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1. Het Bestemmingsplan. 

2. De procedure voor het aanvragen van vergunningen.

3. De nieuwe Omgevingswet.



1. Het Bestemmingsplan.





https://www.ruimtelijkeplannen.nl/

























https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/beschermde-stadsgezichten



https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/beschermde-stadsgezichten/archipelbuurt-en-willemspark-ii





https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/omgevingsvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen.htm



1. Afdeling Vergunningen & Toezicht ontvangt een bouwaanvraag

2. De bouwaanvraag wordt toegewezen aan een projectinspecteur

3. Projectinspecteur vraagt wel/geen advies op bij diverse gemeentelijke afdelingen 
indien noodzakelijk, zoals:

a) Stedenbouw & Planologie, indien strijdig met het bestemmingsplan
• Planologisch (functies)
• Stedenbouwkundige (bouwregels)

b) Monumentenzorg, indien sprake is van een monument
c) Cultuurhistorie, indien er sprake is van een beschermd Stadsgezicht
d) Welstand, indien welstandsplichtig
e) Eventueel andere relevante afdelingen (mobiliteit, bouwfysica, brandweer, enz.) 
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Artikel 29 Algemene Bouwregels

b. overschrijding slechts toegestaan voor ondergeschikte bouwdelen, 
mits de overschrijding niet meer dan 1 meter, respectievelijk 10% (onder voorwaarden)

Artikel 1.74 ondergeschikte bouwdelen
delen van bouwwerken zoals funderingen, pilasters, kozijnen, standleidingen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- of kroonlijsten, liftkokers 
en installatieruimten.





Artikel 31 Algemene Afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan ten  
behoeve van:

a. het afwijken van voorgeschreven maten ten aanzien van goot- en/of bouwhoogten en
perceelsgrensafstanden en bebouwingspercentages met maximaal 10%.

b. geringe afwijkingen van bestemmingsgrenzen, bouwvlakken en maatvoeringsvlakken
tot een maximum van 3 meter.

c. beneden peil gelegen ruimten in één laag, voor zover gelegen buiten een bouwvlak 





Maar wat als de aanvraag (nog) groter is getekend?

Bouwregels

• 10,5 %  i.p.v.  10 % ?

• Geringe afwijking 3,2 meter i.p.v. maximaal 3,0 meter ?

• Plaatsen van installaties?

• Enz.












