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Nieuwe beleidsregel: extra oppervlak vrijstaande bijgebouwen binnen een dorp 
 
Het college geeft binnen de dorpen meer bouwruimte voor vrijstaande bijgebouwen bij een woning. De 
extra bouwruimte geldt voor de grotere woonpercelen van minimaal 1.000 m2. Op die percelen wordt 
het mogelijk om tot een gezamenlijk oppervlakte van 150 m2 aan vrijstaande bijgebouwen te 
realiseren. Hiervoor is het wel nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning kan 
worden verleend via afwijking van het bestemmingsplan. Als er geen overwegende bezwaren zijn 
vanuit buren, straatbeeld, landschap, etc. zal de vergunning in principe worden verleend. 
De maat van 150 m2 gold vanaf 2015 al voor woonpercelen in het buitengebied. Daar geldt – gelet op 
de over het algemeen veel vrijere ligging – geen minimum maat voor het perceel. In het buitengebied 
komt in principe elk woonperceel in aanmerking voor toepassing van deze regel. Echter is ook op 
grond van het bestemmingplan buitengebied een afwijking van het bestemmingsplan nodig voor 
bouwplannen die deze grens opzoeken. Voor kleinere woonpercelen in een dorp blijft een bovengrens 
van 100 m2 gelden voor het gezamenlijk oppervlak aan vrijstaande bijgebouwen.    
 
Om te controleren of een omgevingsvergunning nodig is voor uw bouwplan, kunt u de 
vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl. Bij twijfel raden wij u aan om altijd contact met de 
gemeente op te nemen.  
Een beleidsregel is een richtinggevende regel die het college hanteert bij de vergunningverlening. Het 
bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.  Het is niet mogelijk om tegen de beleidsregel 
bezwaar of beroep in te stellen.    
 
 
 
 

 

http://www.omgevingsloket.nl/
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