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Voorwoord 

Beste lezer, 

Deze gids heeft MIJ-advies voor u samengesteld en bevat interessante 
uitgebreide informatie over het Omgevingsrecht, waaronder      
bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning en het 
doorlopen van eenvoudige tot complexe planologische procedures. Het 
geeft verder handvatten over uw mogelijkheden om uw aanvraag bij de 
gemeente te (laten) versnellen. 

Om kennis over dit vakgebied met u te delen verwijzen wij u naar diverse 
website(s) waar relevante informatie over het Omgevingsrecht is te 
vinden. Wellicht dat deze informatie u kan helpen bij het geven van een 
antwoord op vragen waarnaar u op zoek bent. 

Wij vinden het erg leuk om onze kennis met u te delen, maar kunnen u 
uiteraard ook ondersteuning bieden op het gebied van het 
Omgevingsrecht. 

Met vriendelijk groet, 

John van der Velden en Aat van Putten,  

 

MIJ-advies, adviseurs en specialisten in het Omgevingsrecht  

Internet: www.mijadvies.com  
Telefoon:  079-3412344 
Mobiel:   06-81560921  
E-mail:   info@mijadvies.com   
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Omgevingswet 

Met de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 
2021) ontstaat een nieuw stelsel, dat ‘met het oog op duurzame 
ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu, gericht is op het in onderlinge 
samenhang: 

a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en  

b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften’.  

Bij fysieke leefomgeving gaat het in ieder geval over bouwwerken, 
infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, 
natuur, cultureel, erfgoed en verder over alles wat om ons heen wordt 
waargenomen. De Omgevingswet zet een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving centraal.  

Omdat het Omgevingsrecht zo in beweging is en uit verschillende 
deelgebieden bestaat en dus best wel complex is en blijft adviseren wij 
bij bouw of verbouwplannen gebruik te maken van experts op het 
gebied van het Omgevingsrecht. 

MIJ-advies uw gids in omgevingsrecht 
MIJ-advies kenmerkt zich door goed te kunnen luisteren, haar eigen 
ervaring in te brengen, creatief en oplossingsgericht te zijn. Wij zijn 
daardoor in staat om ‘de boel los te trekken’ bij stagnerende ruimtelijke 
ontwikkelingen. Wij zijn deskundig, enthousiast, betrokken en krachtig 
waar nodig. Naast vakinhoudelijke kennis en expertise hebben wij veel 
gemeentelijke ervaring opgedaan. Wij spreken de “gemeentelijke” taal 
en kennen de interne procedures als geen ander. 
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De beste vergunning is geen vergunning 

Voordat u gaat bouwen of verbouwen is het belangrijk 
om te onderzoeken of u een vergunning van de 
gemeente of andere instanties nodig heeft om uw 
plannen te kunnen uitvoeren. 

 

Schilderwerk 
Zo is schilderwerk bijvoorbeeld vergunningsvrij uit te voeren.  Schilderen 
is niet aan te merken als bouwen in de zin van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarom ook niet 
vergunningsplichtig. Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden is 
dan ook geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist.  

Voor het schilderen van een monument kan een omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van een monument noodzakelijk zijn. Ook is het 
mogelijk dat het schilderwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand (kleurstelling). De gemeente kan in dit laatste geval 
een handhavingsbesluit op grond van artikel 13a van de Woningwet 
nemen (welstandsexces). De gemeente kan u dan bijvoorbeeld 
verplichten om het schilderwerk alsnog aan te passen. Neem bij twijfel 
dus altijd eerst contact op met de gemeente. Bij twijfel dus niet 
oversteken, is het motto van Mij-advies. Wij kunnen u uiteraard ook 
adviseren hoe te handelen in dergelijke situaties. 

Is het stukadoren van een bestaande bakstenenmuur 
vergunningplichtig? 
Nee, op basis van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (verder Bor) zijn veranderingen aan een bouwwerk, 
zoals stukadoren onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij.  
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De voorwaarden zijn: 

a. geen verandering van de draagconstructie; 
b. geen verandering van de brandcompartimentering of  
    beschermde sub brandcompartimentering; 
c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte en 
d. geen uitbreiding van het bouwvolume. 

Let op! 
Gaat u bijvoorbeeld eerst isolatie aanbrengen en daarna stukadoren dan 
heeft u wel een vergunning nodig. Het bouwvolume neemt dan namelijk 
toe! 

Gewoon onderhoud 
Als sprake is van gewoon onderhoud dan is er geen vergunning nodig. 
Met gewoon onderhoud worden werkzaamheden bedoeld die erop 
gericht zijn om te behouden wat er al is. De detaillering, profilering of 
vormgeving van het bouwwerk/materialen mag daarbij bijvoorbeeld niet 
veranderen. Van een verandering is bijvoorbeeld sprake als de 
bestaande raamkozijnen worden vervangen door kozijnen van een 
andere materiaalsoort.  

Als er geen sprake is van gewoon onderhoud dan kunnen de 
werkzaamheden alsnog vergunningvrij zijn. Het Bor geeft in bijlage II, 
artikel 2, onderdeel 7, voorwaarden waaronder het vervangen van 
kozijnen vergunningvrij is, ook als er geen sprake is van gewoon 
onderhoud. Dit geldt voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de Wabo, -respectievelijk luidende een kozijn, 
kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar 
openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, 
dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk, voor zover die 
gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m 



 
  Pagina 9 van 70   
 

vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van 
welstand van toepassing zijn.- 

Vervangen van dakpannen is gewoon onderhoud 
Het vervangen van dakpannen door dakpannen van dezelfde soort is 
vergunningvrij onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van 
bijlage II van het Bor. Op grond van een uitspraak van de Raad van State 
van 27-01-2016 valt een verandering van kleur ook onder gewoon 
onderhoud en is dus vergunningvrij als de detaillering niet wijzigt 
(ECLI:NL:RVS:2016:162). 

Het vervangen van dakpannen door een ander type dakpannen of 
dakbedekking valt onder artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor. 
Het vervangen van dakpannen zal over het algemeen voldoen aan de 
vier voorwaarden uit dat artikellid. In een enkele situatie zou er sprake 
kunnen zijn van een (beperkte) toename van het bouwvolume. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als onder de pannen extra isolatie wordt 
aangebracht.  

  

Natuurlijk kunt u ook MIJ-advies 
vragen om te adviseren of uw 
werkzaamheden als onderhoud kunnen 
worden aangemerkt.  

Wij geven u een passend en betaalbaar 
advies. 
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Vergunningsvrij bouwen 

Best wel veel bouwwerken kunnen zonder vergunning 
worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld: dakkapellen, 
aanbouwen, bergingen, uitbouwen. 

Maar ook het gebruiken zoals een mantelzorgwoning 
kan zonder vergunning worden uitgevoerd. Natuurlijk 

zijn er wel spelregels voor het vergunningvrij bouwen en gebruiken. 

U kunt bijvoorbeeld zelf uitzoeken of een bouwwerk wel of niet 
vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. Handige websites om hierover 
te raadplegen zijn: 

 www.omgevingsloket.nl.   
 www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures 

/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk, 
voor als u liever een document wilt om te lezen? Hierin wordt 
duidelijk uitgelegd wat een bijbehorend bouwwerk is.   

  

 

Bij twijfel? 

Laat MIJ-advies u adviseren over 
vergunningsvrij bouwen. 
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Het drama van de Dakkapel 

Het begon allemaal op een mooie zondagochtend aan 
de keukentafel van De familie Nooitgedacht. De familie 
had besloten om de woning uit te breiden met een 
dakkapel. 

Een dakkapel is natuurlijk een fantastische oplossing om een woning te 
vergroten. Het is relatief goedkoop en je krijgt er ruimte en licht voor 
terug. 

De familie Nooitgedacht is natuurlijk niet gek. Als eerste wordt er 
geïnformeerd naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een dakkapel 
bij de gemeente Suurderije. Van de gemeente krijgt de familie te horen 
dat zij middels het internet op de pagina www.omgevingsloket kan 
checken of de dakkapel vergunningsvrij mag worden gebouwd.  

De familie beantwoordt de vragen van het omgevingsloket. Dit digitale 
loket geeft aan dat de dakkapel vergunningsvrij kan worden gebouwd. 
De familie belt meteen een aannemer. Voor de zekerheid wordt nog 
even aan de aannemer gevraagd of de dakkapel vergunningsvrij mag 
worden gebouwd. “Ja hoor meneer, dergelijke dakkapellen plaatsen wij 
elke dag vergunningsvrij”. De dakkapel wordt geplaatst. Drie weken 
nadat de dakkapel is geplaatst, 
ontvangt de familie een brief van de 
gemeente Suurderije. In de brief staat 
dat er geen vergunning is verleend, dat 
legalisatie niet mogelijk is en dat de 
dakkapel binnen 8 weken moet zijn 
verwijderd.  

 

Lukt het niet om vast te stellen of 
u vergunningsvrij mag bouwen?            
Vraag dan MIJ-advies om u te 
adviseren al is het alleen maar 
om een drama te voorkomen. 
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Na 8 weken wordt een dwangsom van € 10.000,00 verbeurd. Bij de 
familie slaat totale paniek toe. Hoe kan dit? De dakkapel was toch 
vergunningsvrij?   

De familie was in de checklist van het omgevingsloket abusievelijk 
uitgegaan van een huis met een zadeldak. Maar de familie had geen 
zadeldak op het huis. Het dak op het huis was een mansardedak. Op een 
mansardedak mag je niet vergunningsvrij een dakkapel plaatsen.  

Er wordt bezwaar gemaakt, maar de gemeente Suurderije bleek 
onverbiddelijk. Alleen de gang naar de rechter stond nu nog open. Echter, 
gelet op de kosten van juridische bijstand die een dergelijk proces met zich 
meebrengt en de onzekerheid over de afloop, heeft de familie er 
uiteindelijk voor gekozen de dakkapel te laten verwijderen.  

Moraal van dit verhaal: zoek goed uit wat er wel en wat er niet mag 
worden gebouwd in uw gemeente. Als u twijfelt, schakel dan MIJ-advies 
in. Wij werken dagelijks met vergunningsvrij bouwen en het indienen van 
aanvragen om een omgevingsvergunning. Mij-advies geeft u graag 
vakkundig en betaalbaar advies!  

Mij-advies is ook gespecialiseerd in het voeren van juridische procedures. 
Van het indienen van bezwaar, zienswijzen, beroep- en hoger beroep tot 
het voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures bij de 
gemeente, rechtbank en de Raad van State. 

(Voorbeelden zijn fictief geschreven, maar berusten wel op situaties 
waarbij Mij-advies vanuit hun expertise werd ingeschakeld). 
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Vergunning aanvragen voor (ver)bouwen 

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning 
gelden landelijke regels. Deze staan in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (verder Mor). Daarin staan 
ook de indieningsvereisten. Bijvoorbeeld de eisen voor 
de bouwtekeningen en sterkteberekeningen die u 

nodig heeft voor de aanvraag. 

Omgevingsvergunning aanvragen 
U kunt de omgevingsvergunning op 2 manieren aanvragen: 

Digitaal  
Via het Omgevingsloket online. (www.omgevingsloket.nl) 

Per post  
Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier via het Omgevingsloket 
online te printen en vervolgens per post in te dienen bij de gemeente. In 
de Mor staat welke stukken u daarbij moet aanleveren. 

Kosten aanvraag omgevingsvergunning 
De gemeente berekent kosten voor de vergunningsaanvraag. Verleent 
de gemeente de vergunning niet? Ook dan moet u mogelijk een deel aan 
leges betalen. De bedragen verschillen per gemeente en kunt u 
terugvinden in de gemeentelijke legesverordening. 

