
 

 

 

Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan) 
 

Voor onderstaande bouwactiviteiten uit de bruidsschat en het Bbl is in het DSO één 
aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier is te vinden onder de naam ‘Bouwactiviteit 
(omgevingsplan) – Aanvraag vergunning’. In dit formulier kan de gebruiker aangeven voor welke 
bouwactiviteiten hij/zij een aanvraag wil doen.  
 
In de Registratie Toepasbare Regels vindt u dit formulier alleen onder de activiteit 

‘Aanvraagvereisten binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken’. 
 

            
 
Bouwactiviteiten uit de bruidsschat: 

• Bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Bouwwerk veranderen 
• Bouwwerk voor agrarische bedrijfsvoering bouwen, in stand houden of gebruiken 

• Buisleiding bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Dakkapel bouwen, in stand houden of gebruiken* 
• Erf- of perceelafscheiding bouwen, in stand houden of gebruiken* 

• Recreatief nachtverblijf bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Sport- of speeltoestel bouwen, in stand houden of gebruiken (anders dan voor alleen particulier 

gebruik)* 
• Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver bouwen, in stand houden of 

gebruiken 
 

*: deze activiteiten zijn zowel in de bruidsschat als in het Bbl gereguleerd. Omwille van 
gebruikersvriendelijkheid is steeds één check onder de vlag van de bruidsschat gemaakt. Daarom staan deze 
activiteiten alleen in de lijst van de bruidsschat. 

 

Bouwactiviteiten uit het Bbl: 
• Afscheiding tussen balkons of dakterrassen bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Ander bouwwerk bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Antenne-installatie bouwen, in stand houden of gebruiken 

• Bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, bouwweg, terreinverharding, 
terreininrichting of andere hulpconstructie bouwen, in stand houden of gebruiken 

• Bouwwerk voor een infrastructurele of openbare voorziening bouwen, in stand houden of 
gebruiken 

• Collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking bouwen, in stand 
houden of gebruiken 

• Constructie voor overbruggen van terreinhoogteverschil bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening bouwen, in stand houden of 

gebruiken 

• Kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk bouwen, in stand houden of 
gebruiken 



 

 

 

• Tuinmeubilair bouwen, in stand houden of gebruiken 

• Verrichten gewoon onderhoud aan een bouwwerk 
• Vlaggenmast bouwen, in stand houden of gebruiken 
• Zonwering, rolhek, luik of rolluik bouwen, in stand houden of gebruiken 


