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3uitspraak RvS

24.3. De raad heeft met deze regeling beoogd de inrichting van het erf ten dienste van het gebruik van het 
hoofdgebouw te beperken en dus de bepalingen die vergunningvrij bouwen in de zin van artikel 2 van 
bijlage II van het Bor mogelijk maken buiten werking te stellen. 

Wanneer met een dergelijke planregeling in zijn algemeenheid, dus zonder acht te slaan op de 
locatiespecifieke omstandigheden, vergunningvrij bouwen aan banden zou worden gelegd, acht de 
Afdeling dat niet aanvaardbaar. Daarmee zou de uitdrukkelijk door de Amvb-regelgever in het Besluit 
omgevingsrecht (hierna: Bor) gemaakte keuze om vergunningvrij bouwen mogelijk te maken op 
onaanvaardbare wijze worden doorkruist. 

De raad moet dan ook deugdelijk motiveren dat een dergelijke planregeling gelet op de locatie-specifieke 
omstandigheden uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is. De Afdeling wijst 
daarvoor op haar uitspraken van 10 februari 2021 ECLI:NL:RVS:2021:281, onder 17.1 en 21 februari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:571, onder 3.4.2

Raad van State, 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:82

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124319/201808944-1-r1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@6320/201609126-1-r2/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@128329/202000148-1-r1-en-202102257-1-r1/
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24.4. De Afdeling is van oordeel dat de raad niet op basis van voldoende locatie-specifieke 
omstandigheden heeft gemotiveerd dat een inbreuk op de wettelijke regeling van het vergunningvrij 
bouwen voor de achtertuinen gerechtvaardigd is. 

Anders dan Rochdale aanvoert, hoeft de raad niet steeds per perceel te motiveren waarom de 
mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen woorden ingeperkt. De raad kan volstaan met een motivering 
voor een aantal percelen gezamenlijk als deze percelen zodanig ruimtelijk met elkaar samenhangen dat 
deze percelen in ruimtelijk opzicht een eenheid vormen. De achtertuinen van percelen binnen een 
zogeheten bouwblok vormen bijvoorbeeld zo’n eenheid, dat wil zeggen dat de achtertuinen in een blok 
aan alle kanten worden omsloten door bebouwing. De motivering van de raad in de plantoelichting is 
echter niet toegespitst op dergelijke eenheden van percelen, maar heeft betrekking op het gehele 
plangebied en is algemeen van aard. 

Zo’n algemene motivering is niet voldoende locatie-specifiek, omdat het plangebied niet overal dezelfde 
kenmerken heeft. Zo volgt uit het advies van Amsterdam Rainproof dat niet het gehele plangebied 
kwetsbaar is voor extreme neerslag. Ook de mate waarin openbaar en privaat groen binnen het 
plangebied en de directe omgeving daarvan aanwezig zijn, is niet overal hetzelfde. 

De raad kan de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen wel inperken als op basis van de (combinatie 
van) specifieke kenmerken van een ruimtelijke eenheid van percelen blijkt dat een inperking noodzakelijk 
is voor de doelstellingen die hij heeft genoemd.



5onderzoeksvragen

1. Is de ‘eenheid’ bouwblok hanteerbaar?

2. Welke ‘locatiespecifieke omstandigheden’ kunnen toegepast 

kunnen worden?

3. Welke methode van beoordeling kan gevolgd worden bij 

vergunningaanvraag?

4. Handhaving en actualisering?



6I. bouwblok?



7Amsterdam West

Beeld: Louis van Amerongen (2017)
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Beeld: Peter Elenbaas

uitbouwen in (binnen)tuinen? 



9(binnen)tuinen 



10(binnen)tuinen? 

Beeld: Bert Spaan, Waag Society (2016)



11bouwblokken!



12bouwblok

definitie

“Een bouwblok is het kleinst mogelijk afgrensbare 

gebied, in zijn geheel tot een buurt behorend, dat 

geheel of grotendeels door bestaande of aan te 

leggen wegen en/of waterlopen is of zal zijn 

ingesloten en waarop tenminste één gebouw staat.”

stelselpedia



13Amsterdam circa 10.000 bouwblokken



14Oud West circa 150 bouwblokken



15Oud West circa 150 bouwblokkenvoorbeeld: hoog grondwater



16Oud West circa 150 bouwblokkenmaar: drempelwaarde blok?
AD07
AD09
AD10
AD25
AD32
AD41
AD42
AD43
AD44
AD46
AD68
AD70
AD49
AD69
AD71
AD50
AD66
AD67
AD53
AD54

AD33
AE01
AE06
AE14
AE15
AD20
AD40
AD64
AD24

AD55
AD56
AD57
AE30
AE31
AE34
AE37
AE36
AE05
AE10
AE11
AE12
AE95
AE13
AE04
AE09
AE18
AE21
AE24

100% DEELS



17II. locatiespecifieke omstandigheden



181. afstand tot koelte



192. bodemdaling



203. bui 70 mm



214. droogte (GLG)



225. paalrot



236. grijs/verstening



247. groen in niet-openbare ruimte



258. hitte eiland effect (UHI)



269. hitte stress



2710. hoog grondwater



2811. polderriool



2912. kans op waterschade bebouwing



3013. Rainproof knelpunten



3114. wijktypologie (erfgoed)



3215. waarde: archeologie



3316. beschermd stadsgezicht



3417. bouwjaar/orde



3518. formaat tuinen



36II. locatiespecifieke omstandigheden

1. afstand tot koelte

2. bodemdaling

3. bui 70 mm

4. droogte (GLG)

5. risico paalrot

6. grijs/verstening

7. percentage groen 

8. hitte eiland 

9. hitte stress

10.hoog grondwater

11.polderriool

12.kans op waterschade

13.rainproof knelpunt

14.wijktypologie

15.archeologie

16.stadsgezicht

17.bouwjaar/orde

18.formaat tuinen



37III. methode



38stappen

• omstandigheden: keuze uit 18 locatiespecifieke omstandigheden

• waardes: per omstandigheid vaststellen

• matrix: bouwblokken x omstandigheden > beschermde blokken

• check: omgevingsjuristen

• check: vergunningen en handhaving (VTH)

• check: aanvullende omschrijving bestemmingsplan

• afstemmen procesbeschrijving VTH

• goedkeuring stadsdeel en raad

• invoering

• RvS

• tweejaarlijkse validatie



39matrix

gemiddelde impact



40omstandigheden

locatiespecifieke 
omstandigheden

gemiddelde impact



41waardes

gemiddelde impact



42drempel

gemiddelde impact



43onderzoek, keuzes en uitvoering

• juridische analyse

• VTH analyse
• verkri jgbaarheid van de data 

• betrouwbaarheid van de data

• besluit  op methode

• uitvoering

keuze datasets 
en methode

keuze aanpak



44

Eva Verdonk

Ralph Stuyver

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  r a l p h @ b u r e a u b i n n e n t u i n e n . n l

dank!
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