Let op! 
Een aanvraag omgevingsvergunning kan uit meerder activiteiten 
bestaan! Een activiteit is bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk, 
maar ook het maken van een uitweg of het brandveilig gebruiken is een 
activiteit. 
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Beoordelen aanvraag 
In art. 2.10 van de Wabo is aangegeven waaraan een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning bouwen getoetst moet worden. Voor bouwen 
geldt dat de vergunning moet worden verleend wanneer aan de 
wettelijke toetsingscriteria wordt voldaan (het zgn. limitatieve 
imperatieve stelsel). Voldaan moet worden aan: 

 het geldende bestemmingsplan of de beheersverordening  
 het bouwbesluit (artikelen 2 en 120 van de Woningwet)  
 de bouwverordening (artikel 8 van de Woningwet)  
 de welstandsnota (artikel 12 van de Woningwet)  
 internationale verplichtingen (artikel 120 van de Woningwet)  
 de provinciale verordening (artikel 4.1 van de Wro)  
 het barro (artikel 4.3 van de Wro)  

Procedurele aspecten 
Als de aanvraag past in het geldende bestemmingsplan of de 
beheersverordening dan is er in principe sprake van een reguliere 
procedure. Als er sprake is van strijd met een of meerdere 
toetsingsgronden dan gelden er andere procedures. 

Bij een binnenplanse afwijking of een bij AMvB aangewezen geval van 
afwijking (kruimellijst) is ook de reguliere procedure van toepassing.  

Bij de buitenplanse afwijking op basis van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 
3 van de Wabo is de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure aan 
de orde.  

U moet er ook rekening mee houden dat een aanvraag ook kan worden 
geweigerd.  
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De reguliere procedure 

Bij de reguliere procedure moet binnen acht weken door de gemeente 
een besluit zijn genomen. De proceduretermijn kan éénmaal (tijdig) met 
6 weken verlengd worden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
bezwaar maken en eventueel om schorsing vragen bij de rechtbank.  
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De uitgebreide procedure 

Bij meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld bij de oprichting van een 
bedrijf waarbij ook een activiteit milieu aangevraagd moet worden, is de 
uitgebreide procedure van toepassing. Hierbij geldt een beslistermijn van 
in beginsel 6 maanden. Voordat het definitieve besluit genomen wordt, 
wordt eerst een ontwerp van het besluit 6 weken ter inzage gelegd, 
waarbij eenieder zienswijzen kan indienen. Nadat het besluit is genomen 
kunnen belanghebbenden tegen dit besluit in (hoger) beroep gaan en 
eventueel om schorsing vragen bij de rechtbank c.q. de Raad van State.  

Denk bij de uitgebreide procedure bijvoorbeeld aan het realiseren van 
woningbouwplannen op een locatie met een agrarische bestemming en 
waarop woningbouw niet is toegestaan. Om dan af te wijken van het 
bestemmingsplan moet bijvoorbeeld de gemeenteraad worden gevraagd 
om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Maar ook ander 
belanghebbende partijen, zoals het Waterschap en Provincie, moet 
worden gevraagd of een dergelijke ontwikkeling niet in strijd is met 
provinciale regels of regels van het Waterschap. Met een dergelijke 
procedure is geruime tijd gemoeid. Het betreft ook een procedure waar 
veel onderzoeken voor moeten worden aangeleverd (bodemkwaliteit, 
Flora en Fauna, archeologisch onderzoek e.d.) en het is ook nog een 
kostbare aangelegenheid. 

Meer weten over een uitgebreide procedure. Zie bijvoorbeeld de 
volgende website  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ ruimtelijke/wet-
algemene/procedure/overzicht/ 

Of vraag MIJ-advies om advies. 
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Toetsing aan het bestemmingsplan 

Heeft u (ver)bouwplannen dan moet uw initiatief 
passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Of 
u moet de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen 
uitvoeren. Past uw plan niet binnen het 
bestemmingsplan, maar de gemeente wil in beginsel 

wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan 
worden aangepast of er moet worden afgeweken. Of de gemeente mee 
wil werken om af te wijken van het bestemmingsplan mag de gemeente 
zelf bepalen, maar hangt ook voor een belangrijk deel af van de 
ruimtelijke onderbouwing zoals die wordt ingediend en/of beleidsvisies 
van andere instanties (provincie etc.). De ruimtelijke onderbouwing is in 
feite uw “verkoopfolder” waarom aan uw initiatief door de gemeente 
zou kunnen en moeten worden meegewerkt. 

Bij het afwijken van het bestemmingsplan dient er een weloverwogen 
afweging plaats te vinden. Hierbij komen ook aspecten zoals milieu, 
archeologie, externe veiligheid, omgeving et cetera aan de orde. 

Alle bestemmingsplannen op landelijke website  

De gemeente biedt haar ruimtelijke plannen, waaronder het 
bestemmingsplan, digitaal aan op een landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Dit is wettelijk verplicht en deze website is voor iedereen inzichtelijk.  

  



 
  Pagina 18 van 70   
 

Het bestemmingsplan 

Wat is een bestemmingsplan? 
Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt 
wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde 
plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw 
woning mag worden uitgebreid en zo ja op welke wijze. In het 
bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en 
wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de 
grond, maar ook over de maximale afmetingen van gebouwen.  

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten regels, een 
verbeelding en een toelichting. Op de verbeelding worden de 
bestemmingen, zoals wonen, groen, verkeer, verblijfsgebied, horeca of 
bedrijfsactiviteiten aangegeven. Per 
bestemming worden regels gegeven 
met betrekking tot de functie of het 
doel van de gronden, het bouwen en 
het gebruik.  

Wat is een bestemming? 
Met het woord ‘bestemming’ wordt 
een functie bedoeld, zoals wonen, 
werken, groen of verkeer. Een 
bestemmingsplan is het document 
waarin de gemeente vastlegt welke 
functies op welke plaats en onder welke voorwaarden zijn toegestaan. 
Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er (bij)gebouwen 
zijn toegestaan.  

 

Natuurlijk kunt u ook MIJ-advies 
om ondersteuning vragen om te 
adviseren over de toepassing van 
het bestemmingsplan.  

Wij onderzoeken naar aanleiding 
van uw wensen wat de 
mogelijkheden zijn en geven u een 
passend en betaalbaar advies. 
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Het handelen in strijd regels ruimtelijke ordening 

Als uw plannen niet passen binnen de voorschriften van het 
bestemmingsplan handelt u in strijd met de regels van het 
bestemmingsplan. De gemeente moet dan een afweging maken of voor 
uw plan kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Oud bestemmingsplan 
Natuurlijk dient het aanbeveling om niet in strijd met de regels van het 
bestemmingsplan te handelen, zeker als het een recent 
bestemmingsplan betreft waarbij de gebruiks- en bouwmogelijkheden 
op weloverwogen wijze zijn gemaximeerd. Als uw plannen eenvoudig 
kunnen worden aangepast aan de regels van het bestemmingsplan is het 
verstandig om het plan aan te passen. Maar het belangrijkste is dat u 
vergunning aanvraagt voor een plan wat u graag wenst. In best wel heel 
veel gevallen is het nl. mogelijk om af te wijken van de regels van het 
bestemmingsplan. Zeker als er sprake is van een verouderd 
bestemmingsplan of als het ontwikkelingen of trends zijn die passen in 
onze dynamische samenleving. De wereld om ons heen veranderd 
immers snel en bestemmingsplannen willen daardoor nog wel eens 
achter de feiten aan lopen.  

Kleine afwijkingen 
Vanwege de snel veranderende maatschappij wordt hier al enigszins op 
ingespeeld bij kleinere afwijkingen zoals een binnenplanse afwijking of 
een afwijking middels de zgn. kruimelgevallenregeling. Er kan dan een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de activiteit het 
handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 
1, onder c. Wabo). Voor en dergelijk aanvraag heeft de gemeente 8 
weken de tijd om deze af te handelen. Dit betreft de zogenoemde 
reguliere procedure. Bij een dergelijk procedure dient omschreven te 
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worden wat de gevolgen zijn voor de ruimtelijke ordening als de 
vergunning wordt verleend. MIJ-advies kunt u perfect adviseren bij het 
aanvragen van een dergelijke activiteit. 

Kruimelgeval 

Soms passen uw plannen niet in de regels van het bestemmingsplan. De 
gemeente kan dan afwijken van de regels van het bestemmingsplan. In 
heel veel gevallen kan dit middels de zogenoemde ”kruimelgevallen” 
procedure. 

Een kruimelgeval wil zeggen dat medewerking kan worden verleend aan 
uw plannen middels artikel 4, bijlage II van het Bor. 

Voorbeelden van een vergunning die middels deze procedure kunnen 
worden vergund zijn: 

- Aan- en uitbouwen 
- Bergingen 
- Dakkapellen en dakopbouwen 
- Gebruiken 
- Tijdelijke omgevingsvergunning 

Maar ook het toevoegen van een verdieping aan een flatgebouw, het 
uitbreiden van een bedrijfsgebouw of het realiseren van tijdelijke 
huisvesting van arbeidsmigranten kunnen eventueel worden vergund 
middels deze procedure.  

Op de website van Info Mil kunt u meer lezen over wat een dergelijke 
procedure inhoudt. www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ 
ruimtelijke/wet-algemene/kruimellijst 
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Grote dakopbouw mogelijk met toepassing van een Bor 
afwijking 

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het maken 
van een dakopbouw.  

Door de dakopbouw wijzigt de goothoogte van het gebouw van 6 meter 
in 8,7 meter over de gehele lengte van de woningen. Tevens wijzigt de 
kap en dakvorm. 

De dakopbouw was niet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. 
De vergunning is verleend met toepassing van de zogenoemde 
“kruimelafwijking” (artikel 4 lid 4 bijlage II Bor.) 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft aan dat 
oppervlakte of volume niet van belang is. In het Bor is namelijk geen 
nadere beschrijving opgenomen van wat onder een dakopbouw of 
gelijksoortige uitbreiding van een gebouw moet worden verstaan. Voor 
een uitleg daarvan in die zin, dat het slechts kan gaan om bouwwerken 
van geringe omvang, bestaan geen aanknopingspunten. Uit deze 
bepaling blijkt ook niet dat is beoogd de toepassing van de daarin 
opgenomen bevoegdheid te beperken tot planologisch ondergeschikte 
gevallen.  

Voor de uitleg van het begrip dakopbouw in artikel 4 van bijlage II van 
het Bor is, anders dan 
de in het 
bestemmingsplan 
gegeven definitie van 
dakopbouw niet 
relevant. 

  

 Bij twijfel “niet oversteken”  

Laat MIJ-advies u adviseren over de mogelijkheden 
van een dakopbouw op de woning 
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Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften 
waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, 
winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen 
vallen ook onder het Bouwbesluit.  

Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het 
bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit wordt als 
zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de 
relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze maakt het lezen 
ervan soms lastig.  

Handreiking Bouwbesluit & woning 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/01/hand
reiking-bouwbesluit-woning 

Gemeentelijke bouwverordening  

Bouwplannen moeten nog voldoen aan de gemeentelijke 
bouwverordening. De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er 
zijn nu nog 2 voorschriften over: 

 voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen; 
 procedurele welstandsvoorschriften 
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Welstand 

Als u een vergunning aanvraagt voor een activiteit om te bouwen dient 
veelal een welstandscommissie een advies uit te brengen over uw 
plannen. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. De commissie doet dit aan de hand van de welstandsnota, die 
in principe door elke gemeente is opgesteld. In deze nota staan criteria 
voor bepaalde objecten (objectgerichte criteria) en criteria voor 
bepaalde gebieden (gebiedsgerichte criteria). Het komt voor dat er in 
een gemeente geen welstanscommissie is. 

