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Vergunningvrij bouwen 
onder de Omgevingswet

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet verandert aanzienlijk. Op bouw-

technisch vlak wordt er meer vergunningvrij, maar op ruimtelijk vlak zal de gemeente zelf 

keuzes moeten gaan maken of er meer of minder vergunningvrije bouwmogelijkheden 

komen. Adviseur bouwregelgeving en docent Henry de Roo van Roobeek Advies nam de 

deelnemers tijdens een middagworkshop mee in de meest belangrijke wijzigingen ten 

opzichte van de huidige regeling vergunningvrij bouwen volgens bijlage II Bor. 

Tekst ing. Frank de Groot
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Henry de Roo praat de zaal bij over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. 
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“Mijn eerste werkdag op 
het gemeentehuis, dat 
was in het vroege voor-
jaar van 2001. Voor de 

jongeren onder ons, dat was in de tijd van de 
bouwvergunning”, trapt De Roo zijn workshop 
speels en interactief af. Hij neemt de deelne-
mers aan de hand van een eigen tijdlijn mee 
vanuit de geschiedenis van het vergunning-
vrije bouwen. “Het artikel 43 van Woningwet 
1991 is de eerste landelijke uniformering voor 
het vergunningvrij bouwen. Ook golden in die 
tijd categorieën bouwwerken die bouwmel-
dingplichtig waren.” 
“De Woningwet 2003 bracht ons ook vergun-
ningvrije bouwwerken, maar tevens de zoge-
noemde lichte bouwvergunningplichtige 
bouwwerken.” De zaal krijgt een overhoring 
over de doorlooptijden van toen 6 en 12 we-
ken voor de verschillende vergunningprocedu-
res. Daarnaast worden de deelnemers herin-
nerd aan de tijdsperiode waarin de bouw- 
vergunning in een fase 1 en fase 2 werden ver-
leend. 
“Sinds de Wabo, die per 1 oktober 2010 in 
werking trad, is de bouwvergunning niet meer. 
Vanaf dat moment werken wij met omgevings-
vergunningen. Ook de vergunningvrije regels 
zijn toen veranderd. Sindsdien werken wij met 
de regels uit bijlage II van het Besluit omge-
vingsrecht (Bor). De praktijk leerde ook dat de 
toepassing niet altijd eenvoudig was. Ondui-
delijk, met veel jurisprudentie als gevolg. Het 
idee om de regeling aan te passen om veel 
jurisprudentie ‘prullenbakwaardig’ te maken 
leidde tot een wijziging van de huidige rege-
ling op 1 november 2014.”
Er is veel belangstelling voor deze workshop in 
de eerste ronde tijdens het Jaarcongres Vereni-

ging BWT Nederland. Daarom wordt deze ge-
houden in de grote plenaire zaal en niet in een 
van de vele kleinere zalen. Het was weer niet 
makkelijk kiezen, want het aanbod aan inte-
ressante workshops in de eerste en tweede 
ronde was groot. 

Bestaande situatie

Volgens artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo 
is het bouwen van een bouwactiviteit omge-
vingsvergunningplichtig, tenzij vergunningvrij. 
In het Besluit omgevingsrecht volgt een aan-
wijzing van categorieën gevallen waarin geen 
omgevingsvergunning is vereist. In artikel 2.3 
van het Bor wordt onder andere verwezen naar 
artikel 2 en 3 van bijlage II Bor. “De huidige 
regeling vergunningvrij bouwen volgens bijla-
ge II Bor bracht ons begrippen als achtererfge-
bied, oorspronkelijk hoofdgebouw, bebou-
wingsgebied, et cetera. Ten opzichte van de 
oorspronkelijke regeling uit 2010 ontstond 
een nieuw speelveld ten aanzien van de toe-
passing van het vergunningvrije bouwen. Denk 
alleen al aan de discussie over ‘achtererfge-
bied’ of ‘erf’ en het uitsluiten van percelen als 
zijnde ‘erf’ en de aanduiding ‘hoofdgebouw’. 
Hier is veel jurisprudentie over”, vertelt De 
Roo.

