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1. Inleiding 

 
Per 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Net als onder de oude Woningwet is 
het uitgangspunt van de nieuwe wet dat niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond. 
Daarnaast zijn ook het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning  (hierna: Besluit 
indieningsvereisten) en Besluit bouwvergunningsvrij en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken 
(hierna: Besluit bouwwerken) in werking getreden. Op grond van het Besluit indieningsvereisten zijn 
gemeenten niet langer vrij om zelf te bepalen welke gegevens en bescheiden kunnen worden 
gevraagd in het kader van een bouwvergunningaanvraag.  
Kortom, in de bouwverordening mogen geen extra bescheiden en gegevens worden verlangd naast 
hetgeen is opgenomen in het Besluit indieningsvereisten. 
 
In bijgevoegde beleidsnotitie is nader uitgewerkt onder welke omstandigheden het nog wel  en 
wanneer het niet meer redelijk is om een bodemonderzoek te verlangen. Daarnaast wordt 
aangegeven hoe bodemonderzoek dient te worden verricht indien dit noodzakelijk is in het kader van 
een aanvraag om bouwvergunning.  
 
Naast een interne functie heeft deze notitie ook een externe functie. Belanghebbenden kunnen op 
basis van de notitie nagaan hoe de gemeente in bepaalde gevallen zal handelen.  
 
Deze notitie zal de eerdere beleidsnotitie ‘Bodemonderzoek en bouwvergunning 1997’, vastgesteld 
door Burgemeester en Wethouders op 14-10-1997, vervangen. 
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2. Wettelijk kader 

 
Op grond van Woningwet artikel 8, tweede lid, onderdeel c; artikel 44, eerste lid, onderdeel b, en 
artikel 4 het Besluit indieningsvereisten in samenhang met § 1.2.6 van de bijlage, is een 
onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid verplicht, tenzij: 
1. daarvoor door burgemeester en wethouders ontheffing is of kan worden verleend in het geval 

reeds voldoende gegevens met betrekking tot de bodemgesteldheid aanwezig zijn; 
2. het bouwen betrekking heeft op bouwwerken, waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend 

mensen zullen verblijven (Woningwet, artikel 8, derde lid); 
3. het desbetreffende bouwwerk de grond niet raakt of het bestaande, toegestane gebruik wordt 

gehandhaafd (Woningwet, artikel 8, derde lid). 
 
Ook in de gemeentelijke Bouwverordening zijn bepalingen over het doen van bodemonderzoek en het 
bouwen op verontreinigde bodem opgenomen. Het betreft de artikelen 2.1.5. en 2.4.1:  

 er mag niet worden gebouwd op verontreinigde grond, als er in het bouwwerk voortdurend of 
nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven en als voor het bouwen een reguliere 
bouwvergunning vereist is.  

 Een bodemonderzoek dient te worden verricht volgens NEN 5740 of protocol Nader onderzoek, 
tenzij het vergunningvrije bouwwerken betref.  

 Er kan geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend indien reeds bruikbare, recente 
onderzoekresultaten beschikbaar zijn.  

 Indien op de bouwlocatie nog bouwwerken aanwezig zijn dient het bodemonderzoek plaats te 
vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw is begonnen. 

 
De volledige wetteksten staan in bijlage 1 
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3. Gemeentelijk beleid 

3.1. Ontheffing op basis van een vooronderzoek (NVN 5725) 

Er wordt geen ontheffing van het indienen van een bodemonderzoek conform NVN5725 gegeven 
zoals bedoeld in artikel 2.1.5 lid 3 van de Bouwverordening j° artikel 1.2.6 bijlage bij het Besluit 
indieningsvereisten . Op basis van een historisch onderzoek kan namelijk geen goed beeld worden 
verkregen van de kwaliteit van de bodem op een bepaalde locatie. Hierdoor is de kans groter dat toch 
gebouwd wordt op verontreinigde bodem. Dit laatste is niet wenselijk. 
 