Sneltoetscriteria 
Veel kleine bouwplannen worden getoetst via de zogenaamde 
sneltoetscriteria, die in de welstandsnota zijn opgenomen. Hierin kan 
bijvoorbeeld staan dat bij een aanbouw het materiaalgebruik moet 
aansluiten op de bestaande bebouwing. Als uw plannen voldoen aan de 
sneltoetscriteria zal het eenvoudiger zijn om goedkeuring te krijgen. Het 
is dus zeker de moeite waard om de welstandsnota te raadplegen 
alvorens een plan verder uit te werken. Ook kunt u Mij-advies 
inschakelen. 

Welstandsvrij 
In twee gevallen speelt de welstandscommissie geen rol: als het gaat om 
vergunningsvrij bouwen én als een gemeente (voor een bepaald gebied) 
de welstandstoets heeft afgeschaft. Heeft u advies nodig over Welstand 
laat MIJ-advies u adviseren. 

Meer weten over welstand zie bijvoorbeeld de website 
van de welstandscommissie Dorp Stad & land. 

www.dorpstadenland.nl  
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Voorschriften letterlijk volgen 

Er kunnen zich situaties voordoen bij het opstellen van voorschriften van 
het bestemmingsplan die de gemeente niet voor ogen heeft gehad. Denk 
hierbij aan verschrijvingen, omissies of onbewuste fouten.  

De Afdeling heeft in een groot aantal uitspraken kleine handreikingen 
gegeven over hoe voorschriften dan moeten worden geïnterpreteerd 
c.q. gelezen.  

Wij geven op basis van die uitspraken vijf tips voor een correcte uitleg 
van de voorschriften van het bestemmingsplan. 

Letterlijk uitleggen – wat het resultaat ook is 
De planregels en de op de verbeelding vermelde bestemming zijn 
beslissend voor het antwoord op de vraag of er sprake is van strijd met 
het bestemmingsplan (ECLI:NL: RVS:2013:2055). Een planregel moet 
verder letterlijk worden uitgelegd omwille van de rechtszekerheid, aldus 
de Afdeling. Dat is zelfs het geval als het evident is dat de letterlijke tekst 
in strijd is met de bedoeling van de planwetgever 
(ECLI:NL:RVS:2009:BH3227).  

Dit leidt tot soms bizarre situaties. Zo was er in een uitspraak discussie 
over de aanduiding "klimbos" (ECLI:NL:RVS:2015:2833). Gelet op de 
definities van de voorschriften van het bestemmingsplan bestond een 
klimbos: "uit verschillende aangelegde routes door de kronen van de 
bomen via een parkoers van touwen en hout." De gemeente betoogde 
dat de klimbeveiliging en de ziplines in het klimbos -gemaakt van metaal-
– ook onderdeel waren van het klimbos. De Afdeling oordeelde echter 
dat de definitie duidelijk was: touwen en hout, geen metaal. 

De letterlijke tekst van de planregels is dus bepalend, hoe onredelijk het 
resultaat ook is.  
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Er is een rangorde voor het gebruik van definities 
Bij het bepalen van de inhoud van de voorschriften is het van belang hoe 
bepaalde begrippen worden gedefinieerd. Er zit een rangorde in het 
gebruik van de definities. Leidend is de definitie in de planregel ook al 
wijkt die af van het normale spraakgebruik! Bij het ontbreken van een 
definitie van een bepaling in de planregels kan aansluiting worden 
gezocht bij de definities van het begrip in andere wet- en regelgeving, 
dan wel het normale spraakgebruik (ECLI:NL:RVS:2016:770). Bij het 
bepalen van het normale spraakgebruik pleegt de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State aansluiting te zoeken bij het Van Dale Groot 
Woordenboek van de Nederlandse taal. Als het Van Dale Groot 
woordenboek van de Nederlandse taal geen definitie geeft, formuleert 
de Afdeling die zelf (ECLI:NL:RVS:2016:775). 

Niet alle Van Dale producten zijn gelijk 
Een goed bewaard geheim is dat er geen "De" Van Dale is. Er is het "Van 
Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal" en er is het "Van 
Dale Groot Woordenboek hedendaags Nederlands". De Afdeling 
hanteert het eerste woordenboek (zie onder meer: 
ECLI:NL:RVS:2013:2706, ECLI:NL:RVS:2016:392 en 
ECLI:NL:RVS:2017:1180). Het gratis woordenboek op www.vandale.nl is 
geen van beiden en geeft vaak een andere definitie. Zie de site van Van 
Dale voor een toelichting op het verschil.  

Let dus goed op. De definitie van een woord verschilt nogal eens tussen 
de woordenboeken! Neem bijvoorbeeld het woord "huis". Dat wordt in 
het eerste (door de Afdeling gebruikte) woordenboek gedefinieerd als 
"Apart gebouw dat als woning, winkel of kantoor gebruikt wordt […]", in 
het tweede woordenboek als "Bouwwerk of bouwsel dat mensen tot 
woning dient […]" en op www.vandale.nl als "Gebouw om in te wonen 
[…]". Afhankelijk van de gebruikte definitie moet een huis dus al dan niet 



 
  Pagina 26 van 70   
 

een apart gebouw zijn en kan het wel of niet alleen voor wonen worden 
gebruikt. Dat maakt nogal een verschil! 

Andere planregels kunnen de inhoud van een planregel bepalen 
Leidt een letterlijke uitleg niet tot duidelijkheid over de strekking van een 
planregel, dan kan het systeem van de planregels helpen om de inhoud 
van de planregel te bepalen. Dit is wat de Afdeling bedoelt met de 
constatering dat de voorschriften ook niet "in samenhang" duidelijk zijn 
(ECLI:NL:RVS:2015:2636). Voorzien de planregels bijvoorbeeld in een 
afwijkingsbevoegdheid voor bepaald gebruik, dan kan daaruit volgen dat 
de planregel waar die afwijkingsbevoegdheid op ziet zo moet worden 
gelezen dat het gebruik waarvoor kan worden afgeweken daarmee 
strijdig is (ECLI:NL:RVS:2015:3895). 

De toelichting is een niet-bindend laatste redmiddel 
Leiden zowel de letterlijke interpretatie als de samenhang tussen de 
planregels niet tot een duidelijke conclusie, dan is het laatste redmiddel 
de toelichting op de planregels van de planwetgever. Die is niet bindend, 
maar heeft volgens de Afdeling: "in zoverre betekenis dat deze over de 
bedoeling van de planwetgever meer inzicht kan geven indien de 
bestemming en de bijbehorende voorschriften waaraan moet worden 
getoetst, op zichzelf noch in samenhang duidelijk zijn" 
(ECLI:NL:RVS:2016:682). Een laatste redmiddel dus. Gevallen waarin de 
plantoelichting de doorslag geeft zijn daarom zeer schaars te noemen 
(zie voor een voorbeeld: ECLI:NL:RVS:2015:2026). 
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De van rechtswege verleende vergunning in de Wabo 

Wanneer is sprake van de zogenaamde lex silencio 
positivo, beter bekend als de van rechtswege 
verleende vergunning? Een vergunning van rechtswege 
is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend 
omdat niet (tijdig) een besluit tot vergunningverlening 

is genomen. Kern daarvan is dat bij het uitblijven van een reactie de 
aanvraag wordt geacht te zijn gehonoreerd. In de Wabo is bepaald dat 
deze in paragraaf 4.1.3.3. van de t (Awb) opgenomen regeling ook van 
toepassing is in het omgevingsrecht. Een uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 23 januari 
2019 benadrukt nogmaals dat de fictieve positieve beschikking niet op 
gaat als een aanvraag binnen de beslistermijn door het bevoegd gezag 
buiten behandeling is gesteld. 

Waar ging de zaak over? 
Een burger is eigenaar van een grote boerderij die is aangewezen als 
rijksmonument. Graag zou hij het gebruik van het pand willen wijzigen 
van wonen naar verhuur, om daarin recreatief groepsverblijf mogelijk te 
maken. Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo verbiedt het zonder 
omgevingsvergunning uitvoeren van een project dat bestaat uit het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met (onder meer) een 
bestemmingsplan. Daarom dient de eigenaar op 7 juni 2016 bij het 
college van burgemeester en wethouders (het college) een aanvraag om 
omgevingsvergunning in. 

De bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden zijn volgens het 
college echter onvoldoende voor de beoordeling van de aanvraag, 
waarop het college de eigenaar op 18 juli 2016 verzoekt de aanvraag aan 
te vullen. Nu de eigenaar daaraan geen gehoor geeft, stelt het college de 
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aanvraag op 7 september 2016 buiten behandeling. Tegen dit besluit 
maakt de eigenaar geen bezwaar. De tijd verstrijkt verder. 

Totdat de eigenaar beroep instelt tegen het niet tijdig bekendmaken van 
de inmiddels ‘van rechtswege verleende omgevingsvergunning’. Immers, 
bij een reguliere voorbereidingsprocedure hoort een beslistermijn van 
acht weken. Nu het college niet tijdig op de aanvraag besliste, is de 
gevraagde omgevingsvergunning – zoals artikel 4:20b, eerste lid, van de 
Awb bepaalt – op 3 augustus 2016 van rechtswege verleend. Dat het 
college heeft besloten om de aanvraag buiten behandeling te stellen, 
kan volgens hem niet verhinderen dat er een omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend, die het college bekend had moeten maken. Voor 
de eigenaar reden het college in gebreke te stellen. 

Het college geeft daarentegen te kennen dat niet de reguliere maar de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure op de aanvraag van toepassing is. 
Het college heeft de aanvraag namelijk opgevat als een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder f, van de Wabo. Volgens dit artikel is het verboden om zonder 
een omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in 
enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, 
gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Bij het behandeling 
van zo’n aanvraag moet advies worden ingewonnen bij de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als adviseur Rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed. 

Deze mening deelt de eigenaar niet. Voor de aangevraagde wijziging 
hoeft het pand immers niet verbouwd of op een andere manier 
gewijzigd te worden. Hij heeft gewoon een aanvraag ingediend om een 
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omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wabo. 

Nadat de gang naar de rechtbank de eigenaar niets oplevert gaat hij in 
hoger beroep bij de Afdeling. 

Oordeel Afdeling 
Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de eigenaar 
inderdaad een aanvraag heeft ingediend om een omgevingsvergunning 
voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wabo. Op grond van artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, van de Wabo 
bestaat namelijk de mogelijkheid om voorafgaand aan en los van de 
overige onlosmakelijke activiteiten, een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wabo in te dienen. Nu de aanvraag hiermee in 
overeenstemming is, is hierop inderdaad de reguliere 
voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van acht weken van 
toepassing. 

Toch leidt dit niet tot vernietiging van de aangevallen rechtbank 
uitspraak. 