Nieuwe situatie: de knip

In de Omgevingswet worden bouwprojecten 
opgeknipt in een omgevingsplanactiviteit en 
technische bouwactiviteit. “Hierin kan door 
een aantal van jullie, de ‘vroegere’ bouwver-
gunning fase 1 en fase 2 misschien worden 
herkend”, checkt De Roo bij deelnemers. De 
omgevingsplanactiviteit met betrekking tot het 
bouwen, zoals het begrip in de Omgevingswet 
luidt. Een omgevingsplanactiviteit wordt ge-

toetst aan het Omgevingsplan. De omgevings-
planactiviteit gaat bijvoorbeeld over functie-
toedeling, bouwhoogte, bebouwingspercenta- 
ge en welstand. De gemeente stelt deze re-
gels. De (technisch) bouwactiviteit wordt ge-
toetst aan de bouwtechnische regels vanuit 
het Besluit bouwwerken leefomgeving. Een 
bouwactiviteit moet voldoen aan bijvoorbeeld 
regels over constructieve veiligheid, gezond-
heid, duurzaamheid, bruikbaarheid en aanwe-
zigheid van bepaalde installaties. 
Voor beide delen is bij een omgevingsvergun-
ning voor een bouwproject al dan niet sepa-
raat een ‘toestemming’ nodig. En in beide ge-
vallen kan dat een toestemming zijn via een 
omgevingsvergunning of een melding. Voor de 
ruimtelijke bouwactiviteit kunnen gemeenten 
uiteindelijk in hun Omgevingsplan zelf een 
vergunningstelsel opnemen, of juist ook niet. 
Dat is de ruimte voor lokaal maatwerk die ont-
staat met de komst van de Omgevingswet. Zo-
wel de ruimtelijke als bouwtechnische bouw- 
activiteit kent (als gevolg van de knip) vergun-
ningvrije categorieën. “Deze Rijksregels staan 
in het Bbl opgenomen en zijn van toepassing 
voor alle gemeenten”, aldus De Roo.

Omgevingsplanactiviteit

De Roo gaat hierna nader in op de omgevings-
planactiviteit. Het uitgangspunt in de Omge-
vingswet (artikel 5.1 lid 1 onder a) bepaalt dat 
een omgevingsplanactiviteit omgevingsver-
gunningplichtig is, tenzij deze vergunningvrij 
is op basis van artikel 2.29 van het Bbl. Daarin 
staat een limitatieve opsomming van vergun-
ningvrije categorieën op rijksniveau. Omge-
vingsplanvrije activiteiten zijn bijvoorbeeld de 
dakkapel in het achterdakvlak, dakramen, 
zonnepanelen en erf- en perceelafscheidingen 

De ‘knip’ voor 

het bouwen.
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lager dan 1 meter. “Deze categorieën zijn ge-
lijk aan de huidige artikel 2 bijlage II van het 
Bor. Deze omgevingsplanactiviteiten zijn altijd 
vergunningvrij en niet door de gemeente ver-
gunning- of meldingplichtig te maken in (het 
nieuwe deel van) het omgevingsplan”, stelt De 
Roo. 
Als de Omgevingswet in werking treedt, heeft 
iedere gemeente direct een omgevingsplan 
van rechtswege of anders gezegd, het tijdelijk 
deel van het omgevingsplan. “Het tijdelijk 
deel van het omgevingsplan bestaat uit de 
(ruimtelijke) regels uit verschillende instru-
menten, zoals wij die nu (her)kennen vanuit 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Denk aan alle ge-
meentelijke planologische regelingen, zoals 
bestemmingsplannen, facetbestemmingsplan-
nen en wijzigingsplannen. Daarnaast zijn de 
plaatselijke verordeningen die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving, ook on-
derdeel van het tijdelijk deel van het omge-
vingsplan. Denk aan de erfgoedverordening, 
bomen- of kapverordening en hemelwaterver-
ordening. Tot slot bevat het tijdelijk deel van 
het omgevingsplan ook de regels uit de 
bruidsschat.” Over die bruidsschat straks 

meer. De Roo: “Uiteindelijk moet er een sa-
menhangend omgevingsplan ontstaan, door 
de transitie van het tijdelijke deel naar het 
nieuwe deel.”

Technische bouwactiviteit

In artikel 5.1 lid 2 onder a van de Omgevings-
wet staat dat voor de (technische) bouwactivi-
teit een omgevingsvergunning nodig is voor 
zover het gaat om een in het Bbl aangewezen 
geval. “Dit houdt in dat een bouwactiviteit pas 
vergunningplichtig is als deze dus specifiek is 
aangewezen in het Bbl. Een voorbeeld daar-
van is te lezen in artikel 2.25 en 2.26 van het 
Bbl. Het onderscheid in de artikelen heeft be-
trekking op bouwwerken met een dak (2.25) 
en bouwwerken zonder een dak (2.26).” 
De Roo geeft enkele voorbeelden uit de ge-
noemde artikelen weer op het grote scherm. 
Zo is een bouwwerk met een dak vergunning-
plichtig voor de technische bouwactiviteit als 
het aan een van de volgende voorwaarden vol-
doet:
• het staat niet op de grond;
• het is hoger dan 5 meter;
• bij meer dan één bouwlaag is het voorzien 

van een verblijfsgebied op die tweede bouw-
laag of hoger;

• het is voorzien van een dakterras, balkon of 
andere niet op de grond gelegen buiten-
ruimte; of

• als gevolg van de bouwactiviteit wordt dit 
bouwwerk een hoofdgebouw. 