In bijlage B van de NVN 5725 is een aantal activiteiten opgenomen die mogelijk kunnen leiden tot 
bodemverontreiniging. Het betreft geen limitatieve opsomming van activiteiten. Uit de lijst valt af te 
leiden dat bijna iedere activiteit die op een locatie heeft plaatsgevonden een mogelijk verontreinigde 
activiteit is. Gezien het feit dat bijna niet valt aan te tonen dat op een locatie geen activiteiten hebben 
plaatsgevonden, kan al snel worden aangenomen dat er sprake is van een verdachte locatie indien 
een activiteit op een locatie heeft plaatsgevonden. 
 

3.2. Ontheffing op grond van oppervlakte van het bouwwerk 

Op grond van het hierboven aangehaalde artikel 2.1.5 van de Bouwverordening is het mogelijk om 
onder bepaalde voorwaarden ontheffing te verlenen voor het doen van bodemonderzoek. Zo is het 
mogelijk om ontheffing te verlenen indien ‘het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar 
aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit bouwwerken’

1
.  

 
Onder de werking van voorgaande bouwverordeningen in 1997 een beleidsnotitie ‘Bodemtoets en 
bouwvergunning’ vastgesteld. In deze beleidsnotitie is onder andere opgenomen dat het mogelijk is 
om ontheffing te verlenen van het doen van bodemonderzoek bij kleine uitbreidingen bij woningen en 
bedrijven. De achtergrond van deze ontheffing is dat een bodemonderzoek vaak een onevenredig 
grote kostenpost is in vergelijking tot de bouwkosten. Daarom was het mogelijk om geen 
bodemonderzoek te verlangen bij uitbreidingen en bijbouw tot maximaal 50 m

2
. Alleen indien 

historisch (archief) onderzoek uitwijst dat in het verleden mogelijk verontreinigende handelingen 
hebben plaatsgevonden (ofwel de locatie is ‘verdacht’) zal toch een bodemonderzoek conform NEN 
5740 moeten worden uitgevoerd.  
 
Ook onder de huidige regelgeving wil de gemeente Tubbergen deze mogelijkheid van ontheffing 
voortzetten. Dit houdt dus in dat bij kleine uitbreidingen tot maximaal 50 m

2
 in principe geen 

bodemonderzoek wordt verlangd, tenzij sprake is van een ‘verdachte’ locatie zoals hierboven is 
omschreven

2
. Op basis van een “eigen verklaring”, welke door de aanvrager is ingevuld en 

ondertekend, en historische informatie wordt vastgesteld of het om een “verdachte” locatie gaat. Om 
onduidelijkheid te voorkomen wordt nog benadrukt dat het gaat om de oppervlakte van het gehele 
bouwwerk en niet om de oppervlakte van de verblijfsruimte in het bouwwerk. 
 

3.3. Ontheffing indien niet voortdurend of nagenoeg voortdurend wordt verbleven door 
mensen 

Op basis van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening bestaat de mogelijkheid om ontheffing van het 
indienen van bodemonderzoek te verlenen indien in het bouwwerk niet voortdurend of nagenoeg 
voortdurend mensen zullen verblijven. Aan deze mogelijkheid tot ontheffing zal invulling worden 
gegeven overeenkomstig hetgeen in de toelichting bij artikel 2.4.1 is opgenomen. Dit houdt in dat 
alleen vrijstelling wordt gegeven zodra in het bouwwerk niet langer dan twee uren per (werk)dag door 

                                                      
1
 Zie artikel 2.1.5 lid 2 van de Bouwverordening. 

2
 Deze mogelijkheid van het verlenen van vrijstelling tot het doen van bodemonderzoek is 

overeenkomstig hetgeen in de beleidsbrief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, Bouwregelgeving: tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem, d.d. 
15 juli 2003, registratienummer MG 2003-18. Voor de volledigheid wordt nog aangegeven dat het 
vrijstelling betreft op grond van artikel 2.1.5 lid 2 van de Bouwverordening. 
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dezelfde mensen wordt verbleven. Uit de bouwaanvraag dient dus duidelijk te worden of in het 
bouwwerk dezelfde mensen gedurende twee of meer uren in het gebouw aanwezig zullen zijn.  
 