Met het bij brief van 18 juli 2016 gedane verzoek van het college aan de 
eigenaar om de aanvraag aan te vullen, heeft het college de beslistermijn 
met zes weken verlengd, als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de 
Wabo. Dat betekent dat het college uiterlijk op 14 september 2016 een 
besluit had moeten nemen op de aanvraag. Nu het college bij besluit van 
7 september 2016 de aanvraag buiten behandeling heeft gelaten is 
gewoon tijdig een besluit genomen, zodat geen omgevingsvergunning 
van rechtswege is gegeven. Een buitenbehandelingstelling is immers ook 
een besluit! 
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Tot slot 
Deze uitspraak laat nog eens zien dat in de Wabo de ‘lex silencio 
positivo’ geldt bij een aanvraag om een omgevingsvergunning die met de 
reguliere procedure wordt voorbereid. Voor de activiteiten waarvoor die 
reguliere procedure geldt, ontstaat dus van rechtswege een 
omgevingsvergunning als het bevoegd gezag niet op tijd – binnen acht 
weken – een besluit op de aanvraag neemt. Een besluit tot 
buitenbehandelingstelling van een aanvraag is daarbij ook een besluit op 
een aanvraag en kan dus wel degelijk verhinderen dat een 
omgevingsvergunning van 
rechtswege ten gunste van de 
aanvrager wordt genomen.  
(ECLI:NL:RVS:2019:157) 

  

 Laat MIJ-advies u 
informeren of er sprake is van 
een van rechtswege verleende 
vergunning 
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Een concreet initiatief in een zienswijze tegen 
bestemmingsplan 

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-
Zandvoort” actualiseren. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in. Deze 
eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing 
wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou 
moeten worden toegekend om dit gebruik mogelijk te maken 

De gemeenteraad besloot geen medewerking te verlenen aan het 
verzoek. De raad wees erop dat het verzoek pas in de zienswijze kenbaar 
was gemaakt. Als de raad positief had beslist op het verzoek door 
vaststelling van het bouwvlak, zouden omwonenden daartegen geen 
zienswijzen meer hebben kunnen inbrengen. Tenslotte beschikte de raad 
over onvoldoende gegevens om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van 
een woning op die locatie te kunnen vaststellen. 

De Afdeling begint met een herhaling van wat al in eerdere 
jurisprudentie is bepaald, namelijk dat: “de raad bij de vaststelling van 
een bestemming rekening dient te houden met een particulier initiatief 
betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief 
voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de 
vaststelling van dat plan op basis van de op dat moment bekende 
gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden 
aangetoond.” Als dit het geval is, moet de raad een zorgvuldige afweging 
maken en bezien of aan het initiatief medewerking kan worden verleend. 

De Afdeling overweegt dat het indienen van een verzoek in een 
zienswijze een passende en gebruikelijke manier is om een ruimtelijk 
initiatief kenbaar te maken. Hieruit is af te leiden dat het niet nodig is 
dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. De 
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Afdeling oordeelt dat in dit geval sprake was van een voldoende 
concreet plan dat tijdig kenbaar was gemaakt. Daarbij zal vermoedelijk 
hebben meegespeeld dat het hier ging om het wijzigen van de functie 
van bestaande bebouwing en daarmee een plan van beperkte impact. 
Uit de uitspraak blijkt niet dat er stukken (zoals tekeningen) waren 
overgelegd waaruit de bouwplannen precies bleken. In dat opzicht lijkt 
de Afdeling wat toeschietelijker aan de initiatiefnemer dan in eerdere 
jurisprudentie. De Afdeling overwoog namelijk eerder dat degene die 
geen stukken had overgelegd waaruit bleek dat er sprake was van een 
concreet bouwplan, een onvoldoende concreet initiatief had (ABRvS 23 
juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2753). 

Nu het initiatief volgens de Afdeling wel voldoende concreet was, had 
het op de weg van de gemeenteraad gelegen om aan te geven over 
welke gegevens het gemeentebestuur niet beschikte en welke stukken 
nog nodig waren om het plan te beoordelen. 

Het argument van de gemeenteraad dat omwonenden geen zienswijzen 
meer hadden kunnen indienen als de gemeenteraad het bouwvlak naar 
aanleiding van de zienswijze van de eigenaar had toegekend, gaat niet 
op. De gemeenteraad had de omwonenden bij het plan kunnen 
betrekken vóór de vaststelling, aldus de Afdeling.  

Bij de beoordeling van zienswijzen is het dus van belang dat de 
gemeenteraad beziet of er een concreet initiatief in een zienswijze is 
voorgesteld, welke gegevens er nodig zijn om dat verzoek te beoordelen, 
de initiatiefnemer gelegenheid biedt om die gegevens aan te vullen en zo 
nodig omwonenden in de gelegenheid stelt om te reageren op het plan 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ECLI:NL:RVS:2019:81  
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Een woonboot is niet langer een schip...  

Een woonboot is niet langer een schip. Volgens de wet dan. Dat is sinds 1 
januari 2018 bepaald in de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften 
woonboten. Gevolg hiervan is dat bewoners van woonboten en -arken 
met (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning voor het bouwen 
nodig hebben. In de wet wordt een woonboot niet langer als schip, maar 
als drijvend bouwwerk gezien. Op dit moment kan de noodzakelijke 
omgevingsvergunning vaak niet zonder meer worden verleend. Omdat 
een woonboot nu als bouwwerk wordt aangemerkt, moet een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst aan 
het bestemmingsplan. In veel gevallen kent een bestemmingsplan geen 
bouwregels voor een woonboot. Het (ver)bouwen is dan niet toegestaan 
en de omgevingsvergunning kan niet worden verleend. Daarom moeten 
veel bestemmingsplannen worden aangepast. 

Wat eraan vooraf ging 
Op 16 april 2014 bepaalde de Afdeling bestuursrecht van de Raad van 
State dat een woonboot als bouwwerk in de zin van de Woningwet 
moest worden gezien. De AbRvS bepaalde dat een woonboot is bedoeld 
om ter plaatse als woning te functioneren. En dat maakte een woonboot 
tot een bouwwerk. 

Nieuwe wet – bestaande woonboot 
Tot 1 januari 2018 zijn woonboten gebouwd zonder rekening te houden 
met het Bouwbesluit. De nieuwe wet verandert dit. Veel bestaande 
woonboten zullen echter niet aan het Bouwbesluit voldoen. Omdat de 
wetgever zich heeft gerealiseerd dat bestaande woonboten in de 
toekomst best wel eens verbouwd zouden kunnen worden, is voorzien in 
een ruim overgangsrecht. Bestaande woonboten hoeven daardoor niet 
aan de nu geldende voorschriften te voldoen. Voor nieuwe situaties 
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gelden voortaan bouwregels voor drijvende bouwwerken – wat minder 
streng dan voor ‘gewone’ grondgebonden bouwwerken. 

Consequenties voor het bestemmingsplan 
Om te voorkomen dat een omgevingsvergunning voor het bouwen niet 
kan worden verleend na toetsing aan het bestemmingsplan, zullen veel 
bestemmingsplannen moeten worden aangepast. Deze aanpassing 
(bijvoorbeeld middels een parapluplan dat in één keer een regeling treft 
voor bestaande en nieuwe woonboten), bestaat eruit dat: 

 ter plaatse van de (legale) ligplaats van een woonboot (of woonark) 
moet worden bepaald dat hier voortaan een drijvend bouwwerk 
mag liggen; 

 specifieke bouwregels voor drijvende bouwwerken moeten worden 
opgenomen; 

 via de begripsbepaling moet worden vastgesteld wat als woonboot - 
en daarmee als drijvend bouwwerk- wordt beschouwd. 

Over dat laatste is nog het nodige te zeggen. 

Niet ieder bewoond schip is een woonboot. Een schip dat wordt gebruikt 
als vaartuig en dat is bestemd voor de vaart, is geen bouwwerk, zo 
bepaalt de Woningwet. Daarom zijn bijvoorbeeld bewoonde 
museumschepen en ‘overwinterende’ charterschepen niet automatisch 
een bouwwerk. Maar waar gaat het één over in het ander? Is een 
klipper, die weliswaar voor de vaart is bestemd, maar al sinds jaar en dag 
als woning wordt gebruikt (en niet meer beschikt over een goed 
werkende motor en/of zeiltuigage) nog een schip? En is een betonnen 
woonark met een flinke aanhangmotor, waardoor zij op eigen kracht kan 
varen, een boot? Gelukkig heeft de wetgever voorzien in 
binnenvaartwet- en regelgeving. Voor schepen langer dan 20 meter, of 
groter dan 100 m3 moet een schipper een Certificaat van Onderzoek 
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(CvO) kunnen tonen. Anders mag zijn schip niet varen. Is het CvO 
aanwezig, dan wordt het schip als vaartuig gezien. Bij het bepalen van 
het antwoord op de vraag of er sprake is van een varend schip of een 
woonboot als bedoeld in de nieuwe wet, kan hiervan gebruik worden 
gemaakt. Alle kleinere schepen geraken echter tussen de wal en het 
schip. 
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Raad van State is niet gediend van vage briefjes 

Het afgelopen jaar heeft de Raad van State zich vaak 
gebogen over de vraag of sprake was van een aanvraag 
omgevingsvergunning of niet. Sommige ontwikkelaars 
en vastgoedeigenaren ‘in den lande’ proberen met 
enige regelmaat verdekt een omgevingsvergunning 

aan te vragen. Het doel is duidelijk: zij hopen dat het college niet 
doorheeft dat sprake is van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning en dat er vervolgens een vergunning van 
rechtswege ontstaat.  

Uit de uitspraken blijkt duidelijk dat de Raad van State niet gediend is 
van vage briefjes, die voor omgevingsvergunningaanvraag door zouden 
moeten gaan. Indien een vastgoedeigenaar of ontwikkelaar dus een 
aanvraag omgevingsvergunning buiten het Omgevingsloket (OLO) wil 
indienen, dient dit in elk geval een brief te zijn waaruit duidelijk blijkt dat 
het een aanvraag is, en wat het initiatief precies behelst. 

Met de meest recente uitspraak van 20 maart 2019 is de Raad van State 
strenger geworden ten aanzien van verkapte vergunningaanvragen. 

Nieuwe lijn Afdeling ten aanzien van de vraag 'aanvraag of niet' 

Bij de belangenafweging over handhavingszaken komt de vraag naar de 
mogelijkheid van legalisatie aan de orde. Mede om die reden wordt 
nogal eens in een zienswijze of een bezwaarschrift aan het bevoegd 
gezag verzocht om alsnog een (legaliserende) vergunning te verlenen. 
Een lastige vraag is dan of een dergelijk verzoek als een aanvraag in de 
zin van artikel 1:3, lid 3 Awb kan worden beschouwd. Dat is met name 
van belang in procedures waar een vergunning van rechtswege dreigt. In 
de uitspraak van 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:829) komt de 
Afdeling tot een nieuwe benadering van dit soort verzoeken. Het ging in 
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deze zaak om de handhaving ten aanzien van een zonder vergunning 
gerealiseerde yurt (van oorsprong Mongolische tent). In de gronden van 
bezwaar stelt betrokkene zich op het standpunt dat voor de yurt geen 
omgevingsvergunning is vereist. Voor het geval het bevoegd gezag 
anders zou oordelen, verzoekt betrokkene in de gronden van bezwaar 
"een vergunning te verlenen op grond van artikel 4, eerste lid, van 
bijlage II van het Bor en een aanlegvergunning volgens artikel 56 van het 
bestemmingsplan". Het is dan de vraag of dit verzoek een aanvraag is. 

De Afdeling geeft in deze uitspraak aan dat de Afdeling "vanaf nu" zal 
oordelen dat een verzoek om omgevingsvergunning dat niet via het 
Omgevingsloket of met gebruikmaking van het bekende 
aanvraagformulier is gedaan, alleen dan een aanvraag als bedoeld in 
artikel 1:3, lid 3 Awb is, als voor het 
bestuursorgaan meteen duidelijk is of 
kan zijn dat een aanvraag is gedaan. De 
Afdeling stelt als harde eis dat het altijd 
dient te gaan om een zelfstandig stuk. 
Alleen bij dergelijke evidente 
aanvragen kan sprake zijn van een 
vergunning van rechtswege. Gelet op 
deze nieuwe lijn, kan het verzoek in het bezwaarschrift van betrokkene in 
deze zaak niet worden aangemerkt als een aanvraag. Het is immers niet 
gedaan in een zelfstandig stuk. 

