
Kruimellijst van artikel 4, 4a en 5 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht 

 

Hoofdstuk IV. Categorieën gevallen waarin voor planologische 
gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet kan worden verleend 
Artikel 4 

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking: 

 1.een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover 
gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende 
eisen: 

o a.niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of 
bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een 
agrarisch bedrijf, 

o b.de oppervlakte niet meer dan 150 m2; 

 2.een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare 
voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet 
voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt 
voldaan aan de volgende eisen: 

o a.niet hoger dan 5 m, en 

o b.de oppervlakte niet meer dan 50 m²; 

 3.een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een 
dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

o a.niet hoger dan 10 m, en 

o b.de oppervlakte niet meer dan 50 m²; 

 4.een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen 
buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of 
gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een 
bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel 
voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw; 

 5.een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m; 

 6.een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor 
warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, 
van de Elektriciteitswet 1998; 

 7.een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie 
wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren 
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tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat 
artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van 
ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de 
omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen; 

 8.het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting 
van openbaar gebied; 

 9.het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met 
bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 
vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor 
zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een 
logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of 
andere categorieën vreemdelingen; 

 10.het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt 
voldaan aan de volgende eisen: 

o a.de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens 
de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen; 

o b.de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet 
milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en 
veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde 
regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden, 

o c.de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als 
woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken 
bewoont, en 

o d.de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was; 

 11.ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de 
onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar. 

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen 
Artikel 4a 

 1.Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van 
toepassing op een activiteit die plaatsvindt in, aan, op of bij een 
rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, een 
monument of archeologisch monument waarop artikel 9.1, eerste lid, 
onderdeel b, van de Erfgoedwet van toepassing is, een krachtens een 
provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument dan 
wel een monument waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige 
verordening van overeenkomstige toepassing is, voor zover het een 
activiteit betreft als bedoeld in: 

o a.artikel 2, onderdelen 1 en 2, of 

o b.artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3, onderdelen 
4 tot en met 8: 
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 1°.in, aan of op een onderdeel van het monument dat uit 
het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, of 

 2°.bij een monument. 

 2.Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van 
toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in: 

o a.artikel 2, onderdelen 1 en 2, of 

o b.artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3 voor zover 
het betreft: 

 1°.inpandige veranderingen, 

 2°.een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, 
mits die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar 
toegankelijk gebied is gekeerd, 

 3°.een bouwwerk op erf aan de achterkant van een 
hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het 
erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar 
toegankelijk gebied is gekeerd, of 

 4°.een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van 
openbaar toegankelijk gebied. 

Artikel 5 
 1.Bij de toepassing van de artikelen 2, 3 en 4 blijft het aantal woningen 

gelijk. Deze eis is niet van toepassing op de gevallen, bedoeld in: 

o a.de artikelen 2, onderdelen 3 en 22, en 3, onderdeel 1, voor 
zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg, 

o b.artikel 4, onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in 
verband met mantelzorg, 

o c.artikel 4, onderdelen 9 en 11. 

 2.De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op een activiteit die 
plaatsvindt in, aan, op of bij een bouwwerk dat in strijd met artikel 2.1 
van de wet is gebouwd of wordt gebruikt. 

 3.Artikel 2, onderdelen 3 en 22, is evenmin van toepassing op een 
activiteit die plaatsvindt in: 

o a.een in het bestemmingsplan of de beheersverordening 
opgenomen veiligheidszone, getypeerd als A-zone of B-zone, 
rondom een munitieopslag of een inrichting voor activiteiten met 
ontplofbare stoffen; 
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o b.een gebied waarin die activiteit op grond van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening niet is toegestaan 
vanwege het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 
10-6 per jaar als gevolg van de aanwezigheid van een inrichting, 
transportroute of buisleiding dan wel vanwege de ligging in een 
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van een 
buisleiding; 

o c.een gebied dat is gelegen binnen een van toepassing zijnde 
afstand als bedoeld in artikel 
3.12, 3.18, 3.28, 3.30a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.77 of 4.81 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 4.Artikel 3, onderdelen 1 en 2, is evenmin van toepassing voor zover 
voor het bouwwerk waarop de activiteit betrekking heeft krachtens het 
bestemmingsplan regels gelden die met toepassing van artikel 40 van 
de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding 
van de Erfgoedwet, in het belang van de archeologische 
monumentenzorg zijn gesteld, tenzij de oppervlakte van het bouwwerk 
minder dan 50 m2 bedraagt. 

 5.Artikel 3, onderdeel 8, is evenmin van toepassing op een activiteit 
die tevens een activiteit is als bedoeld in artikel 2, onderdelen 2 tot en 
met 21, of 3, onderdelen 1 tot en met 7, maar niet voldoet aan de in 
die artikelen ten aanzien van die activiteit gestelde eisen. 

 6.Artikel 4, onderdelen 9 en 11, is niet van toepassing op een activiteit 
als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=3.12&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=3.12&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=3.18&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=3.28&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=3.30a&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.3&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.4&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.5&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.5a&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.5b&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.77&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.81&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&artikel=4.81&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004471&artikel=40&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004471&artikel=40&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788?labelid=693544&g=2021-11-11&z=2021-11-11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788?labelid=693544&g=2021-11-11&z=2021-11-11