In een groot aantal gevallen zal de toetsing aan het criterium van de verblijfstijd niet al te veel 
problemen opleveren. Te denken valt aan uitbreiding van woningen, kantoren, productieruimten e.d. In 
een aantal gevallen zal deze toetsing moeilijker zijn, met name bij agrarische bebouwing. 
Uitgangspunt is dat in agrarische bebouwing, te weten stallen en schuren, niet structureel meer dan 2 
uur (dezelfde) mensen verblijven. Incidentele zal er wel eens iemand 2 uur of langer aanwezig zijn, 
maar dit heeft geen structureel karakter. 
 

3.4. Bruikbare recente onderzoeksresultaten 

Lid 3 van artikel 2.1.5 van de Bouwverordening geeft de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor 
het doen van bodemonderzoek indien ‘voor de toepassing van artikel 2.4.1 bij de gemeente reeds 
bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn’.   
 
In de toelichting bij de Modelbouwverordening van de VNG is opgenomen dat de actualiteitswaarde 
van de onderzoeksresultaten maximaal twee tot vijf jaar mag bedragen, het een en ander afhankelijk 
van de aard en mate van de verontreiniging en het bodemgebruik na het uitvoeren van het onderzoek.  
Ook binnen de gemeente Tubbergen zal deze richtlijn worden gehanteerd. Dit houdt dus in dat 
bodemonderzoeken maximaal vijf jaar oud mogen zijn. Deze termijn kan korter zijn indien naar het 
oordeel van het bevoegd gezag de aard en mate van de verontreiniging op de te bebouwen locatie 
en/of het bodemgebruik na het uitvoeren van het onderzoek hiertoe aanleiding geven. Mochten in de 
achterliggende vijf jaren (vanaf de datum van indiening van de bouwaanvraag) menselijke activiteiten 
op het terrein hebben plaatsgevonden, dan is dit voor de gemeente aanleiding om een nieuw c.q. 
recent bodemonderzoek conform NEN 5740 te vragen. Uit de resultaten van dit bodemonderzoek zal 
vervolgens moeten blijken of deze activiteiten hebben geleid tot enige vorm van 
bodemverontreiniging.  
 
Wanneer het onderzoek ouder is dan 5 jaar maar jonger dan 10 jaar dient in principe een nieuw, 
recent bodemonderzoek conform NEN 5740, met uitzondering van ondergrond en grondwater, plaats 
te vinden. Afhankelijk van het gebruik van de locatie (bodembedreigende activiteiten, activiteiten met 
bodemverontreinigende mobiele stoffen) kunnen burgemeester en wethouders vragen een volledig 
bodemonderzoek conform NEN5740 onderzoek uit te voeren. 
 
Voor wat betreft de ‘bruikbaarheid’ van bodemgegevens, moeten deze in ieder geval betrekking 
hebben op het te bebouwen gedeelte van de locatie. De inhoud van de bouwaanvraag is hiervoor 
bepalend. 
 

3.5. Moment van indienen bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek is dus verplicht bij een aanvraag om bouwvergunning en dient dus in principe 
voorafgaand plaats te vinden, ook als op de locatie nog bouwwerken aanwezig zijn die gesloopt zullen 
worden.  
 
