschrijft. Zo kunnen zij gebiedsgericht am-

bities op het gebied van energiezuinigheid en 

duurzaamheid formuleren. Ook kan een ge-

meente de bruikbaarheid van woningen ver-

soepelen en afwijken van het aantal personen 

voor een gebruiksmelding. En dan zijn er na-

tuurlijk nog de onderdelen die niet in het Bbl 

zijn geregeld, zoals de bruidsschat.”

Er zijn tot slot ook maatwerkvoorschriften. 

Joost besluit zijn bijdrage: “Dat zijn op het in-

dividuele geval toegesneden voorschriften. 

Daarmee kunnen door gemeenten algemene 

regels worden ingevuld, aangevuld of kan van 

algemene regels worden afgeweken. Maat-

werkvoorschriften zijn beschikkingen, gericht 

tot degene die de activiteit verricht, dus een 

bepaald persoon of bepaald bedrijf.”

Wijzigingen

Marjolein Berghuis neemt daarna het stokje 

over van Joost en gaat verder in op de wijzi-

gingen in het Bbl: “De bruikbaarheidseisen 

vervallen. Dit geldt echter niet voor woningen 

en de eisen aan toegankelijkheid.” Een be-

langrijke wijziging is verder dat NEN 6060 

‘Brandveiligheid van grote brandcomparti-

menten’ en NEN 6079 ‘Brandveiligheid van 

grote brandcompartimenten – Risico-benade-

ring’ worden aangewezen voor brandcompar-

timenten > 2.500 m2. Daarnaast wordt de SBR 

Hoogbouwrichtlijn voorgeschreven bij gebou-

wen hoger dan 70 meter. “Belangrijk is verder 

dat bij de eis voor spiegelsymmetrie bij 

brandveiligheid ten aanzien van een fictief 

Afbeelding 2. 

Afbeelding 3.
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aangrenzend pand er ook een eis gaat gelden 

voor de brandveiligheid van binnenuit. Bij 

spiegelsymmetrie gaat de wetgever namelijk 

uit van een belendend pand waarvan de gevel 

dezelfde brandveiligheid heeft. In werkelijk-

heid is dat vaak niet zo en kan die brandvei-

ligheid ook veel slechter zijn. Daarom geldt er 

nu ook een eis voor de brandwerendheid van 

binnenuit. De verdeling brandveiligheid bin-

nen/buiten is dan 50/50.”

Er komen nog meer wijzigingen voorbij, zoals 

het brandvoorschriftengebied, deels vergelijk-

baar met oude veiligheidszones en plasbran-

daandachtsgebieden. Nieuw is het explosie-

voorschriftengebied met eisen met betrekking 

tot veiligheidsglas. “Voorkomen moet worden 

dat door een explosie in de directe omgeving 

het glas door scherfwerking letsel veroorzaakt 

bij gebruikers van een gebouw”, legt Marjolein 

uit. “Verder kan een gemeente in een omge-

vingsplan krachtens het Bkl gebieden vaststel-

len waar deze eisen van toepassing zijn. Dat is 

een breder toepassingsgebied dan Bouwbe-

sluit 2012: naast basisnetroutes kan dat ook 

bijvoorbeeld een chemische fabriek of opslag 

zijn van gevaarlijke stoffen.”

Overige wijzigingen

Marjolein somt nog meer wijzigingen op. Zo 

viel herbouw (het vernieuwen van een pand na 

sloop, uitgezonderd de fundering) in het 

Bouwbesluit onder verbouw en valt dit straks 

onder nieuwbouw. Wel kan een gemeente via 

een maatwerkvoorschrift bepaalde eisen ver-

soepelen. Verder worden er bij functiewijzi-

ging aanvullende eisen gesteld aan de ge-

luidswering bij geluidsgevoelige objecten. 

Marjolein: “Nog meer: de vergunning brand-

veilig gebruik vervalt en wordt een gebruiks-

melding, en de gebruiksmelding voor kantoor- 

en industriefuncties gaat gelden vanaf 150 

personen.”

“Bbl: het is even wennen en zoeken. Van cen-

traal naar decentraal: het is oude wijn in nieu-

we zakken. Veel wijzigingen gaan ook gefa-

seerd in werking. Let verder op het overgangs- 

recht, dat zowel in een apart hoofdstuk (alge-

meen) als tussen de eisen door (specifiek) 

staat. Er is zowel sprake van aanscherpingen 

als versoepelingen, maar de uitgangspunten 

zijn hetzelfde. Succes!”, besluit Marjolein.

Joost Pothuis geeft uitleg over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Marjolein Berghuis (links, met blauwe bloes) nam later het stokje over in de presentatie.


