
Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 

van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op: 

• 1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in 

achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

o a. niet hoger dan 5 m, 

o b. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij 

geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, 

o c. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 

het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de 

eerste bouwlaag, en 

o d. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen 

buitenruimte; 

• 2. een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits 

wordt voldaan aan de volgende eisen: 

o a. niet hoger dan 5 m, en 

o b. de oppervlakte niet meer dan 70 m2; 

• 3. een dakkapel in het voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd 

zijdakvlak of, voor zover het betreft een bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 

4, onder f, het achterdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

o a. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing; 

o b. voorzien van een plat dak, 

o c. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m, 

o d. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet, 

o e. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en 

o f. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak; 

• 4. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt 

voldaan aan de volgende eisen: 

o a. niet hoger dan 4 m, en 

o b. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke 

kracht van de mens; 

• 5. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver op het erf bij 

een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien; 

• 6. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied ten behoeve van agrarische 

bedrijfsvoering, voor zover het betreft: 

o a. een silo, of 

o b. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m; 

• 7. een buisleiding waarop artikel 2, onderdeel 18, niet van toepassing is; 

• 8. een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

o a. geen verandering van de draagconstructie, 

o b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde 

subbrandcompartimentering, 

o c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en 

o d. geen uitbreiding van het bouwvolume. 
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