Mocht blijken dat een bodemonderzoek niet of nauwelijks mogelijk is, of indien uit eerdere resultaten is 
gebleken dat sprake is van een verdachte locatie, kan op grond van artikel 2.1.5 lid 4 van de 
bouwverordening het onderzoek plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt. In 
overleg met de gemeente wordt het moment van indienen en de wijze waarop het onderzoek moet 
worden uitgevoerd bepaald. Daarbij kan het zijn dat deels vooraf en deels achteraf onderzoek moet 
worden verricht, afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden en de aanwezigheid van 
informatie over de kwaliteit van de bodem op de locatie. De uiteindelijke beslissing is aan het college 
van burgemeester en wethouders. 
 

3.6. Procedure  

Het bodemonderzoek (of de ontheffing daarvoor) maakt onderdeel uit van de 
bouwvergunningaanvraag. Indien niet wordt voldaan aan de eisen die in deze notitie zijn verwoord, 
kan, na het gunnen van een termijn om de bouwaanvraag alsnog aan te vullen met de benodigde 
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gegevens, op basis van artikel 4.5 Algemene Wet Bestuursrecht(AWB) besloten worden de 
bouwaanvraag niet te behandelen.  
Mocht uit een overgelegd verkennend bodemonderzoek of anderszins blijken dat er sprake is van een 
redelijk vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging (inclusief asbest

3
), dan is dat 

aanleiding voor burgemeester en wethouders om de aanvraag om de bouwvergunning aan te houden 
op grond van artikel 52a, lid 1 van de Woningwet en het traject van de Wet bodembescherming te 
doorlopen. 
 
Tegen het niet in behandeling nemen van de bouwaanvraag, vanwege gebrekkige bodeminformatie, 
kan bezwaar worden ingediend conform de procedure zoals is opgenomen in de AWB.  
 
 
 

                                                      
3
 Ook het vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging met asbest kan aanleiding zijn 

om de bouwvergunning aan te houden overeenkomstig artikel 52a, lid 1 van de Woningwet. Dit is 
overeenkomstig het beleid dat is opgenomen in de brief van ministerie van VROM zoals deze is 
genoemd onder voetnoot 5. 
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4. Uitvoeringsmethoden van het onderzoek 

4.1. Onderzoekmethode 

Het verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5740 (opgesteld door 
het Nederlandse Normalisatie Instituut). Het uit te voeren vooronderzoek dient te geschieden 
overeenkomstig de NVN 5725. In dit vooronderzoek moet ook rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid van asbest in de bodem op de locatie. Afhankelijk van de resultaten van het 
vooronderzoek kan het zijn dat ook asbest als parameter moet worden meegenomen in het 
verkennend bodemonderzoek.  
 
Het bodemonderzoek dient door een onafhankelijk adviesbureau te worden uitgevoerd. Voorzover bij 
de gemeente bruikbare en recente gegevens bekend zijn met betrekking tot de te bebouwen locatie 
kan hiermee worden volstaan, tenzij door de gemeente anders wordt geoordeeld (zie hiervoor 
paragraaf 3.4).  
 
Het voorgaande geldt zowel voor een reguliere bouwvergunning als voor een reguliere 
bouwvergunning die overeenkomstig artikel 56a van de Woningwet in twee fasen wordt verleend.  
 

4.2. Omvang onderzoek 

Het vooronderzoek (NVN 5725) dient betrekking te hebben op het gehele perceel waarop de 
bouwvergunning betrekking heeft. Het verkennend onderzoek (NEN 5740) kan beperkt blijven tot dat 
deel van het perceel waarop gebouwd gaat worden (ofwel, het verkennend onderzoek kan zich richten 
op de inhoud van de bouwvergunning).  
 
Mocht uit het vooronderzoek naar voren komen dat zich in de directe nabijheid van het te bouwen 
bouwwerk een (mogelijke) verontreiniging bevindt dan kan door het bevoegd gezag worden bepaald 
dat het verkennend onderzoek zich ook tot dat deel van het terrein dient uit te strekken. Afhankelijk 
van de uitkomsten van het vooronderzoek zal worden bepaald welke onderzoeksstrategie (verdacht of 
onverdacht) in het kader van de NEN 5740 moet worden toegepast. Mocht uit een vooronderzoek een 
(mogelijke) bron van verontreiniging naar voren komen en de verontreinigende stof maakt geen deel 
uit van het standaardpakket van de NEN 5740, dan moet in het kader van het verkennend onderzoek 
onderzocht worden op deze parameter. Hiermee kan worden voorkomen dat gebouwd wordt op 
verontreinigde bodem. 
 

