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Deel 1: Bouwen onderomgevingswet
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Stand van zaken Omgevingswet



Stand van zaken Wkb
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De Omgevingswet en lagere regelgeving



De schaduwwerking van de Omgevingswet

Veel gemeenten willen minder vaak nieuwe bestemmingsplannen vaststellen.

Advies: aanvragen omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan 
(i.p.v. postzegelbestemmingsplan).



Het omgevingsplan



De vergunningplichten

Artikel 5.1 lid 1 Omgevingswet

a. omgevingsplanactiviteit
b. Rijksmonumentenactiviteit
c. ontgrondingsactiviteit
(...)
e. Natura 2000-activiteit

vergunningplicht, tenzij aangewezen als vergunningvrij



De vergunningplichten

Artikel 5.1 lid 2 Omgevingswet

a. bouwactiviteit
b. milieubelastende activiteit
c. lozingsactiviteit
d. wateronttrekkingsactiviteit
(...)
f. beperkingengebiedactiviteit (weg, waterstaatswerk, luchthaven, spoor,    

installatie in waterstaatswerk)
g. flora- en fauna-activiteit

vergunningvrij, tenzij aangewezen als vergunningplichtig



Geen onlosmakelijke samenhang

Van Omme & De Groot is als initiatiefnemer zelf verantwoordelijkheid dat zij alle 
vereiste omgevingsvergunningen heeft om met een initiatief te beginnen.

De gemeente behoort Van Omme & De Groot te wijzen op welke 
omgevingsvergunningen zij mogelijk nog meer nodig heeft voor haar bouwplan. 
Zie artikel 3:20 Algemene wet bestuursrecht.

Er is echter geen onlosmakelijke samenhang. Het aanvragen van alle vereiste 
omgevingsvergunningen blijft een verantwoordelijkheid van 
Van Omme & De Groot.



Verhouding Wkb en 
Omgevingswet

De (Invoeringswet) Omgevingswet knipt de omgevingsvergunning voor 
bouwen (de ouderwetse bouwvergunning) in twee delen:

▪ de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit

▪ de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit

De Wkb geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) 
bouwactiviteit.





Een paar voorbeelden…

Voor een appartementencomplex zowel een omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit vereist als een omgevingsvergunning voor een 
(technische) bouwactiviteit. Beide moet u hebben voor u begint met bouwen.



Een paar voorbeelden…

Voor een grondgebonden woning heeft u een omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit nodig. Ook moet u vier weken voor start bouw een 
bouwmelding doen.
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Vergunningvrij 
bouwen



Omgevingsplanvergunningvrij

In beginsel omgevingsplanvergunningplichtig, tenzij opgenomen in één van de 
volgende twee lijsten:

art. 2.29 (2.15f) Bbl: landelijke lijst, hoeft niet aan omgevingsplan te voldoen

art. 22.27 Invoeringsbesluit: bruidsschat, moet wel aan omgevingsplan voldoen



Omgevingsplanvergunningvrij



Omgevingsplanvergunningvrij (bruidsschat) 

Art. 22.27 Uitzonderingen op vergunningplicht 

een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan (…)

Art. 22.28 Inperkingen art. 22.27 vanwege cultureel erfgoed



Onverplichte aanvraag 

Oplossing bij onduidelijkheid over omgevingsplanvergunningvrij:

onverplichte vergunningaanvraag

Inhoud: 

aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. In de 
begeleidende brief verzoek om de omgevingsvergunning te weigeren omdat er 
geen omgevingsvergunning nodig is (vandaar onverplicht). Er is geen strijd met 
het omgevingsplan.



Bouwtechnisch vergunningvrij

- Art. 2.25 Bbl: aanwijzing vergunningplicht bouwwerken met een dak
- Art. 2.26 Bbl aanwijzing vergunningplicht bouwwerken zonder dak
- Art. 2.27 Bbl: uitzonderingen, waaronder gevolgklasse 1



Bouwtechnisch vergunningplichtig, tenzij… 

Art. 2.25 Bbl: aanwijzing vergunningplicht bouwwerken met een dak

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten geldt voor een 
bouwactiviteit, voor zover die betrekking heeft op een gebouw of ander bouwwerk 
met een dak en dat gebouw of andere bouwwerk:
a. niet op de grond staat;
b. hoger is dan 5 m;
c. bij meer dan een bouwlaag, is voorzien van een verblijfsgebied op de tweede 
bouwlaag of hoger;
d. is voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen 
buitenruimte; of
e. als gevolg van de bouwactiviteit een hoofdgebouw wordt.



