
Vergunningvrij bouwen en (tijdelijke) 
functieverandering van vastgoed 
Op 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht (Bor)

gewijzigd. In dit artikel bespreken wij op hoofdlijnen de

nieuwe regeling voor vergunningvrij bouwen en (tijdelijke)

functieverandering van bestaande bouwwerken (artikelen

2 en 4 van bijlage II Bor). 

Vergunningvrij bouwen
De tekst van artikel 2 bepaalt nu duidelijk dat dit ook 

ziet op activiteiten die louter zijn aan te merken als 

planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteiten. 

Nieuw is de introductie van een oppervlaktelimiet: de

oppervlakte van het bebouwingsgebied is van belang

voor de mogelijkheden om nog vergunningvrij te kunnen

bouwen. Daarbij telt het totaal van alle al aanwezige

bebouwing mee, dus zowel vergunningvrije als met 

vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het

achtererfgebied. Hiertoe dient eerst het achtererfgebied

bepaald te worden, vervolgens het bebouwingsgebied

waarna de maximaal toelaatbare oppervlakte kan 

worden berekend.

Het Bor bepaalt nu expliciet dat ook de uitbreiding van

een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij is. Dit maakt

dat de bestaande jurisprudentie over bijbehorende bouw-

werken niet meer opgaat. De wetgever geeft duidelijk aan

dat het zogenaamde krijtstrepen is toegestaan. Er kan 

dus bij een op te richten vergunningplichtig bouwwerk

gelijktijdig een met het bestemmingsplan strijdige uitbouw

vergunningvrij worden ‘meegebouwd’. 

Verder mocht een bijbehorend bouwwerk voorheen op

meer dan 4 m afstand van het hoofdgebouw 3 m hoog

zijn. In het nieuwe Bor is dit opgehoogd naar maximaal 5

m. Wel geldt de eis dat er enkel een schuin dak op

geplaatst mag worden. Er is een formule geïntroduceerd

waarin de afstand van de nok tot de erfgrens bepalend is

voor de toegestane hoogte. 

Tijdelijk gebruik en functiewijziging
(artikel 4 bijlage II Bor)
In afwijking van het bestemmings-

plan zijn vergaande (tijdelijke)

gebruikswijzigingen mogelijk met

toepassing van de “kruimelgevallen-

regeling” van artikel 4 bijlage II. Een

tijdelijke omgevingsvergunning voor

planologisch strijdig gebruik kon

vóór 1 november 2014 alleen 

vergund worden via de uitgebreide

procedure, voor maximaal 5 jaar en

alleen als kon worden aangetoond

dat sprake was van een tijdelijke behoefte. Onder het

nieuwe regime kan tijdelijk gebruik en functiewijziging 

van bestaand vastgoed voor een langere periode, met

een soepeler toetsing en een kortere procedure worden

toegestaan. De proceduretijd voor de tijdelijke omgevings-

vergunning is teruggebracht van 26 naar 8 weken. Bij niet

tijdig beslissen ontstaat een vergunning van rechtswege. 

Voorheen moest sprake zijn van een tijdelijke behoefte, nu

is een tijdelijke vergunning ook mogelijk voor permanente

behoeftes. Wel dient de aanvrager aannemelijk te maken

dat de nieuwe functie na afloop zonder onomkeerbare

gevolgen kan worden beëindigd. Voor een functie-

verandering van een bestaand bouwwerk geldt niet 

langer een maximale oppervlaktemaat van 1.500 m2. Ook

het aantal woningen mag met een kruimelvergunning

worden uitgebreid, in afwijking van het bestemmingsplan,

en uitwendige bouwactiviteiten zijn onder voorwaarden

toegestaan.

De nieuwe regeling biedt zonder twijfel kansen voor 

herontwikkeling van leegstaand vastgoed. Tijdelijke en

andere functies zijn versneld en makkelijker te realiseren.

Ook vergunningvrij zijn er meer mogelijkheden. 
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