
Naar verwachting treedt in het voorjaar van 2019 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 

26 bestaande wetten op het terrein van het omgevingsrecht. Hiermee worden ook de huidige uitvoeringsbesluiten 

gewijzigd, waaronder het Bouwbesluit 2012.
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In het Besluit bouwwerken leefomgeving (‘Bbl’) 
worden algemene rijksregels voor burgers, 
bedrijven en de overheid opgenomen die zien 
op bouw- en sloopactiviteiten en het gebruik 
en in stand houden van bouwwerken. Het Bbl 
wordt gezien als de opvolger van het huidige 
Bouwbesluit 2012. Er zijn echter wel verschillen. 
De regels in het Bouwbesluit 2012 zijn 
ingedeeld op onderwerp (veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid en energiezuinigheid). In het 
Bbl worden de regels ingedeeld aan de hand 
van de verschillende soorten bouwwerken 
(bestaand, nieuw en verbouw).

In het Bbl worden met name technische 
normen ten aanzien van de staat van bouw-
werken opgenomen, evenals onderwerpen 
zoals veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en 
bruikbaarheid. Het bevoegd gezag heeft straks 
op grond van het Bbl ruime mogelijkheden 
om nadere eisen te stellen door middel van 
maatwerkvoorschriften en -regels. 

Alleen normen over bouwwerkenAlleen normen over bouwwerken  
De normen in het Bbl zien uitsluitend op 
bouwwerken. Anders dan in het huidige 

Bouwbesluit 2012 worden in het Bbl geen 
regels opgenomen die zien op de staat van 
open erven en terreinen. Gemeenten mogen 
daar (weer) zelf regels voor opstellen. Ook 
regels over bebouwingsgrenzen, rooilijnen 
en het straatpeil, worden niet in het Bbl 
opgenomen. Onder de Omgevingswet is 
het de bedoeling dat deze regels in het 
omgevingsplan van de gemeenten (de huidige 
bestemmingsplannen) worden opgenomen. 

Brandveilig gebruik: minder meldingen Brandveilig gebruik: minder meldingen 
en geen vergunningsplichten geen vergunningsplicht
Het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat het aantal 
personen waarbij een gebruiksmelding nodig 
is voor een kantoor- en industriefunctie 
50 bedraagt. Onder het Bbl zal dit straks 
150 personen zijn.  Onder het Bbl zal de 
gebruiksmelding dus in minder gevallen 
moeten worden gedaan dan onder het 
huidige Bouwbesluit 2012. 

Ook nieuw is dat er een gebruiksmeldings-
plicht wordt opgenomen. Daarin komen de 
eerdere meldingsplicht uit het Bouwbesluit 
2012 en de omgevingsvergunning brandveilig 
gebruik uit de Wabo samen. Het Bbl kent 
alleen een meldingsplicht en geen vergunnings-
plicht brandveilig gebruik. 

Wijzigingen omgevingsvergunning bouwen:Wijzigingen omgevingsvergunning bouwen:  
minder vergunningen en faseringminder vergunningen en fasering
De bedoeling van de Omgevingswet is dat er 
voor de activiteit bouwen minder vaak een 
omgevingsvergunning wordt vereist. De 
consultatieversie van het Bbl geeft hierover 
nog geen regels. In de toelichting is echter 
opgenomen dat alleen voor bouwwerken met 
een zwaarder risicoprofiel een omgevings-
vergunning nodig zal zijn. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld bouwwerken met meerdere 
bouwlagen en verdiepingsvloeren of 
verbouwingen met wijzigingen in de 
brandcompartimentering. Dit zal worden 
opgenomen in het Invoeringsbesluit.

Bovendien is voor de praktijk van belang dat 
het systeem van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen waarschijnlijk ook wijzigt. 
De vergunningplicht voor de bouwactiviteit 
wordt mogelijk opgesplitst in een ‘technische 
bouwactiviteit’ op grond van het Bbl en een 
vergunningplicht vanwege het omgevings-
plan, zo is nu de verwachting. Duidelijkheid 
over deze wijziging, waarbij sprake zal zijn 
van een gefaseerde vergunning voor bouw-
activiteiten, is er echter nog niet. Wij 
houden u in ieder geval op de hoogte van 
de ontwikkelingen.
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