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Bijlage: 
Aandachtspunten bij het omzetten van de regels van een 
bestemmingsplan in verband met de inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
 
HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 
 
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
� het begrip: 
Bestaand: 
bij bouwwerken: 
bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp 
van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn of 
gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of krachtens die 
wet gegeven voorschriften; 
wordt: 
Bestaand: 
bij bouwwerken: 
bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp 
van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn of 
gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften; 
 
� het begrip: 
Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige 
Bouwwerken 
wordt: 
Besluit omgevingsrecht: 
Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals deze luidt op het moment 
van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 
 
� het begrip: 
bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 
wordt: 
bouwen: 
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of 
vergroten van een bouwwerk; 
 
� het begrip: 
kampeermiddel: 
wordt: 
kampeermiddel: 
tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen 
of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, 
voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze onderkomens 
of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht 
dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 
slopen: 
geheel of gedeeltelijk afbreken; 
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� het begrip: 
stacaravan: 
wordt: 
stacaravan: 
een caravan of soortgelijk onderkomen al dan niet op wielen, dat mede, 
gelet op de afmetingen, niet bestemd is om regelmatig en op normale 
wijze op de verkeerswegen over grote afstanden als aanhangsel van een 
auto te worden voortbewogen, bestemd om uitsluitend door een huishouden 
of daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf 
elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar bewoond te worden, 
uitsluitend voor recreatieve doeleinden; 
 
� eventueel toevoegen: 
omgevingsvergunning: 
vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 
bevoegd gezag: 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien 
van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een 
al verleende omgevingsvergunning; 
Dit begrip uitsluitend toevoegen indien dit in het bestemmingsplan wordt 
gehanteerd. 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 
Voor plannen die vóór 1-10-2010 als ontwerp ter inzage zijn gelegd: 
Wet van 6 november 2008 (Stb. 496), houdende regels inzake een 
vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de 
fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied 
van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), 
zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van dit 
plan; 
Voor plannen die na 1-10-2010 als ontwerp ter inzage worden gelegd: 
Wet van 6 november 2008 (Stb. 496), houdende regels inzake een 
vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de 
fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied 
van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), 
zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan; 
� begrip Algemene wet bestuursrecht: check of dit kan vervallen in 
verband met vervallen van het begrip elders in de regels; 
� begrip Wet ruimtelijke ordening: check of dit kan vervallen in verband 
met vervallen van het begrip elders in de regels; 
 
HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 
 
ARTIKEL 2. BESTEMMING 
 
2.1. Bestemmingsomschrijving 
Geen wijzigingen. 
 
2.2. Bouwregels 
Een bepaling met verwijzing naar de Woningwet t.a.v. bestaande maten, 
zoals “Hierbij geldt dat, indien de bestaande (legale) goot- of bouwhoogte, 
voorzover opgericht in overeenstemming met de Woningwet, meer 
bedraagt, de bestaande goot- of bouwhoogte als maximum geldt” 
wordt: 
“Hierbij geldt dat, indien de bestaande (legale) goot- of bouwhoogte, 
voorzover opgericht in overeenstemming met de Woningwet of de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, meer bedraagt, de bestaande 
goot- of bouwhoogte als maximum geldt.” 
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2.3. Ontheffing van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van (…) 
wordt: 
2.3. Afwijken van de bouwregels 
2.3.1. Omgevingsvergunning onderwerp 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in …., 
Of 
2.3.1. Omgevingsvergunning onderwerp 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde 
in (….) 
 
2.4. Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken 
van: (…) 
wordt: 
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 
wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden 
of bouwwerken: (…) 
Of 
Tot een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt in ieder geval gerekend 
(….) 
 
2.5. Ontheffing van de gebruiksregels 
2.5.1. Omgevingsvergunning onderwerp 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van (…) 
wordt: 
2.5. Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in (….) 
Of 
2.5. Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van (….) 
 
2.6. Aanlegvergunning 
2.6.1. Aanlegvergunningplicht 
Het is verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te 
voeren, te doen of laten uitvoeren: 
(…) 
wordt: 
2.6. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
2.6.1. Omgevingsvergunningsplicht 
Het is verboden op of in de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
(…) 
Of 
2.6.1. Omgevingsvergunningsplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
is een omgevingsvergunning vereist: 
(….) 
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2.7. Sloopvergunning 
2.7.1. Sloopverbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) een in bijlage 2 
opgenomen beeldbepalend pand, of delen van het beeldbepalend pand, 
te slopen. 
wordt: 
2.7. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
2.7.1. Sloopverbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 
het bevoegde gezag een in bijlage 2 opgenomen beeldbepalend pand, of 
delen van het beeldbepalend pand, te slopen. 
Of 
2.7.1. Sloopverbod 
Voor het slopen van een in bijlage 2 opgenomen beeldbepalend pand, of 
delen van het beeldbepalende pand, is een omgevingsvergunning vereist. 
 
