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Agenda

Inleiding toepasbare regels 

• Verwachtingen

• Waar? 

• Wat?  

• Waarom? 

• Hoe? 

• Wie? 

• Waarmee? 



Korte demo nieuwe Omgevingsloket

11/2/20

https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/


Waar worden toepasbare regels gebruikt?
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ik een boom ga 
kappen? 
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moet doen?
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Wat zijn toepasbare regels?

Hoe hoog wordt het nieuwe bouwwerk?

5 meter of lager

Hoger dan 5 meter

Hoofdstuk II. 
Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking 
hebben op:

3. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 
achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw, niet hoger dan
1. 5 meter
2. 0,3 meter boven de bovenkant van het afscheidingsconstructie met de 

tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
3. het hoofdgebouw

toepasbare regelsjuridische regels

Heb ik een vergunning nodig om op postcode 
2585 ST 58 een schuur te bouwen?



Hoe het ook kan…

Bij de bouw van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

IS GEEN VERGUNNING vereist als: 

Het bouwwerk niet verder dan 4 meter van het hoofdgebouw staat EN

Het bouwwerk niet hoger is dan… 5 meter EN 

Het bouwwerk niet hoger is dan het hoofdgebouw EN

Het bouwwerk niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van het 

afscheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw. 

ANDERS wel een vergunning vereist. 



Wat is het concept?  

de
conclusie



Wat is het resultaat?  



Wat is een vragenboom?  



Hoe loopt het proces?
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Bepaal per activiteit: 
• juridische regels
• Locatie(s)
• conclusie
• soort aanvraag
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Tijd     Tijd     



Hoe analyseer je juridische regels?
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Hoe schets je een vragenboom? 

In de tuin? 

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermdeboom? 

ja

nee

kappen snoeien >20%snoeien < 20%

janee

neejaJuridisch
Dienstverlening

Techniek

Juridisch
Dienstverlening

Techniek
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Schrijfwijzer
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Toepasbare regels testen

11/2/20

Kloppen de vragenbomen?

Laat controleren door collega’s en juridische afdeling

Snappen de mensen de vragenbomen?

Vraag het de burger en ondernemer!!!

- Gemeentehuis 

- Bibliotheek

- Buurthuis

- Klantenpanel
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Nodig: activiteit en 
werkingsgebied uit 
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Wie ben ik???
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Nu zelf proberen
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Lees de artikelen 1 t/m 3

van artikel 1.26 van de Sloopmelding

Onderstreep wat van belang is.

Schets de vragenboom

In de tuin? 

Vormboom onderhouden? 

Plan met boom? 

Beschermdeboom? 
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Kortom ga aan de slag!

- Stel multidisciplinair team samen
- Kies een onderwerp
- Pak bijbehorende juridische regels
- Schets een vragenboom
- Zowel voor check als aanvraag
- Analyseer het resultaat 
- Corrigeer waar nodig

Later ga je aan de slag met software, 
methodiek en afstemming andere BG



Voor meer informatie...

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/

Is geen antwoord op de vragen te vinden, 
stel ze via:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

Oefenomgeving toepasbare regels. 

Bibliotheek voorbeeld juridische en 
toepasbare regels voor topactiviteiten. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/