4.3. Asbest  

Voorkomen moet worden dat gebouwd wordt op een bodem waarin zich asbest bevindt. Het verbod te 
bouwen op verontreinigde bodem is dan ook onverkort van toepassing op asbest. In deze paragraaf 
wordt hierop nader ingegaan. 
 
Op dit moment maakt asbest (nog) geen onderdeel uit van het standaard analysepakket NEN 5740. Er 
zijn wel twee onderzoeksnormen voor asbest. Het betreft hier de NEN 5707 en de (ontwerp-) NEN 
5897. Deze zijn van toepassing op het moment dat asbest wordt aangetroffen dan wel uit het 
historisch onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van asbest op de locatie.  
 
Om redelijkerwijs te voorkomen dat gebouwd wordt op asbesthoudende bodem is het noodzakelijk om 
in ieder geval bij het vooronderzoek rekening te houden met de aanwezigheid van asbest. Is op het 
betrokken perceel nog een bouwwerk aanwezig waarin asbest is aangetroffen dan zal het slopen van 
het pand moeten gebeuren overeenkomstig de vigerende regelgeving betreffende het verwijderen van 
asbest in bouwwerken. Zodra op de locatie een asbesthoudend bouwwerk is gesloopt, dan zal daarna 
een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit moet gebeuren overeenkomstig de NEN 5740 in 
combinatie met de NEN 5707. Mochten er reeds onderzoeksresultaten van de bodemkwaliteit bekend 
zijn bij de gemeente, dan zal in overleg met de gemeente moeten worden bepaald op welke wijze de 
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uitvoering van het (aanvullende) bodemonderzoek moet plaatsvinden
4
. Het kan namelijk zijn dat het 

onderzoek zich alleen hoeft te richten op de eventuele aanwezigheid van asbest omdat 
verontreiniging als gevolg van andere activiteiten reeds is meegenomen in de eerder uitgevoerde 
onderzoeken (dan wel onderzoek). 
 
Indien het asbest nog in het bouwwerk aanwezig is en het verkeert in goede staat c.q. is afdoende 
afgeschermd en vervolgens wordt bodemonderzoek uitgevoerd, dan wordt deze locatie niet 
beschouwd als een met asbest verdachte locatie. Wordt tijdens de uitvoering van het 
bodemonderzoek overeenkomstig NEN 5740 toch asbest in of op de bodem aangetroffen dan zal ook 
asbest als parameter in het verkennend onderzoek moeten worden meegenomen (afhankelijk van het 
aangetroffen materiaal conform NEN 5707 of (ontwerp-)NEN 5897). 
 
Zo zal het zijn dat op ‘oudere’ locaties, met name van vóór 1980, vaak met asbest is gewerkt (hierbij 
moet gedacht worden aan puinlagen en halfverhardingen). Hierdoor kan al snel worden aangenomen 
dat asbest aanwezig is in de bodem. Toch is het voor locaties die later zijn ontwikkeld ook niet 
uitgesloten dat asbest aanwezig is, bijvoorbeeld door puinbreekwerkzaamheden (ondanks dat dit op 
grond van de bestaande regelgeving betreffende het verwijderen van asbest in bouwwerken moet 
worden voorkomen).  
 
Kortom, in het historisch onderzoek is het voor de aanvrager van de bouwvergunning verplicht om ook 
te kijken naar de aanwezigheid van asbest op een locatie

5
. Wordt niet aantoonbaar  gekeken naar de 

mogelijkheid van asbest op de locatie, dan kan dit aanleiding zijn om de aanvraag tot de 
bouwvergunning niet in behandeling te nemen dan wel niet-ontvankelijk te verklaren. 
 