De Roo benadrukt de conclusie dat als bouw-
werken niet voldoen aan in artikelen 2.25 en 
2.26 gestelde voorwaarden, er sprake is van 
een vergunningvrije technische bouwactiviteit.
Wat opvalt is dat bij de technische bouwactivi-
teit niet meer wordt gekeken naar de plaats 
van het bouwwerk. Dit aspect speelt in de hui-
dige regeling wel een rol. De huidige voor-
kant/achterkant-benadering bepaalt nu de 
vergunningplicht. Het voorbeeld van de dakka-
pel wordt aangehaald. “Een dakkapel op het 
achterdakvlak die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden is onder de huidige regeling ver-
gunningvrij. Exact dezelfde dakkapel op het 
voordakvlak is omgevingsvergunningplichtig 
voor het bouwen. Met als gevolg dat bij de ver-
gunningaanvraag Bouwbesluit technische za-
ken als constructieve berekeningen kunnen 

Henry de Roo: “Een gemeente kan via het omgevingsplan zorgen voor maatwerk per locatie. Daarbij mag een gemeente ruimtelijke activiteiten vergunningvrij of 

meldingplichtig maken, maar niet vergunningplichtig als die al in het Bbl vergunningvrij zijn.”
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alle dakkapellen, ongeacht voor-, zij- of ach-
terkant, monument of geen monument, altijd 
vergunningvrij voor de technische bouwactivi-
teit. Maar dat geldt ook voor dakramen, gevel-
wijzigingen, interne verbouwing, zolang  de 
draagconstructie of omvang (beschermd) 
brandcompartiment niet wijzigt. Zo worden 
met de invoering van de knip direct veel meer 
bouwwerken bouwtechnisch vergunningvrij 
dan nu het geval is. Opgemerkt wordt dat ook 
met de Omgevingswet het motto ‘vergunning-
vrij maakt niet regelvrij!’ van toepassing blijft 
voor alle bouwwerken. 

Ruimte voor lokaal maatwerk

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal 
regels van het Rijk naar gemeenten. Dit heet 
ook wel de ‘bruidsschat’. De echte ruimte voor 
lokaal maatwerk ontstaat als gevolg van de 
bruidsschat. Het Rijk zorgt er met het Invoe-
ringsbesluit voor dat de regels voor gemeen-
ten automatisch in het tijdelijk deel van het 
omgevingsplan komen. In de bruidsschat 
staan ook vergunningvrije gevallen aangewe-
zen, zoals bijbehorende bouwwerken. Ge-
meenten krijgen dankzij de bruidsschat de tijd 
om zelf een afweging te maken hoe ze deze 
onderwerpen willen regelen. “Gemeenten kun-
nen de regels vervolgens schrappen, aanpas-
sen of houden binnen de kaders van de Omge-

vingswet. Daarvoor hebben ze tot 31 december 
2029 de tijd. De ‘enige beperking’ is dat (het 
nieuwe deel van) het omgevingsplan moet vol-
doen aan de instructieregels van hoofdstuk 5 
uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en 
niet in strijd mag zijn met een evenwichtige 
toedeling van functies op locaties”, aldus De 
Roo.
Beginnen bij het begin. In de bruidsschat (arti-
kel 22.26) staat de vergunningplicht voor de 
ruimtelijke bouwactiviteit (‘binnenplanse om-
gevingsvergunning omgevingsplanactiviteit 
voor het bouwen’). Deze vergunningplicht is te 
vergelijken met de huidige artikel 2.1 lid 1 on-
der a van de Wabo. Met een klein uitstapje be-
nadrukt De Roo dat voor deze omgevingsver-
gunning in de bruidsschat ook de aanvraag- 
vereisten en beoordelingsregels ten aanzien 
van de ruimtelijke bouwactiviteit staan ver-
meld. Dat gegeven wekt de interesse van en-
kele deelnemers, en vragen worden gesteld. 
De Roo geeft aan dat voor omgevingsplanacti-
viteiten uiteindelijk in het nieuwe deel van de 
omgevingsplannen gemeenten ook (zelf ) hun 
aanvraagvereisten en beoordelingsregels van 
de betreffende omgevingsplanactiviteiten 
moet gaan opnemen. De Roo toont hiervan 
een voorbeeld en duidt “dat deze gemeente 
ervoor heeft gekozen om de huisvesting voor 
mantelzorg in hun omgevingsplan vergunning-

