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Te behandelen

• Actualiteiten vergunningplicht

• Onlosmakelijke samenhang

• Vergunningvrij bouwen



Vergunningplicht

• Art. 2.1 Wabo
– Omgevingsvergunning (met) beperkte milieutoets (OBM)>

lid 1 onder i
• Milieutoets weliswaar beperkt, regeling tamelijk uitgebreid; zie

ook art. 2.2a Bor. NB: miv 1 januari 2013 fors uitgebreid tav
agrarische activiteiten

• Reguliere procedure, maar geen LSP
• Relatie met m.e.r.-beoordeling> MER nodig = e-vergunning nodig
• Soms lastig om te bepalen welke activiteit aan de orde is gelet op

art. 2.2a Bor> geen i-vergunning mogelijk dan ook geen e-
vergunning

• NB: overgangsrecht >ABRS 23 februari 2011, LJN: BP5374
(Windturbinepark Houten) en ABRS 2 mei 2012, LJN: BW4511
(Windturbines Apeldoorn)



Vergunningplicht II

• Art. 2.2 Wabo
– Omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten
• Inmiddels vervallen

• Geregeld op andere plaats

• Leidt tot minder gevallen van onlosmakelijke
samenhang



Onlosmakelijke samenhang

• Art. 2.7 lid 1 Wabo
– speelt in de praktijk met name in relatie tot bouwen>

• Relatie met art. 4:5 Awb> o.a. ABRS 3oktober 2012, LJN: BX8977

– beperkte reikwijdte> duidelijk iets anders dan splitsing
van bouwwerken; vaker niet dan wél onlosmakelijke
samenhang…

– ‘oude rechtspraak’ splitsing bouwwerken onverkort
gehandhaafd onder vigeur Wabo> bouwwerken alleen
splitsen als het gaat om bouwdelen die geen functionele
en bouwkundige eenheid vormen

– mogelijkheid tot vergunningvrij bijbouwen tijdens
bouwproces ruimer dan onder Wonw (oud)/ Bblb



Onlosmakelijke samenhang II

• Losknippen na inwerkingtreding pChw (1 juli
2013?)> tav c-activiteit, afzonderlijke c-
vergunning meerdere malen te gebruiken voor
aanvraag activiteiten in strijd met
bestemmingsplan

• Andere belangrijke wijziging nav pChw> tijdelijke
omgevingsvergunning
– termijn verlengd naar 10 jaar> wordt “kruimelgeval”

als bedoeld in ar. 4 bijlage II Bor
– voortaan reguliere procedure Wabo



Vergunningvrij bouwen

• Veel onderwerpen onder de Wabo hetzelfde als onder
Wonw/Bblb
– o.a. begrip bouwen (ABRS 12 september 2012, LJN: BX7117)
– achtergebied (ABRS 27 december 2012, LJN: BY7347)
– splitsbaarheid bouwwerken (o.a. ABRS 8 augustus 2012, LJN:

BX3911)
– verbod in stand laten illegaal bouwwerk (ABRS 27 december

2012, LJN: BY7345)
• Belangrijkste verschil:

– toetsing aan bestemmingsplan igv art. 3-activiteiten>o.a. ABRS
16 januari 2013, LJN: BY8550)

– definitie bijbehorend bouwwerk en hoofdgebouw> relatie met
terminologie bestemmingsplannen (bestemmingsplan niet
maatgevend!)



Tot slot

• Evaluatie Wabo (AT Osborne)
– Vergunningen vooral enkelvoudig> nauwelijks

complexe vergunningen> deelvergunning na
inwerkingtreding pChw (1 juli?) in Wabo genoemd

– OLO vertoont op vlak van
gegevensverwerking/aanvraag nog gebreken

– Verklaring van geen bedenkingen problematisch?>
met name in keuze procedure regulier/uitgebreid>
toetsversie Omgevingswet: instemmen/goedkeuren
van besluiten

– Ervaringen Wabo meenemen bij totstandkoming
Omgevingswet> gescheiden toetsingskaders> in AMvB