                                                      
4
 Hierbij speelt met name de bruikbaarheid van de gegevens een belangrijke rol zoals is opgenomen 

in paragraaf 3.4 van deze beleidsnotitie. 
5
 Op dit moment is asbest nog geen onderdeel van het standaard analysepakket NEN 5740. Om toch 

asbest mee te nemen in het vooronderzoek wordt vooruitgelopen op hetgeen is opgenomen in de 
beleidsbrief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In deze 
beleidsbrief is namelijk aangegeven dat de (ontwerp-)NEN 5707 en (ontwerp-)5897 afgestemd moeten 
worden op de NEN 5740. Beleidsbrief ministerie van VROM, asbest in bodem, grond en 
puingranulaat, d.d. 25 maart 2004, kenmerk BWL/2004011706.  
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5. Het vervolg naar aanleiding van de resultaten 

Mocht uit het bodemonderzoek blijken dat er sprake is van een (mogelijk) ernstig geval van 
bodemverontreiniging dan zal de procedure van de Wet bodembescherming van toepassing zijn. 
Tevens is de aanhoudingsplicht van artikel 52a van de Woningwet van toepassing. Dit houdt in dat de 
aanvraag tot de bouwvergunning wordt aangehouden totdat door het bevoegd gezag (provincie) op 
grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming is ingestemd met het saneringsplan. 
 
Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat er géén sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging kunnen burgemeester en wethouders oordelen dat wel maatregelen moeten 
worden getroffen om de bodemverontreiniging te beperken dan wel te verminderen. In dit geval zal de 
aanvrager van de bouwvergunning moeten aangeven welke maatregelen hij zal treffen om deze 
verontreiniging te ondervangen (en tevens moeten aangeven waar de verontreinigde grond naar wordt 
afgevoerd). Een en ander conform de wet Bodembescherming. In de voorwaarden van de 
bouwvergunning zal door burgemeester en wethouders, op grond van artikel 2.4.2 van de 
Bouwverordening, worden aangegeven dat het terrein gesaneerd dient te worden, en op welke tijdstip 
dit dient te gebeuren. 
 
Op welke wijze het terrein gesaneerd dient te worden is afhankelijk van de locatie. De Wet 
Bodembescherming geeft aan er functiegericht gesaneerd dient te worden. Dat betekent dat er 
rekening wordt gehouden met het (toekomstig) gebruik van de bodem en de (im)mobiliteit van de 
verontreiniging. De bodem moet geschikt worden gemaakt voor het voorgenomen gebruik, de 
blootstelling en de verspreiding moeten worden beperkt en zonodig moeten beheersmaatregelen 
worden getroffen.  
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6. Juridische status van deze notitie en gevoerde procedure 

 
Ingevolge artikel 40 Woningwet zijn burgemeester en wethoudershet bevoegde bestuursorgaan om 
bouwvergunningen te verlenen. Op grond van Woningwet artikel 8 en artikel 4 het Besluit 
indieningsvereisten is en onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid verplicht. Ook in de 
gemeentelijke Bouwverordening zijn artikelen over het doen van bodemonderzoek en het bouwen op 
verontreinigde bodem opgenomen (art. 2.1.5 en 2.4.1). Als zodanig zijn burgemeester en wethouders 
bevoegd beleidsregels vast te stellen omtrent de toetsing van bodemgegevens bij bouwaanvragen. Zij 
handelen overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen 
zou kunnen hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met 
de beleidsregel te dienen doelen. 
 
