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Bijgebouwen regeling 
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Op het ontwerpbestemmingsplan Kockengen zijn twee zienswijzen binnengekomen met 
betrekking tot de bijgebouwenregeling. De indieners zijn het niet eens met de keuze  voor een 
standaardregeling van 40m2 per perceel in de bestemming Wonen-1, terwijl in het oude deel 
van Kockengen nu 50m2 is toegestaan. Een tweede vraag is waarom op enkele bouwpercelen 
achter de Kerkweg en de Koningstraat wel 50m2 wordt toegestaan. 
Bij de bespreking van het bestemmingsplan in de werksessie van 25 maart is de 
bijgebouwenregeling uitgebreid aan bod gekomen. Hierbij is gebleken dat de motivatie achter 
de regeling nog niet volledig helder is, mede vanwege de complexe wetgeving over 
vergunningsvrij bouwen. In deze memo wordt een toelichting gegeven  op de relevante 
wetgeving en de voorgestelde bijgebouwenregeling in het bestemmingsplan.  
 
Aan de basis van de bijgebouwenregeling liggen drie principes: 

1. Een standaardregeling voor het hele dorp, waar nu veel verschil is tussen de vigerende 
bestemmingsplannen; 

2. Anticiperen op de stedenbouwkundige kwaliteiten van Kockengen; 
3. Een systematiek waarbij het oppervlakte van de erfbebouwing afhangt van de grootte van 

het perceel. 
 
Een standaardregeling voor het hele dorp, waar nu veel verschil is tussen de vigerende 
bestemmingsplannen 
In de vigerende bestemmingsplannen is sprake van bijgebouwenregelingen die onderling sterk 
verschillen. Het één op één overnemen van deze bestaande regelingen betekent dat er ten minste 
vier verschillende woonbestemmingen zouden moeten worden geconstrueerd. Gekozen is voor een 
eenduidige regelgeving voor nagenoeg het hele dorp, waarin 40 m2 aan bijgebouwen wordt 
toegestaan. Hierdoor moet het bestemmingsplan gemakkelijker te hanteren zijn voor zowel burgers 
als ambtenaren. 
 

Bestemmingsplan Vastgesteld Oppervlakte bijgebouwen 
Kockengen dorp 1977 1 juli 1977 50 m2 
Welgelegen 1974 (deelplannen) 1975 t/m 1978 10 m2 
Groenlust II 1983 (deelplannen) 1983 t/m 1996 20 m2 
Kockengen dorp 1977 2e herz 28 februari 2006 50 m2 
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Anticiperen op de stedenbouwkundige kwaliteiten van Kockengen 
Bij het tweede principe is van belang dat de wetgeving met betrekking tot bijgebouwen sterk is 
veranderd sinds 1977. In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat achter elke woning 
maximaal 30m2 vergunningsvrij mag worden gebouwd. Dit is een vertaling van het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken (Blbb) zoals vastgesteld op 13 
juli 2002. Sinds deze datum kan er dus in nagenoeg heel Kockengen 30m2 meer worden 
bijgebouwd, dan in de vigerende bestemmingsplannen als maximaal oppervlakte aanvaardbaar werd 
geacht. Door in het bestemmingsplan maximaal 40m2 toe te staan, is inclusief de vergunningsvrije 
mogelijkheden nog steeds 20m2 meer te bouwen dan oorspronkelijk mogelijk was. De aanpassing 
geldt alleen voor situaties waar nog ruimte is voor extra bijgebouwen. In die gevallen waar na 2002 
bovenop de toegestane 50m2 ook al 30m2 vergunningsvrij is gebouwd, mag op basis van artikel 
27.3 hetzelfde oppervlakte worden teruggebouwd. 
 
Een systematiek waarbij het oppervlakte van de erfbebouwing afhangt van de grootte van het 
perceel 
Binnen het plangebied liggen percelen van minder dan 100m2 en percelen van meer dan 1.000m2. 
Het is niet logisch dat voor elk perceel hetzelfde oppervlakte aan bijgebouwen is toegestaan. In het 
bestemmingsplan is daarom opgenomen dat de toegestane 40 m2 er niet toe mag leiden dat meer 
dan een derde van het achtererf wordt bebouwd. Kleine percelen kunnen hierdoor slechts een deel 
van de 40 m2 daadwerkelijk realiseren. 
 
Een vergelijkbare systematiek zit in de wettelijke regelgeving over vergunningsvrij bouwen. 
Standaard geldt een vergunningsvrij oppervlakte voor bijgebouwen van 30 m2, tenzij hiermee meer 
dan 50% van het achtererf wordt bebouwd. Achterin deze memo zijn rekenvoorbeelden met 
tekeningen opgenomen ter illustratie. 
 
Wonen-2 
Op twee locaties in Kockengen wordt afgeweken van de bijgebouwenregeling in de bestemming 
Wonen-1 (zie kaartjes). In 2006 is het bestemmingsplan deels herzien voor een rij bouwkavels achter 
de Kerkweg. Met kennis van de nieuwe wetgeving over vergunningsvrij bouwen is besloten om 
standaard 50m2 aan bijgebouwen toe te staan. Deze keuze is te verklaren gezien de ligging aan de 
rand van de kern, in de overgang naar het landelijke gebied. Tevens kan zonder uitzondering worden 
gesproken van zeer grote percelen van ten minste 750 m2. Het inperken van de 
bijgebouwenregeling voor deze percelen levert een planschaderisico op, omdat er geen veranderde 
omstandigheden zijn sinds 2006. Tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op de 
vervangende bouwregels van artikel 27.3, omdat de bijgebouwen nog niet zijn gerealiseerd.  

Voor de percelen Koningstraat 2a en 2b wordt al geruime tijd gesproken over de bouw van twee 
woningen. Gezien de ligging aan de rand van het dorp, is richting de eigenaar gecommuniceerd dat 
de woningen qua omvang moeten voldoen aan de eisen die ook zijn gesteld voor de woningen 
achter de Kerkweg. 
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  Woning 

  Erf 

  Vergunningsvrije bijgebouwen 

  Bijgebouwen op basis van het bestemmingsplan 

46m2 

8m2 15m2 

54m2 

15m2 
voorerf 

woning 

Achtererf incl 
bebouwing

BP 
VV 

496m2

Achtererf  
 inclusief 
bebouwing 

40m2 

BP 

30m2

VV

woning 

112m2

voorerf

192m2 

Rekensom perceel 
tussenwoning: 
 
Het erf achter de woning 
bedraagt 46m2. Op basis 
van het bestemmingsplan 
kan slechts 15m2 worden 
bijgebouwd, omdat 
daarmee 1/3 van het 
achtererf is bebouwd.  
 
Vergunningsvrij mag 
worden bijgebouwd totdat 
het achtererf voor 50% 
bebouwd is. Met een 
tweede bijgebouw van 8 
m2, is 23m2 van de 46m2 
bebouwd. 

Rekensom perceel grote vrijstaande 
woning: 
 
Het erf achter de woning – het zijerf telt 
mee vanaf 1 meter achter de voorgevel – 
bedraagt 496m2. Op basis van het 
bestemmingsplan kan 40m2 worden 
bijgebouwd. Het bebouwingspercentage 
blijft ver beneden de 33%.  
 
Vergunningsvrij mag 30m2 worden 
bijgebouwd. Het bebouwingspercentage 
blijft ver beneden de 50%. In totaal is er 
70m2 bijgebouwd. 
 
 
 