De Afdeling geeft meteen ook overgangsrecht in deze uitspraak. De 
Afdeling geeft aan dat deze zaak en het daarin opgenomen oordeel geen 
gevolgen heeft voor omgevingsvergunningen van rechtswege die al 
bekend zijn gemaakt met toepassing van artikel 4:20c Awb en waarbij de 
termijn om beroep in te stellen ongebruikt is verstreken. Evenmin heeft 
dit oordeel gevolgen voor een besluit, waartegen wel rechtsmiddelen 
zijn aangewend, en waarop een uitspraak is gevolgd die in rechte 

 

Natuurlijk kunt u ook MIJ-advies 
vragen om een aanvraag in te 
dienen.  
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onaantastbaar is geworden. Voor nog lopende en toekomstige 
procedures zal deze uitspraak echter wel directe werking hebben. 

Transformatie van kantoren 

Transformatie van kantoren zorgt ervoor dat leegstaande 
kantoorgebouwen een nieuwe functie krijgen. 

Transformatie kantoren biedt mogelijkheden 
Transformatie van kantoren heeft veel voordelen. Zo helpt transformatie 
om het tekort aan woningen en overschot aan kantoren aan te pakken. 
Ook is er bij kantoortransformatie veel minder bouwmateriaal nodig 
omdat bijna geen sloop nodig is. Toch lijkt het soms dat er veel obstakels 
zijn bij het ombouwen van kantoren tot woningen. Afgeronde 
transformatieprojecten laten zien dat er voor veel mogelijke obstakels 
oplossingen zijn gevonden. In de publicatie ‘Kantoortransformatie – 
Wonen als alternatief voor leegstand’ staat een aantal voorbeelden van 
deze oplossingen. 

Ook nieuwe functie voor verzorgingstehuizen  

Leegkomende verzorgingshuizen kunnen een nieuwe woonfunctie 
krijgen. Bijvoorbeeld als studentenhotels of koopappartementen 

Regelgeving bij transformatie van kantoren of verzorgingshuizen 
Voor de verandering van de functie van een gebouw gelden 
verschillende regels en voorwaarden: 

 Bestemmingsplan 

In een bestemmingsplan staat voor welke functies een bepaalde locatie 
is bedoeld. Kantoren en woningen zijn in een bestemmingsplan aparte 
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bestemmingen. Hierdoor is voor kantoortransformatie vaak een 
afwijking van het bestemmingsplan nodig.  

Voor het afwijken van een bestemmingsplan kan een 
omgevingsvergunning worden verleend.  

Voor gebruikswijzigingen in bestaande gebouwen geldt de normale 
procedure van 8 weken. Leegstaande kantoren kunnen zo eenvoudiger 
en sneller een andere functie krijgen. Bijvoorbeeld als studentenflat. 

 Bouwbesluit 

Gemeenten toetsen of een kantoorgebouw na transformatie geschikt is 
om in te wonen. Hierbij gaat de gemeente uit van het Bouwbesluit 2012. 
De gemeente let op de eisen van (brand)veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid en duurzaamheid. 

 Lokale regelgeving 

Ook lokale regelgeving speelt een rol bij kantoortransformatie. 
Bijvoorbeeld de gemeentelijke bouwverordening en eisen voor 
brandwerendheid, vluchtwegen en brandpreventie. Gaat het om een 
monument? Dan gelden ook nog de eisen uit de Monumentenwet of de 
provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. 

Meer informatie 
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 
vindt u publicaties met meer informatie over de regelgeving en 
randvoorwaarden bij kantoortransformatie. 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/gebouwen/stad-en-regio/transformatie. 

Of neem contact op met MIJ-advies voor de mogelijkheden. 



 
  Pagina 41 van 70   
 

Het gruwelverhaal “De onbetrouwbare overheid” 

De klok slaat 12 keer. Het is midden in de nacht. Theo ligt in bed, maar 
kan de slaap niet vatten. 

Theo is een jonge, startende ondernemer die van zijn vader de “Tuin” 
heeft over genomen. De “Tuin” is een sierteelt bedrijf met een kleine kas 
en een klein bedrijfsgebouw. Het is 1,5 hectare groot. De “Tuin” levert 
niet genoeg meer op om een fatsoenlijk boterham mee te verdienen. 

Daarom is Theo in gesprek gegaan met de gemeente om iets ander te 
gaan doen met de “Tuin”. 

Theo blijft maar piekeren. Telkens denkt hij aan de uitspraak van de 
ambtenaar. “U moet 17 parkeerplaatsen extra realiseren van ons, uw 
plan is in strijd met het bestemmingsplan”, dreunt het door Theo’s 
hoofd.  

Theo snapt er niks van. Hij had het allemaal goed uitgezocht. Immers, 
het was een hele grote investering om de “Tuin” over te nemen, al zijn 
spaargeld wat hij in de horeca heeft verdiend is erin opgegaan. Hij had 
toch echt gelezen dat de gemeente meer toeristen wilde binnenhalen. 
Hij had zelfs met de wethouder Toerisme gesproken. Die was ook 
enthousiast.  

Zijn plan, het maken van een aantrekkelijk park met zeldzame planten 
die gekocht konden worden door bezoekers en daarbij een kopje koffie 
en een wijntje konden nuttigen, mag niet zomaar van de gemeente. Om 
toestemming te krijgen moet Theo een uitgebreide procedure doorlopen 
en 17 extra parkeerplaatsen aanleggen. Maar dat is nog niet alles! Hij 
heeft ook nog een “exploitatievergunning” nodig. En een Horeca 
vergunning. Alleen voor deze vergunningen en Wabo-procedure moet hij 
al twaalfduizend euro leges betalen aan de gemeente. De extra 
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parkeerplaatsen kosten al gauw duizend euro per stuk.  Even 
negenentwintigduizend euro betalen. Dit geld heeft hij niet. 

De volgende ochtend schrikt Theo wakker. Hij heeft nauwelijks geslapen. 
“Ik weet het”, denkt hij. “Ik ga naar Johan. Johan weet vast raad, hij 
heeft immers een juridische achtergrond.” Theo belt Mij-advies en kan 
gelijk langs komen.  

Mij-advies bekijkt de papieren van Theo en het antwoord van de 
gemeente en komt tot de conclusie dat hij voorlopig een tijdelijke 
vergunning kan aanvragen voor maximaal 10 jaar. “Dan heb je nog even 
de tijd om te sparen en te kijken of de “Tuin” een succes wordt”, aldus 
Mij-advies. En in die parkeernota van de gemeente zijn helemaal geen 
eisen opgenomen voor het gebied waar de “Tuin” is gevestigd. Je hebt 
wel een exploitatievergunning en een drank- en horeca vergunning 
nodig.  Die vergunningen ga je krijgen, jij hebt immers de vereiste 
diploma’s.  

Om een lang verhaal kort te maken: Theo heeft een tijdelijke 
omgevingsvergunning aangevraagd voor het “Handelen in strijd met het 
bestemmingsplan” voor 10 jaar, zonder extra parkeren. Die aanvraag 
werd in eerst instantie geweigerd door de gemeente. Theo heeft toen 
met hulp van Mij-advies bezwaar gemaakt. De bezwaarcommissie heeft 
de aanvraag opnieuw onderzocht en 
geconcludeerd dat de gemeente geen 
eisen mocht stellen voor wat betreft het 
parkeren. De gemeente had als motivering 
voor deze eis dat “het niet noemen van 
het gebied in de parkeernota een fout 
was.” Deze fout zou worden hersteld in 
2018. Het is immers voor iedereen logisch 

 Laat MIJ-advies u 
adviseren bij geschillen met de 
gemeente.  

Ons Motto: 

 “In het land van de blinde is 
één oog koning” 
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dat er extra parkeerplaatsen bij moeten komen, zo vond de gemeente.  

De commissie was vernietigend over deze uitspraak. Er moet worden 
getoetst aan het geldende beleid volgens de commissie. De 
vergunningen moesten worden verleend. 

Theo was uiteraard zijn vertrouwen verloren in zijn gemeente. Theo was 
wel wat maanden tijd kwijt, maar bespaarde door het Mij-advies zo’n 
achtentwintigduizend euro.  De “Tuin” is een succes en draait alweer 
twee jaar. Iedereen is er blij mee. 

(Verhaal is fictie maar berust op werkelijke feiten) 
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Opa woont in de mantelzorg woning achter in de tuin 

Vergunningsvrije mantelzorgwoning in de tuin  
De rijksoverheid wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen 
(participatie). In dat streven passen de regels voor mantelzorgwoningen. 

Strikte voorwaarde dat de ruimte wordt bewoond door iemand die zorg 
nodig heeft.  

Dat kan een ouder iemand zijn, maar ook een jongere met bijvoorbeeld 
een psychische of lichamelijke beperking. Mantelzorg hoeft overigens 
niet familie gerelateerd te zijn  

Het verbouwen van bijvoorbeeld een bestaande schuur/garage tot 
aanleunwoning valt onder de regeling van mantelzorg. 

Zie ook 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mantelzorg/ 

 

Meer weten Vraag MIJ-advies. 
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Kamerverhuur toegestaan als ‘wonen’ niet is gedefinieerd 

In een bestemmingsplan van Breda staat bij de woonbestemming dat 
deze gronden zijn bedoeld voor ‘wonen’. In het plan is echter geen 
definitie van wonen opgenomen, maar wel van ‘woning’. Is de definitie 
van woning dan van toepassing? En is kamerverhuur in dit geval 
toegestaan? 

Woningen zijn niet bedoeld voor kamerverhuur 
In het oude bestemmingsplan “Heuvel 1999” was het begrip ‘woning’ zo 
geformuleerd dat het slechts mocht dienen voor de huisvesting van één 
huishouden. Bij de meeste bestemmingsplannen geldt een soortgelijke 
definitie. Daarmee wil men voorkomen dat kamerverhuur mogelijk 
wordt. Kamerverhuur wordt volgens de rechtspraak namelijk niet gezien 
als één huishouden, maar als meerdere huishoudens. 

Wonen was niet gedefinieerd 
Wat de planwetgever echter over het hoofd had gezien, was dat in de 
voorschriften bij de woonbestemming geen koppeling was gelegd met de 
definitie van ‘woning’. Alleen het werkwoord ‘wonen’ was genoemd en 
dat was niet gedefinieerd. De hoogste bestuursrechter oordeelt daarom 
dat in dit geval diverse woonvormen, waaronder kamerverhuur, zijn 
toegestaan binnen de woonbestemming. Verder gold er geen 
(uitdrukkelijk) verbod van kamerverhuur dus was de kamerverhuur 
legaal. 

Kamerverhuur valt onder overgangsrecht 
In het nieuwe bestemmingsplan “Heuvel” uit 2009 waren de 
voorschriften van de woonbestemming aangescherpt. Nu stond er niet 
langer dat het bedoeld was voor ‘wonen’, maar voor ‘woningen’. Dat 
betekent dat kamerverhuur nu niet meer mogelijk is, omdat er dan 
sprake is van meerdere huishoudens. Voor de kamerverhuurder in 
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kwestie maakt dat echter niet uit. Hij verhuurde al voordat het nieuwe 
bestemmingsplan in werking trad. Daardoor valt hij onder het 
overgangsrecht. 

Check de definities en denk aan overgangsrecht 
De definitie van woning was in dit geval dus niet van toepassing. Ook de 
kamerverhuur was daardoor in alle woningen toegestaan. Als de 
gemeente of een derde stelt dat gebruik in strijd is met het 
bestemmingsplan, loont het dus de moeite om de omschrijvingen van de 
bestemming en de definities zorgvuldig na te gaan. Het overgangsrecht 
moet daarbij vooral niet worden vergeten, als het gebruik al plaatsvond 
voordat het nieuwe bestemmingsplan in werking trad. 
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Bezwaar maken tegen dure legesverordening?       