Aangezien tegen het besluit van Burgemeester en wethouders op een bouwaanvraag, bezwaar kan 
worden ingediend conform de procedure zoals deze is opgenomen in de AWB, is de 
inspraakverordening van de gemeente Tubbergen niet van toepassing. Er heeft dan ook geen 
inspraak plaatsgevonden. Deze notitie zal na vaststelling worden bekendgemaakt in huis-aan-huisblad 
“Op en rond de Essen”.  
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Bijlage 1  Wettelijk kader, volledige teksten 
 
 
Woningwet Artikel 8 
1. De gemeenteraad stelt een bouwverordening vast, die uitsluitend de voorschriften, bedoeld in het 

tweede tot en met zesde lid, bevat.  
2. De bouwverordening bevat voorschriften omtrent:  

a. het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met 
betrekking tot:  
1° de beschikbaarheid van drinkwater en energie;  
2° de reinheid;  
3° het bestrijden van schadelijk of hinderlijk gedierte;  
4° de brandveiligheid en  
5° voor zover het woningen, woonketen of woonwagens betreft, het aantal personen dat in 

een dergelijk gebouw mag wonen;  
b. het gebruik van open erven en terreinen en de staat, waarin deze zich moeten bevinden;  
c. het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem; 
d. het slopen, waaronder begrepen voorschriften omtrent selectief slopen;  
e. de vorm en de plaatsing van het kenteken van onbewoonbaarverklaring, bedoeld in artikel 31;  
f. de wijze van inrichting en indiening van een aanvraag om woonvergunning als bedoeld in 

artikel 60 en van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 61;  
g. de overdraagbaarheid van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, een 

woonvergunning als bedoeld in artikel 60 en een vergunning als bedoeld in artikel 61;  
h. het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden, waaronder in elk geval zijn begrepen 

voorschriften met betrekking tot:  
1° de veiligheid op de bouw- of sloopplaats;  
2° de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen mag worden en wordt begonnen;  
3° de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen moet zijn begonnen en het bouwen of 

het slopen moet zijn beëindigd, alsmede de wijze van gereedmelding van het bouwen of 
het slopen;  

4° de termijn gedurende welke het bouwen of het slopen ten hoogste mag stilliggen;  
5° bescheiden die op de bouw- of sloopplaats aanwezig moeten zijn;  
6° opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen, die met betrekking tot het 

bouwen of het slopen noodzakelijk zijn en  
7° het tijdstip en de wijze van overleggen van kwaliteitsverklaringen en van nadere gegevens 

met betrekking tot de installaties voor drinkwater en energie, en  
i. het stilleggen van bouwwerkzaamheden, bedoeld in artikel 100, derde lid, waaronder in elk 

geval is begrepen het voorschrift dat de bouwwerkzaamheden kunnen worden stilgelegd, 
indien blijkt dat niet is voldaan aan het voorschrift, bedoeld in het derde lid, onderdeel e, in 
verbinding met het vierde lid, of aan een ingevolge artikel 56 aan de verlening van de 
bouwvergunning verbonden voorwaarde.  

3. De voorschriften, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, hebben uitsluitend betrekking op 
bouwwerken: 
a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, 
b. voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning vereist is, en 
c.  

1° die de grond raken, of 
2° ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd. 

4. De voorschriften, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, hebben in elk geval betrekking op: 
a. het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem; 
b. aard en omvang van het onderzoek, en 
c. inrichting van het op te stellen onderzoeksrapport. 

5. De bouwverordening kan voorschriften bevatten van stedenbouwkundige aard. Tot die 
voorschriften kunnen behoren voorschriften met betrekking tot: 
a. de wegen waaraan mag worden gebouwd; 
b. de rooilijnen, en 
c. de plaatsing van bouwwerken ten opzichte van elkaar, mede uit het oogpunt van 

bereikbaarheid van die bouwwerken. 
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6. De bouwverordening bevat tevens voorschriften omtrent de samenstelling, inrichting en werkwijze 
van de welstandscommissie. Zij kan bepalen dat er in plaats van een welstandscommissie een 
stadsbouwmeester wordt aangesteld, in welk geval de bouwverordening voorschriften bevat over 
de rol en de functie van de stadsbouwmeester. Voorts kan de bouwverordening nadere 
voorschriften bevatten omtrent de verslagen, bedoeld in de artikelen 12b, derde lid, en 46, achtste 
lid. 