Toch bouwtechnisch vergunningvrij

Art. 2.27 Bbl: de uitzonderingen op de vergunningplicht

1. In afwijking van de artikelen 2.25 en 2.26 geldt het verbod, bedoeld in artikel 5.1, 
tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te 
verrichten niet voor de in die artikelen aangewezen bouwactiviteiten als die 
betrekking hebben op:
a. een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 2.17; of
b. het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk waarbij de 
volgende onderdelen niet wijzigen: 
1°. de draagconstructie;
2°. de indeling in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten of 
beschermde subbrandcompartimenten; en
3°. de isolatie van de gevel, of een gevelpaneel. 



Vergunningvrij 
bouwen
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Het wegvallen van de technische vergunningplicht



Het stelsel van kwaliteitsborging
Als een bouwwerk onder het stelsel van 
kwaliteitsborging valt, betekent dit dat 
tijdens de bouw een private kwaliteitsborger 
aan de hand van een instrument voor 
kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek) 
toezicht houdt. 

De kwaliteitsborger moet verklaren of het 
gerealiseerde bouwwerk aan de 
bouwtechnische voorschriften uit het Bbl
voldoet.

Zonder positieve verklaring (als onderdeel 
van het dossier bevoegd gezag) mag het 
bouwwerk niet in gebruik worden genomen.



Gevolgklasse 1

Art.  2.17 Bbl

1. Categorieën bouwwerken als bedoeld in artikel 7ab, eerste lid, van de Woningwet 
zijn bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 als bedoeld in het tweede lid. 

3. De gebruiksfunctie, bedoeld in het tweede lid, onder b, is:
a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde 
een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en 
nevenfuncties daarvan;
b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend 
bouwwerk betreft;
c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;
(…)



Gevolgklasse 1
Art.  2.17 Bbl

Lid 2, toch geen gevolgklasse 1:

2. Een bouwactiviteit valt onder gevolgklasse 1 als:
a. de bouwactiviteit geen rijksmonument, voorbeschermd rijksmonument, provinciaal monument, 
voorbeschermd provinciaal monument, gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk 
monument betreft;
b. de bouwactiviteit alleen ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het derde lid;
c. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk waar voor het in gebruik nemen of gebruiken van het 
bouwwerk een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, is vereist;
d. bij de bouwactiviteit geen gelijkwaardige maatregel wordt toegepast in verband met een in dit besluit 
uit het oogpunt van constructieve veiligheid of brandveiligheid gestelde regel;
e. bij de bouwactiviteit geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de 
gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;
f. de bouwactiviteit niet betreft een bouwwerk dat behoort tot een geval waarin een milieubelastende 
activiteit vergunningplichtig is op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 



Bouwmelding

De belangrijkste onderdelen van de bouwmelding zijn:

▪ De keuze voor een instrument voor kwaliteitsborging 
▪ De kwaliteitsborger
▪ Het borgingsplan
▪ De risicobeoordeling 



Risicobeoordeling

Art. 2.19 Bbl (gegevens en bescheiden bij bouwmelding)

1. Een melding als bedoeld in artikel 2.18 wordt ondertekend en bevat de volgende 
gegevens en bescheiden:
(…)
h. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of 
beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de regels voor 
de bouwactiviteit, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5; 
(…)
2. Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening 
gehouden met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal 
beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn.



Risicobeoordeling



Borgingsplan
Art. 3.80 Bkl (borgingsplan)

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteits-borger voor het begin van de 
bouwwerkzaamheden een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een beoordeling van de bouwtechnische risico’s 
met het oog op het voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 
2. In het borgingsplan wordt vastgesteld welke maatregelen getroffen zijn om de in het eerste lid genoemde 
bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken, op welke wijze het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bouw bouwwerken 
leefomgeving, en wordt vastgesteld op welke momenten de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. 3. Het borgingsplan 
beschrijft ten minste:
a. de totstandkoming ervan;
b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging;
c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen;
d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden beoordeeld;
e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels, bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd;
g. welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving, dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast;
h. op welke specifieke bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de bijzonder lokale omstandigheden, de 
beoordeling ten minste is gericht, en
i. bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen.



Borgingsplan



Bouwmelding



Tijdens de bouw

De kwaliteitsborger moet zijn opdrachtgever en de aannemer waarschuwen.

Als zijn aanwijzingen niet worden opgevolgd en hij denkt geen verklaring te 
kunnen afgeven, dan waarschuwt hij de gemeente.

De gemeente kan tijdens de bouw handhaven.



Een paar voorbeelden

Als de kwaliteitsborger ziet dat de fundering op de verkeerde manier wordt 
aangebracht, maar de aannemer zijn aanwijzingen niet opvolgt → waarschuwen 
gemeente

Als hij vindt dat er een geluidskast om de luchtwarmtepomp moet → 
niet waarschuwen gemeente



Positieve verklaring kwaliteitsborger

Uitblijven positieve verklaring zou nooit een verrassing moeten zijn:

i. tussentijdse waarschuwingsplicht kwaliteitsborger

ii. positieve verklaring als er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is 
dat het bouwwerk aan de technische nieuwbouwvoorschriften voldoet.