ARTIKEL 3. WAARDE – ARCHEOLOGIE 
 
In artikel 5.2 Bor staan de voorschriften opgesomd die, als dit als zodanig 
is bepaald in een bestemmingsplan, in het belang van de archeologische 
monumentenzorg verbonden kunnen worden aan een omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk. Verder bepaalt het tweede lid 
van dit artikel dat die voorschriften op basis van het Bor, dus zonder dat 
dit als zodanig is bepaald in een bestemmingsplan, aan een omgevingsvergunning 
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 
het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kunnen 
worden verbonden. 
 
23.4.2 Verplichting rapportage of beleidsadvieskaart 
De ontheffing als bedoeld in 23.4.1 wordt niet verleend dan nadat de 
aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde 
van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 
vastgesteld. 
wordt: 
De omgevingsvergunning als bedoeld in 23.4.1 wordt niet verleend dan 
nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, 
naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die 
vergunning te verlenen in voldoende mate is vastgesteld. 
In de artikelen 39 lid 2 en 40 lid 1 van de Monumentenwet 1988 (zoals 
die luiden na 1 oktober 2010) wordt de grondslag gegeven voor het in 
bestemmingsplannen opnemen van de plicht dat bij een aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een 
rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde van het 
terrein naar het oordeel van het bevoegde gezag in voldoende mate is 
vastgesteld. 
Op grond van artikel 41 kan de aanvrager van een omgevingsvergunning, 
op grond van deze bepaling in de Monumentenwet 1988, voor het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 
en het slopen van een bouwwerk een zelfde verplichting worden opgelegd. 
 
23.4.3 Advies archeologisch deskundige 
Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over een ontheffing/ 
aanlegvergunning als bedoeld 23.4.1 winnen zij schriftelijk advies in 
bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen 
van een ontheffing/aanlegvergunning geen onevenredige afbreuk wordt 
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of kan worden gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja 
welke voorwaarden dienen te worden gesteld. 
wordt: 
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 
bedoeld 23.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een 
archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van een 
omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden 
gedaan aan de archeologische waarden, en of en zo ja welke voorwaarden 
dienen te worden gesteld. 
 
HOOFDSTUK 3. ALGEMENE REGELS 
 
ARTIKEL 4. ALGEMENE GEBRUIKSREGELS 
In aanvulling op het bepaalde van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval 
begrepen het gebruiken of laten gebruiken van (…) 
wordt: 
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 
wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden 
of bouwwerken: (…) 
Of 
Tot een strijdig gebruik met de gegeven bestemminge, wordt in ieder 
geval gerekend: (….) 
 
ARTIKEL 5. ALGEMENE ONTHEFFINGSREGELS 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van (…) 
wordt: 
ARTIKEL 5. ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 
afwijken van (….) 
Of 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van (….) 
 
ARTIKEL 6. ALGEMENE PROCEDUREREGELS 
� Procedureregels in het bestemmingsplan voor het verlenen van ontheffingen 
vervallen. Procedure voor de omgevingsvergunning staat in de 
Wabo. 
� Voor het evt. stellen van nadere eisen kunnen nog wel algemene 
procedureregels worden gegeven in het bestemmingsplan. 
 
HOOFDSTUK 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS 
 
ARTIKEL 7. OVERGANGSRECHT 
 
7.1. Overgangsrecht bouwwerken 
 
7.1.1. Algemeen 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan. 
7.1.2. Ontheffing 
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van 
het bepaalde in 7.1.1. voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in 7.1.1. met maximaal 10 %. 
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wordt: 
7.1. Overgangsrecht bouwwerken 
7.1.1. Algemeen 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 
vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 
7.1.2. Afwijken bij omgevingsvergunning 
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 7.1.1. 
een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud 
van een bouwwerk als bedoeld in 7.1.1. met maximaal 10%. 
 
HOOFDSTUK 5. CONTROLE TERMINOLOGIE 
 
� Na aanpassing aan de hand van het bepaalde in de hoofdstukken 1 
tot en met 4, de regels nog checken op voorkomen van de volgende 
begrippen elders in de regels, en aanpassen aan terminologie Wabo: 
- bouwvergunning; 
- ontheffing; 
- aanlegvergunning; 
- sloopvergunning; 
- Woningwet: controleer of nog van toepassing, of dat deze vervangen 
moet worden door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- (vergunningplichtig ingevolge de) Wet milieubeheer: controleer of nog 
van toepassing, of dat deze vervangen moet worden door de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 

- burgemeester en wethouders (laten staan bij ‘nadere eisen’, 
‘wijzigingsbevoegdheden’); 

-  
� SVBP – benaming van de gebiedsaanduiding ‘wro-zone - ontheffingsgebied’ 
wordt gehandhaafd; volgens de werkafspraak van Geonovum 
dient in de regels (en dus niet in de benaming) de relatie met de 
omgevingsvergunning te worden aangegeven. Bijv.: 
“Ter plaatse van de ‘wro-zone – ontheffingsbevoegdheid’ kan het bevoegd 
gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
lid x onder de voorwaarden dat:…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