worden opgevraagd, en een doorsnedeteke-
ning waaruit de hoogte van de vloerafschei-
ding blijkt. Terwijl dat bij een vergunningvrije 
dakkapel op het achterdakvlak niet gebeurt.” 
En hiermee wordt een uit de zaal gestelde vraag 
“waarom deze knip?” beantwoord. Voor de tech-
nische bouwactiviteit wordt onder de Omge-
vingswet gekeken naar de bouwtechnische risi-
co’s van het bouwen. De Roo: “Bij een techni- 
sche bouwactiviteit wordt er niet meer gekeken 
naar de plaats of oppervlakte van het bouwwerk. 
Of het bouwwerk wel of niet op een bepaalde 
plek mag worden gebouwd, wordt bepaald aan 
de andere kant van de knip: de ruimtelijke 
bouwactiviteit (omgevingsplanactiviteit).” 
Hij vervolgt. “Naast de aanwijzing van de ver-
gunningplichtige bouwactiviteiten in het Bbl, 
bevat artikel 2.27 vervolgens ook specifieke 
uitzonderingen op deze vergunningplicht voor 
een technische bouwactiviteit. In het eerste 
lid onder b van artikel 2.27 volgt onder andere 
dat bouwwerken in gevolgklasse 1 als gevolg 
van de Wkb niet vergunningplichtig zijn. Dat 
voor deze bouwwerken de bouwmelding geldt, 
blijkt uit artikel 2.18 van het Bbl. Verder volgt 
uit het tweede lid van artikel 2.27 een limita-
tieve opsomming van gevallen van bouwwer-
ken die vergunningvrij voor de bouwtechni-
sche toets zijn.” 
Zo zijn met de komst van de Omgevingswet 
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meenten zijn die de huidige 4-meter-zone wil-
len loslaten om een zone van 2,5 meter te ma-
ken, waarom ook niet?”, prikkelt De Roo de 
deelnemers. “Allemaal keuzes! Keuzes die ge-
meenten zelf kunnen maken”, stelt De Roo. Hij 
vervolgt met voorbeelden uit de VNG-staal-
kaarten, waarin voorbeelden van vergunning-
vrije regels van bijbehorende bouwwerken in 
het voorerfgebied (erkers) en dakkapellen op 
het voordakvlak worden getoond. Ook de keu-
ze om het ruimtelijk deel van het bouwen via 
een meldingplicht of informatieplicht te orga-
niseren behoort tot regelkwalificatie zoals de 
VNG die in de staalkaarten voorstelt. 

Keuzes maken via het wijzigings- 

besluit

In de workshop wordt tot besluit kort aan-
dacht besteed aan hoe deze keuzes kunnen 
worden gemaakt. De Roo geeft aan dat bruids-
schatregels via een wijzigingsbesluit bijvoor-
beeld als volgt kunnen worden opgenomen in 
het nieuwe deel van het Omgevingsplan:
• de regel in de bruidsschat vervalt en in het 

nieuwe deel (omgevingsplan) wordt een 
nieuwe regel opgenomen (schrappen);

• de regel uit de bruidsschat wordt gewijzigd 
door deze uit de bruidsschat te schrappen 
en gewijzigd in het nieuwe deel (omgevings-
plan) op te nemen (aanpassen);

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

Bij een wijzigingsbesluit is het van belang om 
te bedenken dat in alle gevallen moet worden 
bepaald of de bruidsschatregels van toepas-
sing zijn op het werkingsgebied van de nieuwe 
ontwikkeling. Hierdoor blijft de bruidsschat 
voor de rest van het gemeentelijk grondgebied 
(vooralsnog) ongewijzigd van toepassing. 
Samenvattend biedt de Omgevingswet via de 
bruidsschat veel ruimte voor lokaal maatwerk 
in de omgevingsplannen. De Roo besluit zijn 
workshop: “Het knippen van een bouwproject 
in een ruimtelijke en technische bouwactivi-
teit zal even wennen zijn. Als een gemeente 
veel regels uit de bruidsschat ongewijzigd (be-
leidsneutraal) overneemt in het nieuwe deel 
van het omgevingsplan zullen er praktisch 
weinig verschillen zijn. Maar als elke gemeen-
te ‘eigen’ regels vergunningvrij gaat organise-
ren, zorgt dat ook voor landelijke en soms re-
gionale grote verschillen. Bedenk dat inwo- 
ners van gemeenten, architecten en bouwers 
ook met deze nieuwe regels moeten kunnen 
werken. Wordt het nu ‘eenvoudig beter’ of 
toch ‘complex anders’?”