Gereedmelding en dossier bevoegd gezag

Het belangrijkste onderdeel van het dossier bevoegd gezag is de positieve verklaring 
van de kwaliteitsborger.

Als het dossier bevoegd gezag onvolledig is, mag het bouwwerk niet in gebruik 
worden genomen. 

Voor de weigering van ingebruikname is geen apart besluit van de gemeente 
vereist. Wel kan alleen de gemeente zo nodig handhaven.

Het dossier bevoegd gezag bevat informatie om zo nodig de bouwtechnische 
voorschriften te handhaven. 



Gereedmelding
Na ttna twee weken
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Wijzigingen Burgerlijk 
Wetboek



“ Ga voor 

zekerheid” 
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Partner in kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen



▪ Woningborg N.V.

➢ Woningborg Garantie- en waarborgregeling

▪ Woningborg Advies B.V.

➢ Traditioneel bouwkundig toezicht

➢ Metingen (luchtdichtheid, geluid etc.) 

▪ Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

➢ Technische toetsing en bouwkundig toezicht bouwplannen Woningborg N.V.

➢ Risicobeoordeling bouwplannen Voorlopig Ontwerp

➢ Kwaliteitsborging bouwplannen Definitief Ontwerp

▪ Stichting Instrument Aanbieder Woningborg

➢ Ontwikkeling Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Woningborg Groep



Woningborg Kwaliteitsborging Instrument

Full Service Concept



▪ Besluit bouwwerken leefomgeving

➢ Minimale ondergrens voor de Verklaring gereedmelding

▪ Goed en deugdelijk

➢ Aanvullende set met criteria in de toetsing en rapportage

➢ Niet verplicht voor Verklaring gereedmelding

➢ Draagt bij aan het verhogen van de algehele bouwkwaliteit

▪ Klantcriteria

➢ Klantspecifieke punten in het toets- en/of toezichtsprotocol

➢ Punten die niet vanuit de Bbl worden aangestuurd maar voor u wel van belang zijn

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument



▪ Projectteam

➢ Bouwplantoetser

➢ Technisch Regio-inspecteur

▪ Risicobeoordeling

➢ Bouwkundig

➢ Constructieve veiligheid

➢ Goed en deugdelijk

➢ Bijzondere lokale omstandigheden (Bevoegd gezag)

➢ Hoofdstuk 4 (nieuwbouw) en hoofdstuk 5 (verbouw) Bbl

➢ Watervoerende lagen, windbelasting, resten van funderingen etc.

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument



▪ Risicoprofiel

➢ Opstellen bouwkundige kenmerken project

▪ Borgingsplan

➢ Toezichtprotocol

➢ Wat wordt er tijdens het bouwproces vastgelegd

➢ Planning

➢ Wanneer het toezichtsprotocol kan gaan plaatsvinden

➢ Bezoek inspecteurs Woningborg d.m.v. planning en tracksysteem

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument



Snel en simpel registreren van de bouwkwaliteit

Planning via KYP Project 

standaard inbegrepen

Registratie via Chepp 

standaard inbegrepen

Koppeling mogelijk met 

registratietool naar keuze

1. Selecteer 

registratiepunt

2. Maak foto 3. Toevoegen tekst 4. Geef waardeoordeel 5. Opslaan 



Snel en simpel registreren van de bouwkwaliteit

▪ WKI Deskcontroles

➢ Binnen 24 uur reactie op uw registratie van de bouwkwaliteit

▪ WKI Helpdesk

➢ Van 07:00 uur tot 17:30 uur

➢ Telefonisch bereikbaar



Overzicht van al uw projecten met het WKI-Portaal



Heldere rapportages

▪ Tweewekelijkse rapportage 
van alle aandachtspunten

▪ Volledige rapportage te 
downloaden via Chepp

▪ Rapportage altijd actueel en 
realtime



Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Plan
Risicoprofiel en 
beoordeling

Borgingsplan Registratie van de bouwkwaliteit

Verklaring en 
Dossier 
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gezag

Ingebruikname

x
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Prijsvorming op maat

▪ Aanbieding

➢ Project

➢ Volume en verscheidenheid

➢ Risicogestuurd en steeksproefsgewijs

➢ Wensen van de klant

▪ Raamovereenkomst

➢ Zekerheid capaciteit

➢ Prijsvoordeel

➢ Klantprofiel



Partner in kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen



Neem contact met ons op

Peter de Haan 06 10 05 70 46 peter@pdhadvocatuur.nl www.pdhadvocatuur.nl

www.wttkwaliteitsborging.nlJan Nijkamp 06 41 62 00 70 j.nijkamp@woningborggroep.nl


