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Agenda

Toepasbare regels 

• Juridische grondslag

• Schematisch overzicht 

• Aansluitpunt en standaard aansluiting 

• Lokale aansluitingen

• Alles samen in het loket

• Tijdslijnen
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Besluit bouwwerken leefomgeving

§ 2.3.2 Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit 

Artikel 2.15d (aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

bouwactiviteit) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om 

zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt 

voor een bouwactiviteit, tenzij deze betrekking heeft op een van de 

volgende bouwwerken: 

Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke 

daglichtvoorziening in een dak

Juridische grondslag
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Artikel 2.15f (vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot 

bouwwerken) 

Onverminderd regels in het omgevingsplan over het in stand houden van een bouwwerk 

die betrekking hebben op de ernstige ontsiering van het uiterlijk van het bouwwerk, 

geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet, om zonder 

omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit te verrichten, niet voor een 

omgevingsplanactiviteit voor zover de activiteit betrekking heeft op een van de volgende 

bouwwerken:

Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak

c. Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, als 

wordt voldaan aan de volgende eisen:

1. de constructie niet meer dan 0,6 m uitstekend buiten het dakvlak of het platte dak; 

en

2. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of 

het platte dak;

Juridische grondslag
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Interbestuurlijk door aansluitpunten

Bestuursorgaan van aansluitpunt levert activiteit en bijbehorende locatie aan door annotatie in 

omgevingsdocument. Ditzelfde bestuursorgaan maakt toepasbare regels met daarin een aansluitpunt 

en de standaard aansluiting. 

Bestuursorgaan van aansluiting levert toepasbare regels (met eigen locatie(s)) aan met een lokale 

aansluiting, onder het aansluitpunt.

Dit resulteert in:

- Een vergunningcheck, met de uitkomst voor één activiteit.

- Een aanvraagformulier, met daarin alle indieningsvereisten die lokaal nodig zijn

Afstemming tussen verschillende Bestuursorganen is nodig om aansluitpunt te plaatsen en vragenboom 

goed/logisch te krijgen. Door het bestuursorgaan van de lokale aansluiting hoeft er géén activiteit te 

worden aangeleverd. Geef wel de juiste locatie aan de aansluiting mee.
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Activiteiten en locaties - annotatie 
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Locaties

Locatie(s): ambtsgebied en/of gedeelte(n)



Toepasbare activiteit Dakraam
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AP AP
SAS SAS+ =

Schematische weergave
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Aansluitpunt van rijk voor gemeente
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Aansluitpunt van rijk voor gemeente
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Aansluitpunt van rijk voor gemeente
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Standaard aansluiting
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Standaard aansluiting
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Standaard aansluiting
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AP AP
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Aansluitpunt met standaard aansluiting
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Lokale aansluiting
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Lokale aansluiting
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Lokale aansluiting – regels weghalen

30



Lokale aansluiting – regels weghalen
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Lokale aansluiting – regels weghalen
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Lokale aansluiting – regels toevoegen 
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Lokale aansluiting – regels toevoegen
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Lokale aansluiting – regels toevoegen
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Lokale aansluiting – regels toevoegen
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Lokale aansluiting – regels toevoegen
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Lokale aansluiting – regels aanpassen
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Lokale aansluiting – regels aanpassen
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Lokale aansluiting – regels aanpassen
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Lokale aansluiting – regels aanpassen
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Aansluitpunt met aansluitingen
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Interbestuurlijk door aansluitpunten

Bestuursorgaan van aansluitpunt levert activiteit en bijbehorende locatie aan door annotatie in 

omgevingsdocument. Ditzelfde bestuursorgaan maakt toepasbare regels met daarin een aansluitpunt 

en de standaard aansluiting. 

Bestuursorgaan van aansluiting levert toepasbare regels (met eigen locatie(s)) aan met een lokale 

aansluiting, onder het aansluitpunt.

Dit resulteert in:

- Een vergunningcheck, met de uitkomst voor één activiteit.

- Een aanvraagformulier, met daarin alle indieningsvereisten die lokaal nodig zijn

Afstemming tussen verschillende Bestuursorganen is nodig om aansluitpunt te plaatsen en vragenboom 

goed/logisch te krijgen. Door het bestuursorgaan van de lokale aansluiting hoeft er géén activiteit te 

worden aangeleverd. Geef wel de juiste locatie aan de aansluiting mee.
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Waar zijn aansluitpunten niet voor gemaakt?

Verplicht maken van indieningsvereisten die niet verplicht zijn

Aanpassen taal of vraagstelling zonder juridische regelruimte

Het gebruiken van geo / locaties van een ander bevoegd gezag
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Voorbeeldregels VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-vragenbomen/
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Voorbeeldregels VNG

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/
cursus-en-training/webcolleges-webinars/webinars/
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Linkjes en vragen

Vragen kunnen gesteld worden via
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

Of benader één van de Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/regionale-ondersteuning-
implementatievraagstukken/

Het bekijken van het Omgevingsloket kan via (DMO is demonstratie en PRE is de oefen omgeving)
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl
https://pre.omgevingswet.overheid.nl

Het bekijken van de registratie toepasbare regels kan via
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
Aanbevolen browsers zijn firefox of chrome in incognito modus 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/regionale-ondersteuning-implementatievraagstukken/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels