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen een hoge 
legesnota? Jazeker, als u precies weet waar u op moet 
letten. Sommige argumenten vindt ú misschien wel 
steekhoudend maar rechters niet, zo blijkt uit diverse 
uitspraken. Gelukkig biedt de jurisprudentie ook inzicht 

in argumenten die wel kans van slagen hebben. MIJ-advies neemt de 
belangrijkste argumenten met u door: 

1. Is de verordening op de juist manier bekendgemaakt? 

Het loont de moeite om uit te zoeken of de verordening met de daarbij 
behorende tarieventabel op de juiste wijze is bekendgemaakt. Dit lijkt 
een onbelangrijk detail, maar als de gemeente hierin niet volledig is kan 
dat betekenen dat de legesverordening niet geldig wordt verklaard. 
Concreet: u betaalt helemáál geen leges. 

Veel legesverordeningen en tarieventabellen verwijzen voor het bepalen 
van de bouwkosten naar de UAV 2012 of NEN-normen. Per 1 januari 
2014 is artikel 139 van de Gemeentewet aangepast. In afwijking van de 
hoofdregel dat de verordening bekendgemaakt wordt in het 
gemeenteblad, kan voor bijlagen worden bepaald dat die 
bekendgemaakt worden door terinzagelegging. Recentelijk oordeelde de 
Hoge Raad en enkele lagere rechters dat de UAV 2012 en de NEN-
normen beschouwd moeten worden als bijlage bij een legesverordening. 
Dus, als er in de legesverordening of de tarieventabel wordt verwezen 
naar NEN-normen of de UAV 2012, moeten deze ofwel in het 
gemeenteblad bekendgemaakt worden ofwel ter inzage gelegd worden. 
Veel gemeenten hebben dit niet gedaan, waardoor de legesverordening 
onverbindend (niet geldend) kunnen worden verklaard. 
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2. Overstijgen de geraamde baten de geraamde kosten? 

Uit de rechtspraak blijkt dat de geraamde baten middels legesheffing de 
daarmee verband houdende lasten niet mogen overstijgen. Het is zelfs 
zo dat de legesverordening in zijn geheel onverbindend is, als de 
geraamde baten de daarmee verband houdende lasten met meer dan 
10% overstijgen. Concreet: u betaalt geen leges. 

Kijk je oppervlakkig naar een verordening, dan lijken de baten de 
daarmee verband houdende lasten niet te overstijgen. Maar… als je 
precies weet hoe je de geldende regels moet toepassen, blijkt in veel 
gevallen dat de geraamde baten de geraamde kosten overstijgen. En dan 
vaak ook nog met meer dan 10%. 

3. Sommige bouwkosten zijn vergunningvrij 

Uit recente rechtspraak blijkt dat als de bouwkosten bepaald worden op 
basis van de UAV 2012 of Nen-normen, men alleen leges hoeft te 
betalen over de vergunningplichtige activiteiten. Dat betekent wél dat u 
de aanvraag slim moet aanpakken. Alles wat u namelijk in de aanvraag 
opneemt, telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de leges. 
Ook al is dat onderdeel eigenlijk niet vergunningplichtig. Vergunningvrij 
zijn bijvoorbeeld een kleine aanbouw of het stucen van een muur, maar 
ook de kosten voor de afbouw. Daarnaast hoeft u ook de kosten voor 
bijvoorbeeld een CAR-verzekering niet in de aanvraag op te nemen. 

U ziet het, bezwaar maken tegen een hoge legesnota is vaak de moeite 
waard. Maar… voorkomen blijft beter dan genezen. Dus nóg slimmer is 
het om de vergunningsaanvraag goed voor te bereiden, dat scheelt tijd 
en procedurekosten.  

Mij-advies helpt u daar graag bij en geeft u de volgende tips: 
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Tip 1: Check de eenheidsprijzen van de gemeente 

Gemeenten hanteren vaak eenheidsprijzen per m² of per m³ bouwwerk 
om uw opgegeven bouwkosten te toetsen aan een zekere ondergrens. 
Geef de bouwkosten dus dan ook conform die eenheidsprijzen op. De 
eenheidsprijzen zijn bij de meeste gemeenten openbaar en staan op de 
gemeentelijke website. De meeste gemeenten stellen uw opgegeven 
bouwkosten namelijk niet naar beneden bij wanneer uw opgegeven 
bouwkosten hoger zijn dan de gemeentelijke calculatienormen. Bij het 
niet checken van de gemeentelijke eenheidsprijzen kunt u zomaar 
duizenden euro’s meer kwijt zijn dan nodig. 

Tip 2: Geef de (ruwbouw) bouwkosten op, niet de totale 
verbouwingskosten 

Geef alleen de bouwkosten op voor die onderdelen die 
vergunningplichtig zijn en nodig zijn om uw bouwplan te kunnen laten 
toetsen aan het Bouwbesluit 2012. De stalinrichting is bijvoorbeeld geen 
onderdeel van de ruwbouw. Een muur stucen, een keukenblok met 
inbouwapparatuur of een kleine uitbouw zijn vergunningvrije 
activiteiten. Voor vergunningvrije bouwactiviteiten hoeft u geen 
vergunning aan te vragen en er mogen ook geen leges voor worden 
geheven. Nota bene: De bouwkosten geeft u op zonder btw. Ook daar 
worden dure vergissingen mee gemaakt! 

Tip 3: Voeg een bouwkostenberekening toe aan uw aanvraag 

Laat voor grotere bouwprojecten door een deskundige een 
bouwkostenberekening maken. Het onderscheid tussen 
vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige bouwactiviteiten is niet 
eenvoudig. Het kan ook zijn dat de gehanteerde eenheidsprijzen niet op 
uw bouwproject kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld doordat 
gebruik kan worden gemaakt van een goedkope fundering vanwege de 
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goede bodemgesteldheid ter plaatse. Een bouwkostenberekening door 
een deskundige zal door een gemeente sneller worden geaccepteerd. 

Let wel: De bouwkosten moeten marktconform en op basis van 
nieuwbouwprijzen worden opgegeven. Zelfwerkzaamheden, 
vriendendiensten en tweedehands bouwmaterialen leiden niet tot een 
lagere bouwsom. 

Tip 4: Verschillende procedures – verschillende legeskosten 

Als een project in strijd is met het bestemmingsplan, bijvoorbeeld omdat 
een bouwwerk buiten het bouwvlak wordt geplaatst, zijn er meerdere 
mogelijkheden om toch toestemming te krijgen. Het bestemmingsplan 
kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld een vergroting van het bouwvlak), er 
kan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld (postzegelplan) of er 
kan een project-afwijkingsbesluit worden genomen. De leges en andere 
kosten van deze procedures kunnen sterk verschillen. Laat u goed 
voorlichten over de voorwaarden, proceduretijd, risico’s en de kosten 
van de procedures. 

Tip 5: Overige kosten 

Naast leges worden door de gemeente vaak nog andere kosten aan u 
doorberekend. Voordat de gemeente een procedure voor herziening van 
een bestemmingsplan in behandeling, neemt wil men dat u een 
overeenkomst tekent waarin u verklaart dat u de kosten die voortkomen 
uit het bestemmingsplan zult betalen (een zogenaamde ‘anterieure 
overeenkomst’). Er zijn gemeenten die daarbij een bijdrage aan de 
‘bovenwijkse voorzieningen’ verlangen. Ook moet in veel gevallen een 
‘planschadeovereenkomst’ worden gesloten. Het gaat om aanzienlijke 
bedragen. Kijk daar kritisch naar en laat u zo nodig voorlichten over de 
noodzaak en hoogte van deze kosten. 
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Als u de legesnota ontvangt: 

Tip 6: Tijdig bezwaar maken 

Nadat de vergunning is verleend ontvangt u een legesnota. Indien u het 
niet eens bent met de daarin opgenomen posten of bedragen, dan kunt 
u bezwaar maken tegen deze nota. Zorg ervoor dat het bezwaar tijdig 
wordt ingediend. De bezwaartermijn moet duidelijk op de factuur staan 
of in een begeleidende brief. Meestal is dit binnen zes weken na 
dagtekening van de factuur.  

Overigens schort het indienen van een bezwaar de betalingsverplichting 
niet op: u moet de rekening betalen. Indien het bezwaar gegrond wordt 
verklaard moet er een deel worden terugbetaald. 

Tip 7: Natuurbeschermingswetvergunning – onduidelijkheid troef 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 vragen provincies leges. De 
leges variëren van circa € 400, = tot wel € 4000, = per aanvraag. De 
hoogte van de leges is afhankelijk van de beoordeling die moet worden 
uitgevoerd. De omschrijvingen in de legesverordening zijn echter 
onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. Ook zijn de verschillen 
tussen de provincies groot, terwijl het om dezelfde vergunning gaat. 
Bezwaar maken tegen deze leges heeft zeker kans van slagen. 

Tip 8: Teruggaaf als u het project niet uitvoert 

In veel legesverordeningen is een regeling opgenomen voor gedeeltelijke 
teruggaaf van leges indien een vergunning wordt ingetrokken. Indien u 
een project waarvoor vergunning is verleend niet gaat uitvoeren, dan 
kunt u de vergunning laten intrekken en een verzoek om teruggaaf van 
leges indienen.  
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Groenbestemming hoort niet bij achtererfgebied bij 
woning 

Strookjes snippergroen grenzend aan woningen worden veelal door de 
gemeenten verkocht of verpacht aan de bewoners van de woningen. 
Deze gronden hebben in het bestemmingsplan vaak de bestemming 

"Groenvoorziening". 

Een veel gestelde vraag is mag er nu vergunningvrij gebouwd worden op 
zo'n aangekocht stukje snippergroen met de bestemming 
groenvoorziening. 

ABRvS heeft op 17 juli 2013 uitspraak gedaan dat op deze gronden niet 
vergunningvrij gebouwd mag worden. Een stukje grond met de 
bestemming “groenvoorziening" is niet bestemd voor 
"Woondoeleinden” en kan daarom niet tot het erf bij de woning worden 
gerekend. Dat volgt uit de definitie van "erf' (artikel 1, lid 1 bijlage ll. 
Bor). “ 

Het bestemmingsplan zal aangepast moeten worden naar 
"Woondoeleinden" om vergunningvrije bouwwerken ten behoeve van 
de woning mogelijk te maken. 

Wat wel tot het erf bij de woning hoort is wanneer het bestemmingsplan 
de bestemming "Woondoeleinden" een nadere aanduiding heeft 
gegeven bijvoorbeeld "tuin", "zonder gebouwen" e.d. 

Op grond van het bestemmingsplan mag op deze nadere aanduiding ook 
niet gebouwd worden. Echter deze gronden met een nadere aanduiding 
blijft de hoofdbestemming "Woondoeleinden" waardoor het wel 
aangemerkt moet worden als erf bij de woning. Bij het toetsen aan de 
regels van het vergunningvrij bouwen in artikel 2 bijlage ll. Bor blijven de 
bouwregels uit het bestemmingsplan buiten beschouwing. 
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Het is een misvatting dat bij artikel 2 van het vergunningvrij totaal niet 
naar het bestemmingsplan gekeken hoeft te worden. Er zal altijd via het 
bestemmingsplan gecheckt moeten worden of er sprake is van een erf 
bij de woning bij het bouwen in het achtererfgebied. 