7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in de bouwverordening voorschriften 
worden gegeven omtrent andere onderwerpen dan die, genoemd in het tweede, vijfde en zesde 
lid. 

8. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bevordering van eenheid in de 
bouwverordeningen regelen worden gegeven omtrent de inhoud van de voorschriften, bedoeld in 
het tweede tot en met vierde, zesde en zevende lid.  

9. De gemeenteraad brengt binnen een jaar na het in werking treden van de krachtens het achtste 
lid en de krachtens artikel 120 gegeven voorschriften de bouwverordening met die voorschriften in 
overeenstemming. Zolang de bouwverordening niet met die voorschriften in overeenstemming is 
gebracht, gelden die voorschriften rechtstreeks.  

 
Woningwet Artikel 44 
1. De reguliere bouwvergunning mag slechts en moet worden geweigerd, indien: 

a. het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, niet voldoet aan de voorschriften die zijn 
gegeven bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2 en 
120; 

b. het bouwen niet voldoet aan de bouwverordening, of zolang de bouwverordening daarmee 
nog niet in overeenstemming is gebracht, aan de voorschriften die zijn gegeven bij een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, of bij of krachtens een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120; 

c. het bouwen in strijd is met een bestemmingsplan of met de eisen die krachtens zodanig plan 
zijn gesteld; 

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk of de standplaats, waarop de aanvraag 
betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, 
bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel 
zijn dat de bouwvergunning niettemin moet worden verleend, of 

e. voor het bouwen een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of 
gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald voor welke categorieën van gevallen geen 
reguliere bouwvergunning is vereist, doch kan worden volstaan met een lichte bouwvergunning. 
De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur 
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-
Generaal is voorgelegd. 

3. Op de lichte bouwvergunning is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat: 
a. onderdeel a van dat lid slechts van toepassing is voor zover de voorschriften die in dat 

onderdeel zijn bedoeld, betrekking hebben op constructieve veiligheid, en 
b. onderdeel b van dat lid slechts van toepassing is voor zover de voorschriften die in dat 

onderdeel zijn bedoeld, van stedenbouwkundige aard zijn.  
 
Bouwverordening Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek 
1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 

Woningwet bestaat uit: 
a. de resultaten van een recent verkennend onderzoek verricht volgens NEN 5740, bijlage B, 

uitgave 1999, waarbij voor een terrein dat als verdacht geldt het onderzoeksrapport daarnaast 
nog bestaat uit de resultaten van een onderzoek volgens het gecombineerde protocol 
Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB (SDU, uitgave oktober 1993); 

b. de resultaten van het nader onderzoek, verricht volgens het Protocol Nader Onderzoek deel 1 
(SDU, uitgave 1995), in het geval dat de resultaten van het verkennend onderzoek uitwijzen 
dat sprake is van bodemverontreiniging en voor de beoordeling van de ernst van deze 
verontreiniging een nader onderzoek, als bedoeld in het Protocol Nader Onderzoek deel 1 
(SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995), onontkoombaar is. 

2. De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e, van 
de Bijlage bij het Besluit indieningsvereisten geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een 
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bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit 
bouwwerken. 

3. Burgemeester en wethouders verlenen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de plicht tot het 
indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e van de Bijlage van 
het Besluit indieningsvereisten, indien voor de toepassing van artikel 2.4.1 bij de gemeente reeds 
bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. 

4. Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het 
bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw is begonnen. 

 
Bouwverordening Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem 
1. Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de 

gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voor zover dat bouwen betrekking heeft 
op een bouwwerk: 
a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven; 
b. voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist; en 
c. 1. dat de grond raakt, of 

2. waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd. 
 