plichtig te maken. Ook ziet u welke gegevens 
de gemeente nodig heeft voor een inhoudelij-
ke beoordeling (aanvraagvereisten) en onder 
welke voorwaarde de omgevingsvergunning 
wordt verleend (beoordelingsregels). Voor 
meer voorbeelden verwijs ik graag naar de 
VNG-staalkaarten. Deze voorbeelden zijn voor 
mij een bron van inspiratie over de reikwijdte 
van toekomstige omgevingsplannen.”
Terug naar het onderwerp vergunningvrije 
bouwwerken in de bruidsschat. In artikel 
22.27 staan de vergunningvrije ruimtelijke 
bouwactiviteiten zoals bijbehorende bouw-
werken, vakantiehuisjes en een dakkapel in 
het voordakvlak. Getoonde categorieën zijn 
vergelijkbaar met de huidige vergunningvrije 
bouwactiviteiten zoals die nu in artikel 3 van 
bijlage II van het Bor staan. Ook de systema-
tiek is daarmee vergelijkbaar. In de nota van 
toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet 
staat namelijk: ‘Net als bij de werking van arti-
kel 3 van bijlage II van het Besluit omgevings-
recht, zijn de betrokken bouwwerken dus al-
leen maar vergunningvrij als aan alle overige 
regels over het bouwen, in stand houden en 
gebruiken uit het omgevingsplan wordt vol-
daan. Als op grond van die andere regels een 
vergunning nodig is, of als het bouwwerk of 
het voorgenomen gebruik in strijd is met ande-
re regels uit het omgevingsplan, moet toch 
een vergunning worden aangevraagd’. De Roo: 
“Je moet dus altijd aan het omgevingsplan vol-
doen.”

Bijzondere vergunningvrije mogelijk-

heden

Tot slot gaat De Roo in op nog drie andere ver-
gunningvrije mogelijkheden die ook in de 
bruidsschat zijn opgenomen. In artikel 22.36 
staan de vergunningvrije bijbehorende bouw-

werken (op de grond staan, gelegen in het 
achtererfgebied, binnen en buiten de 4-me-
ter-zone van het oorspronkelijk hoofdgebouw, 
et cetera), erf- en perceelafscheidingen hoger 
dan 1 meter en lager dan 2 meter en de moge-
lijkheid om bestaande bouwwerken te gebrui-
ken als huisvesting in verband met mantel-
zorg. 
De in artikel 22.26 genoemde vergunningvrije 
activiteiten zijn ‘van rechtswege passend’ in 
(het tijdelijk deel van) het omgevingsplan. Dat 
betekent dat deze activiteiten niet getoetst 
hoeven te worden aan de regels uit het omge-
vingsplan en daarmee zelfs in strijd mogen 
zijn. Zowel de vergunningvrije categorieën als 
de toepassing zijn gelijk aan de huidige rege-
ling uit artikel 2 bijlage II Bor. De Roo bena-
drukt daarbij dat belangrijke begrippen in dit 
kader – zoals wat is een erf, achtererfgebied, 
hoofdgebouw en/of hoe reken ik correct de 
vergunningvrije vierkante meters uit in het be-
bouwingsgebied – onverkort van toepassing 
blijven. Evenals de ontwikkelde jurisprudentie 
op dit gebied. 
Vervolgens laat hij de deelnemers met ver-
schillende voorbeelden zien hoe en welke wij-
zigingen gemeenten bijvoorbeeld kunnen ma-
ken om vergunningvrije ruimtelijke bouwacti- 
viteiten te kunnen inregelen. “Waarom kiest 
de gemeente er niet voor om artikel 22.27 zo-
danig aan te passen, dat bijbehorende bouw-
werken vergunningvrij zijn zodra deze bouw-
werken passend zijn binnen de regels van het 
Omgevingsplan?” 
Een ander voorbeeld laat zien dat de opper-
vlakte van bijbehorende bouwwerken in het 
bebouwingsgebied afwijkende percentages 
kan krijgen ten opzichte van de huidige rege-
ling. “Of waarom überhaupt nog willen werken 
met een bebouwingsgebied? Zullen er ge-

Jaarcongres VBWTN

015-019_BKP08_ART_4P_05_Jaarcongres.Vergunningvrij.indd   19015-019_BKP08_ART_4P_05_Jaarcongres.Vergunningvrij.indd   19 07-11-2022   15:3407-11-2022   15:34