De raad van state vindt het volgende ervan: 

‘Het dagelijks bestuur betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het 
bevoegd was om handhavend tegen de door [wederpartij] geplaatste 
aanbouw op te treden, omdat voor die aanbouw, anders dan de 
rechtbank heeft overwogen, een omgevingsvergunning is vereist. 
Volgens het dagelijks bestuur valt het oprichten van dit 

Bouwwerk niet aan te merken als een activiteit waarvoor ingevolge 
artikel 2, aanhef en onder 3, van bijlage ll. bij het Bor geen 
omgevingsvergunning is vereist, omdat niet is voldaan aan de daarvoor 
geldende voorwaarde dat het bouwwerk in achtererfgebied moet zijn 
geplaatst. 

Hoewel in het hoger beroep uitsluitend de uitleg van het begrip 
“achtererfgebied" als gegeven in de beslissing op bezwaar aan de orde is 
gesteld, ziet de Afdeling zich ook voor de vraag gesteld of het gedeelte 
van het perceel dat aan de orde is, als "erf' als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van Bijlage ll. van het Bor kan worden 

Aangemerkt, nu het achtererfgebied zich eerst als zodanig laat 
kwalificeren, indien sprake is van een "erf'. 

Als daar bedoelde begrippen "erf' en "Achtererfgebied" betreffen 
derhalve met elkaar samenhangende wettelijke begrippen.  

Uit de definitie van het begrip “erf' als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 
bijlage ll. bij het Bor, volgt dat als 
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Erf wordt aangemerkt een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte 
daarvan, dat direct is gelegen bij een 

Hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het 
gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een 
beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt. 

Het perceel gedeelte waarop de aanbouw is gerealiseerd, is direct 
gelegen bij de woning van [wederpartij] en is in feitelijk opzicht ingericht 
als deel van de tuin bij de woning. Voor dat gedeelte geldt ingevolge het 
geldende bestemmingsplan de bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)".  
Blijkens de doeleindenomschrijving behorend bij deze bestemming, 
opgenomen in artikel 2.13, eerste lid, van de planvoorschriften, betreft 
dit een openbare groenbestemming ten behoeve van de daar genoemde 
voorzieningen. Deze gronden mogen slechts worden bebouwd en 
ingericht met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 
genoemde bestemming "Groenvoorzieningen (Rg)" derhalve moet 
worden vastgesteld dat het bestemmingsplan het gebruik [wederpartij] 
zowel in feitelijk opzicht, als in privaatrechtelijk opzicht van deze 
gronden maakt, te weten via een erfpachtconstructie als privétuin ten 
dienste van het gebruik van het hoofdgebouw, verbiedt. De 
omstandigheid dat de desbetreffende grond in erfpacht aan 
[wederpartij] is uitgegeven en hij uit dien hoofde gerechtigd is die grond 
als privétuin in te richten, doet daar niet aan af, nu die situatie niet van 
invloed is op de wijze waarop het bestemmingsplan moet worden 
uitgelegd. 

De redenering in het advies van de bezwaarschriftencommissie van 8 
januari 2012, zoals overgenomen in het 

Besluit op bezwaar, wordt niet gevolgd. De commissie heeft zich daarin, 
met het standpunt dat voor de vraag of de gronden al dan niet als "erf' 
kunnen worden aangemerkt de feitelijke situatie leidend is, gebaseerd 
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op de uitspraak van de Afdeling van 15 september 1997 (zaak nr. 
R03.93.6309; AB1998/5), die ziet op een situatie waarin het begrip “erf 
in de van toepassing zijnde regelgeving niet was gedefinieerd, zodat 
daaraan in de desbetreffende uitspraak uitleg moest worden gegeven. 
Dat is hier niet aan de orde. LN het voor deze zaak van toepassing zijnde 
Bor is het begrip “erf' gedefinieerd in bovenvermelde zin, zodat van die 
definitie dient te worden uitgegaan. 

Uit het voorgaande volgt dat het perceelgedeelte waarop de aanbouw is 
gerealiseerd, niet kan worden 

Aangemerkt als "erf' als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage ll. bij 
het Bor. Nu het desbetreffende 

Perceelgedeelte geen erf is, kan dit, gelet op de definitie van het begrip 
“achtererfgebied” in artikel l, eerste lid, van genoemde bijlage, evenmin 
als zodanig worden aangemerkt. 

De gerealiseerde aanbouw kan dan ook niet als een op de grond staand 
bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied vergunningvrij worden 
opgericht. Het dagelijks bestuur was daarom bevoegd handhavend tegen 
de aanbouw op te treden. De rechtbank heeft dit niet onderkend. 

Laat MIJ-advies u adviseren bij het vergunningsvrij bouwen. Neem 
contact met ons op 

 

  
 Laat MIJ-advies u 

informeren bij vergunningsvrij 
bouwen 
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Ladderrecht, gebruik van andermans grond toegestaan? 

De term ladderrecht bestaat niet meer. Deze term is al in 1992 uit het 
Burgerlijk Wetboek verdwenen.  

Deze term werd destijds omschreven als het recht om gebruik te maken 
van het perceel van een buurman ter reparatie van gebouwen. Maar met 
het verdwijnen van de term ladderrecht is niet het recht uit de wet 
verdwenen. Sterker nog, het recht is gebleven en heeft een ruim 
toepassingsbereik gekregen. In dit artikel gaan wij in op het nieuwe 
begrip ladderrecht en bekijken wij kort onder welke omstandigheden dit 
gebruik is toegestaan. 

Verplichting om gebruik te gedogen 
Artikel 5:56 van het burgerlijk wetboek geeft de mogelijkheid om 
andermans grond of gebouw 
te gebruiken voor 
noodzakelijke 
werkzaamheden. Dit gebruik 
ziet niet alleen op het 
plaatsen van ladders, 
steigers en bouwliften, maar 
ook op het gebruik zoals de 
aanvoer van 
bouwmaterialen, het stutten 
van muren, het verlenen van 
doortocht en het aanleggen 
van een bouwweg.  
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Voorwaarden ladderrecht 
De verplichting om iemand ander grond in gebruik te maken is uiteraard 
wel met voorwaarden omkleed.  

Om gebruik te maken van het recht moet minimaal voldaan worden aan 
vier voorwaarden.  

Deze voorwaarden zijn:  

1. voor het kunnen verrichten van de werkzaamheden is 
het noodzakelijk om het erf van de buren te gebruiken;  

2. het gaat om tijdelijk gebruiken van de grond van de 
buren;,  

3. de buren zijn goed geïnformeerd over het tijdelijk 
gebruiken en de noodzaak; 

4. de gebruiker verklaart eventuele schade die wordt 
geleden door het gebruik te vergoeden aan de buren.  

 

De voorwaarden zijn duidelijk of toch niet? Bijvoorbeeld de 
werkzaamheden hoeven zelf niet noodzakelijk te zijn. Het gebruik van 
het perceel van de buren moet noodzakelijk zijn voor het kunnen 
verrichten van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld het plaatsen van een 
schuur. Het draait niet om de vraag of de plaatsing van een bouwwerk 
noodzakelijk is, maar of het gebruik van het perceel van de buren 
noodzakelijk is voor de plaatsing van de schuur.  

Wat ook heel belangrijk is voor het noodzakelijkheidscriterium is dat het 
gebruik tot een minimum moet worden beperkt en anderzijds dat het 
gebruik slechts is toegestaan voor zover er geen andere alternatieven 
voorhanden zijn. Nieuwe technieken kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat het gebruik van andermans perceel niet noodzakelijk is. Per geval zal 
er moeten worden beoordeeld wat redelijk is. Het feit dat een dergelijke 
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techniek heel kostbaar is, zal een indicatie kunnen zijn voor de 
onredelijkheid van de oplossing. 

Verder dient de voorwaarde van tijdelijkheid ruim te worden opgevat. 
De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft in 2008 de aanwezigheid van een 
bouwweg gedurende drie jaar nog opgevat als een tijdelijk gebruik. 

De buren informeren 
Er zijn geen vormvoorschriften over hoe het informeren van de buren 
dient te gebeuren. Wel zal aangetoond moeten kunnen worden dat de 
buren zijn geïnformeerd dus zou een schriftelijke mededeling de 
voorkeur hebben (waaronder bijvoorbeeld een e-mailbericht of een 
WhatsApp-bericht). 

Conclusie 
De term ‘ladderrecht’ dekt niet de lading van artikel 5:56 BW. Als aan de 
vier genoemde voorwaarden is voldaan, mag men andermans grond of 
gebouw gebruiken voor noodzakelijke werkzaamheden. Dit gebruik kan 
zien op verschillende vormen en gaat verder dan alleen het plaatsen van 
ladders of steigers op andermans grond. De aanwezigheid van 
gewichtige redenen tegen dit gebruik, kan de situatie nog wel 
veranderen. Al met al blijft het zaak op een duidelijke manier met elkaar 
als buren in gesprek te zijn, zodat een discussie en een gang naar de 
rechter zoveel mogelijk kan worden voorkomen. “Een goede buur is 
beter dan een verre vriend” 
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Tips Mij-advies over weigering vergunning 

Weigering van een vergunning kan reden zijn om Mij-advies in te 
schakelen. De weigering van de vergunning dient op een 
weigeringsgrond gebaseerd te zijn. Dat geldt voor alle vergunningen, 
zoals een horecavergunning en een omgevingsvergunning vergunning 
e.d. Mij-advies kan een analyse maken van de rechtmatigheid van het 
besluit weigering van de vergunning. Tegen het besluit is bezwaar en 
beroep mogelijk. Zie hieronder, hetgeen ook voor een besluit tot 
intrekking van een vergunning geldt. 

Tip 1: bereid aanvraag van de vergunning goed voor 

De grond voor weigering van een vergunning is geregeld in de wet, een 
verordening of beleidsregels of een combinatie daarvan. Daarom is het 
zinvol om voorafgaande aan de aanvraag goed te inventariseren wat het 
juridisch kader is waarbinnen wordt besloten over de aanvraag. De 
aanvrager kan zijn aanvraag daar immers op afstemmen. Mij-advies kan 
daarbij behulpzaam zijn. Weigeringsgronden kunnen een al dan niet 
limitatieve opsomming zijn van gronden om een specifiek aanvraag te 
weigeren. Op voorhand is kenbaar voor een aanvrager van de 
vergunning welke vereisten er zijn voor de betreffende vergunning; de 
aanvrager zal aan die voorwaarden moeten voldoen. Dat kan soms 
complex zijn als een aanvraag ook getoetst moet worden aan 
milieuvoorschriften; denk aan geluidsnormen bij de aanvraag van een 
evenementenvergunning. Gronden voor weigering kunnen limitatief zijn 
zonder dat de gemeente bevoegd is nadere regels te stellen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor artikel 26 Huisvestingswet waarin de 
intrekkingsgronden limitatief zijn opgenomen. Er is dan geen ruimte voor 
de gemeente om in een verordening aanvullende gronden voor 
weigering van de vergunning op te nemen.  



 
  Pagina 62 van 70   
 

Tip 2: geef altijd een zienswijze tegen voornemen tot weigering 
vergunning.   

