
Belangrijkste wettelijke bepalingen1 

Bestemmingsplan 

Wettelijke opdracht aan de gemeente, en kader voor het bestemmingsplan 
• Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.1 en de artikelen 3.2 tot en met 3.6 
• Besluit ruimtelijke ordening, hoofdstuk 3 
• (Omgevingswet: artikelen 2.4, 4.1 en 4.2: “omgevingsplan”) 

Procedure bestemmingsplan: 
• Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8 en 
• Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 

Verruimde toepassing 
• Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, artikelen 7c en 7g 

Omgevingsvergunning 

Algemeen 
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1 
• (Omgevingswet, artikel 5.1) 

Omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning) 
• Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder a  
• (Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder a) 
• Toets aan het bestemmingsplan: Wabo, artikel 2.10, lid 1, onder c 
• (Omgevingswet: toets aan het omgevingsplan volgt uit artikel 5.1 lid 1, onder a, maar is 

niet meer gekoppeld aan de bouwvergunning van artikel 5.1, lid 2, onder a, zoals bij de 
Wabo) 

Afwijken van het bestemmingsplan 
• Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder c, artikel 2.12, lid 1, onder a, onder: 

- 1o = vergunning op grond van afwijkregels in het bestemmingsplan 
- 2o = vergunning op grond van Bijlage II, artikel 4, bij het Besluit Omgevingsrecht 
- 3o = vergunning met de uitgebreide procedure (voorheen; “projectbesluit”) 

• Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, artikel 7c, leden 14 en 16 
• (Omgevingswet, artikel 5.1, lid 1, onder a: de “omgevingsplanactiviteit”) 
• Uitgebreide procedure: Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 
 
 
z.o.z. 
  
                                                           
1 De Omgevingswet is nog niet in werking getreden, maar is ter informatie wel in dit document opgenomen. De 
planning gaat uit van een inwerkingtreding op 1 januari 2021. Bij de verwijzing naar de Omgevingswet is de 
versie gebruikt, waarin de wijzigingen van de Invoeringswet Omgevingswet (2019) zijn doorgevoerd. 



Vergunningvrij bouwen 
• Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht 

- artikel 2: geen technische vergunning nodig, geen toets aan bestemmingsplan 
in de Nota van Toelichting bij het Besluit omgevingsrecht (zie: Staatsblad, 2014, nr. 
333, wordt het vergunningvrij bouwen uitgebreid toegelicht) 

- artikel 3: geen technische vergunning nodig, wel toets aan bestemmingsplan; als het 
project in het bestemmingsplan is geen omgevingsvergunning nodig. 

• (Omgevingswet: het vergunningvrije bouwen van bijbehorende bouwwerken wordt 
grotendeels overgeheveld naar het omgevingsplan; de minister heeft in 2019 het 
concept-invoeringsbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd, zie hoofdstuk 7, paragraaf 
2.2.7.2 van dat besluit.)  

Afkortingen 
Bor Besluit omgevingsrecht 
Bro Besluit ruimtelijke ordening 
Chw Crisis- en herstelwet 
Wabo Wet algemene beplaingen omgevingsrecht 
Wro Wet ruimtelijke ordening 