De vergunningverlener zal op basis van art. 4:7 en 4:8 Awb eerst het 
voornemen kenbaar maken dat er een voornemen is om de 
aangevraagde vergunning te weigeren, tenzij het een kwestie van 
financiële aard is (vaststellen boete) dan staat namelijk de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep open. Als voornemen tot weigering van een 
vergunning tot een besluit leidt, dan kan de aanvrager van een 
vergunning een zienswijze indienen tegen een voornemen tot weigering 
vergunning. In de zienswijze tegen het voornemen kan de aanvrager 
uiteenzetten waarom dit besluit onterecht zou zijn. Dat kan schriftelijk of 
mondeling. Ook Mij-advies kan de zienswijze indienen en de juridische 
argumentatie daarbij geven. Een weigering kan om meerdere reden 
onterecht zijn: er zou sprake kunnen zijn van schending van de wet (een 
weigeringsgrond ontbreekt) alsmede van schending van diverse 
beginselen van behoorlijk bestuur. Wanneer het voornemen resulteert in 
een op een rechtgevolg gericht besluit tot weigering van een vergunning 
dan kan de aanvrager met een advocaat bezwaar en beroep aantekenen. 
Ook kan weigering van een vergunning onrechtmatig zijn. Dat hangt 
altijd af van de feiten en omstandigheden. De aanvrager van een 
vergunning dient aan te dringen op een gemotiveerde belangenafweging 
in het te nemen besluit over de vergunning.                                                         

3: controleer grond voor weigering vergunning zorgvuldig. 

Weigering van een aangevraagde vergunning kan alleen plaatsvinden als 
er een weigeringsgrond is. De weigering is een besluit waartegen binnen 
6 weken bezwaar aangetekend kan worden. De grond voor weigering is 
belangrijk om snel te (laten) controleren omdat daartegen binnen 6 
weken bezwaar ingediend kan worden als de weigeringsgrond onterecht 
is. Bijvoorbeeld:  
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Tip 4: check of Bibob toetsing bij weigering vergunning niet speculatief 
of zorgvuldig is. 

Ook kan een Bibob toetsing plaatsvinden. Bibob staat voor Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.  De 
Wet Bibob bepaalt onder meer dat de overheid vergunningen, subsidies, 
aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er 
gevaar bestaat dat criminelen misbruik van een vergunning. Daarbij 
wordt de integriteit van de aanvrager onderzocht Beoordeeld moet 
worden of er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) gebruikt 
zal worden om strafbare feiten te plegen. Dat gebeurt bij de aanvraag 
van een vergunning voor vastgoed, subsidie, (grote) evenementen zoals 
vechtsportgala’s, exploitatievergunning voor een horecabedrijf en 
kansspelen zoals een speelautomatenhal. Ook is toetsing op grond van 
de Wet Bibob mogelijk wanneer er signalen zijn dat de aanvrager of 
diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare 
feiten.  

Tip 5: laat Mij-advies weigering van vergunning op rechtmatigheid 
controleren. 

Mij-advies kan analyseren of de overheid zich aan het toepasselijke 
wettelijk kader heeft gehouden. Ook kan Mij-advies toetsen/controleren 
of een beginsel van behoorlijk bestuur is geschonden. Ook bij een besluit 
tot weigering van een vergunning dient de vergunningverlenende 
instantie de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Het 
zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Awb houdt in dat het 
bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen vergaart. Ingevolge 
het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 AWB) dient de overheid de 
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen, zo ver niet 
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen 
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bevoegdheid een beperking voortvloeit. De nadelige gevolgen van een 
besluit mogen voor één of meer belanghebbenden niet onevenredig zijn 
in de verhouding met de tot het besluit te dienen doelen. Een besluit tot 
weigering van een vergunning dat er geen sprake is van ernstig gevaar en 
de aangevraagde vergunningen verleend zullen worden – desnoods 
onder voorwaarden –, mag niet onevenredig zijn (zie artikel 3, vijfde lid, 
Wet Bibob) in relatie tot het beoogde doel van de Wet Bibob.  

Tip 6: dien tijdig bezwaar en beroep tegen besluit weigering 
vergunning.  

De aanvrager van een vergunning die het niet eens is met de weigering 
van de vergunning kan een bezwaarschrift indienen bij de 
vergunningverlenende instantie. Dat moet uiterlijk binnen 6 weken na 
het besluit. Mij-advies kan daarvoor als specialist ingeschakeld worden. 
In geval van afwijzing van het bezwaar kan beroep ingesteld worden bij 
de rechtbank. In de procedure kan Mij-advies ook de (rechtmatigheid 
van de) regelgeving waar het besluit op is gebaseerd aan de orde stellen 
in een procedure. Exceptieve toetsing houdt in dat de rechter een niet 
door de formele wetgever gegeven voorschrift buiten toepassing dient 
te laten, indien dit voorschrift in strijd is met een hogere regeling. 
Regelgeving of voorschriften kunnen wegens strijd met een algemeen 
rechtsbeginsel buiten toepassing worden gelaten indien het 
desbetreffende overheidsorgaan, in aanmerking genomen de feitelijke 
omstandigheden en de belangen die aan dit orgaan ten tijde van de 
totstandbrenging van het voorschrift bekend waren of op grond van 
deugdelijk onderzoek behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot 
vaststelling van dat voorschrift heeft kunnen komen. De rechter heeft 
echter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat 
aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht 
vast te stellen. Het is aan de vergunningverlener de verschillende 
belangen en de feiten en omstandigheden die bij het nemen van een 
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besluit inhoudende algemeen verbindende voorschriften betrokken zijn, 
tegen elkaar af te wegen (Raad van State, 23 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:3130).  

Toetsing weigering vergunning in beroepsprocedure  

Een besluit van een bestuursorgaan om een vergunning te weigeren of in 
te trekken zal doorgaan terughoudend worden getoetst door een 
rechter. De rechter mag namelijk niet op de stoel van het bestuur gaan 
zitten. De rechter toetst de rechtmatigheid van het besluit en kijkt of de 
in het geding zijnde belangen op een zorgvuldige manier zijn afgewogen 
en in redelijkheid van de bevoegdheid gebruik is gemaakt. Daarbij kijkt 
de rechter ook of het besluit niet onevenredig is en of er bijzondere 
omstandigheden zijn waarmee in afwijking van het beleid rekening 
gehouden had moeten worden (inherente afwijkingsbevoegdheid van 
art. 4:84 Awb). Een dergelijke toets uit zich dan meestal in de volgende 
bewoordingen: de rechter heeft geen grond gevonden voor het oordeel 
dat de burgemeester in redelijkheid geen gebruik van zijn bevoegdheid 
heeft kunnen maken de exploitatievergunning te weigeren, omdat de 
vrees van de burgemeester dat het woon- en leefklimaat en de openbare 
orde door de aanwezigheid van de inrichting in de toekomst zouden 
kunnen worden verstoord, niet zou opwegen tegen het belang van 
aanvrager bij het verlenen van de exploitatievergunning (Raad van State, 
2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2763). Ondanks terughoudende 
toetsing door rechter sneuvelen er echter regelmatig besluiten met 
weigering van een vergunning bij de bestuursrechter. 
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Onze diensten 

Waarom MIJ-advies? 
MIJ-advies kenmerkt zich door goed te kunnen luisteren, haar eigen 
ervaring in te brengen en creatief te zijn. Wij zijn daardoor in staat om 
‘de boel los te trekken’ bij stagnerende ruimtelijke ordening projecten. 
Wij zijn deskundig, enthousiast en betrokken. Naast vakinhoudelijke 
kennis en expertise hebben wij veel gemeentelijke ervaring opgedaan. 
Wij spreken de “gemeentelijke” taal en kennen de interne procedures.  

Trainingen 
Wij geven trainingen voor bijvoorbeeld raads- en commissie leden en 
organisaties op het kennisgebied van het omgevingsrecht. Korte 
trainingen van +/- 2 uur waarbij wij u zover als mogelijk op weg helpen. 

Wij geven training in: 

 laatste stand van zaken Omgevingswet 
 ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen 
 wegwijs met ruimtelijkeplannen.nl 
 de omgevingsvergunning 

De training wordt gegeven door twee trainers. Na afloop ontvangt u een 
handig naslagwerk. De groepen zijn minimaal 8 personen en maximaal 
12 personen.  

Vooroverleg bestemmingsplan 
Als u gaat bouwen of verbouwen kan u de gemeente in vooroverleg 
vragen wat de mogelijkheden zijn van het bestemmingsplan. Onze 
ervaring leert dat het vaak lang duurt voordat u een antwoordt krijgt op 
uw vraag. Laat MIJ-advies uw plannen toetsen aan het bestemmingsplan. 
Binnen enkele dagen heeft u van ons een antwoord.  
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Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid 
Bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Laat u goed 
adviseren. MIJ-advies kan u adviseren in bezwaar en beroepsprocedures. 

(Kleine) Afwijking bestemmingsplan 
Twee activiteiten nodig? 
Om een aanbouw te realiseren die niet in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan, kan er een Omgevingsvergunning nodig zijn met twee 
activiteiten. 

Activiteit 1 
De activiteit “het bouwen van een bouwwerk” (artikel 2.1, lid 1, onder a 
Wabo) en de activiteit “het handelen in strijd regels ruimtelijke 
ordening” (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo). 

Wij adviseren u om eerst een omgevingsvergunning aan te vragen, of 
aan te laten aanvragen, voor de activiteit “het handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening”. Hierdoor krijgt u van de gemeente een 
antwoord/besluit of zij medewerking aan de gebruiksafwijking willen 
verlenen.  Dit is in het algemeen een kleine afwijking. Ook wel een 
kruimel afwijking genoemd. 

Activiteit 2 
De omgevingsvergunning voor de activiteit “het bouwen van een 
bouwwerk” kunt u aanvragen nadat u de toestemming heeft gekregen 
om het gebruik te wijzigen. Maar het kan zijn dat deze activiteit niet 
nodig is als het bouwwerk lager is dan 5 meter en de strijdigheid met het 
bestemmingsplan is wegenomen door de eerste activiteit.  

Knippen van de aanvraag omgevingsvergunning 

Het voordeel van het in tweeën knippen van de omgevingsvergunning is 
dat u niet alles in één keer hoeft aan te leveren. Dit scheelt in 
legeskosten en de kosten voor de vereiste bescheiden, zoals het 
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tekenwerk, de berekeningen of de benodigde onderzoeken. Wanneer u 
geen toestemming krijgt voor de gebruiksafwijking heeft u geen 
onnodige kosten gemaakt. Voor het indienen van een 
omgevingsverguning voor het strijdig gebruik dient u leges te betalen 
aan de gemeente. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?  
Wij kunnen voor u een omgevingsvergunning aanvragen voor de 
activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Wij 
zorgen dan voor de correspondentie, ruimtelijke onderbouwing “light” 
en overleg met de gemeente.  Naar u als opdrachtgever brengen wij 
verslag uit over de voortgang van de aanvraag, bespreken met u de 
knelpunten en sturen u onze correspondentie in kopie toe. 

Wat doen wij niet 
Wij maken zelf geen tekeningen, berekeningen of onderzoeken zoals 
bijvoorbeeld onderzoeken voor archeologie of bodem. Indien een 
tekening, berekening en/of onderzoek nodig is kunnen wij hiervoor 
zorgdragen. MIJ-advies heeft een groot netwerk met adviseurs op elk 
gebied van het omgevingsrecht. De kosten hiervoor brengen wij apart bij 
u in rekening.   
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Tot slot 

Heeft u nog vragen over het omgevingsrecht neem gerust contact op 
met MIJ-advies. 

Voor meer informatie over ons? 

Zie onze website:   www.mijadvies.com  

of stuur een e-mail naar:  info@mijadvies.com 

Bellen mag natuurlijk ook: 079-3412344 

Ons adres is:    Peulenakker 9, 2723TT in Zoetermeer 

Mij-advies is ingeschreven bij de kamer van koophandel als rechtskundig 
adviesbureau: MIJ-advies B.V.   

KvK-nummer: 74850857 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

De inhoud van dit boekje is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet 
uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, 
onvolledig of anderszins onjuist is. MIJ-advies kan 
hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. 

 

 



 
  Pagina 70 van 70   
 

 


