
De Wmo-regeling. 

Voor woningaanpassingen is er een regeling op grond van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wordt door de gemeenten 
uitgevoerd, die een grote beleidsvrijheid hebben. Dat leidt soms tot grote 
verschillen tussen gemeenten. Het verstrekken van voorzieningen via de 
Wmo zal in de nabije toekomst overal versoberd worden. 

De "Wmo-compensatieplicht" is anders dan de vroegere "Wvg-zorgplicht". U 
heeft geen recht meer op een voorziening. De gemeente zoekt met u naar 
een "maatwerk"-oplossing. Uitgaande van wat u nog zelf kunt en waar de 
gemeente moet bijspringen. Veel burgers en gemeenten moeten aan deze 
benadering wennen. Dit kan problemen geven. Men leeft zich soms 
onvoldoende in, en zoekt de ondergrenzen van de jurisprudentie. 

 De Wmo-procedure. 
 Persoonsgebonden budget. 
 De beperkingen. 
 Mogelijke spoedprocedure. 
 De knelpuntenrapportage. 

 Werkwijze Wmo ("Kanteling"). 
 Eigen bijdragen. 
 Onderhandelen. 
 Bezwaar en beroep. 
 Knelpunten mantelzorger. 

De Wmo-procedure. 

 

Het uitgangspunt is: begin tijdig!! Zeker in geval van een progressieve aandoening, waarbij de 
beperkingen in de loop van de tijd ernstiger worden. Op tijd beginnen met goede 
woningaanpassingen regelen, zal naderhand veel ellende voorkomen. Grotere woningaanpassingen 
zijn niet binnen een paar maanden gerealiseerd. Zeker als er verschil van mening ontstaat over de 
door uw gemeente voorgestelde oplossing. Bedenk ook dat vergunning procedures lang kunnen 
duren. Meestal gaat er minimaal ruim een jaar overheen, voordat alles is aangepast. 

Voorbereiding  

Denk na over wat u zelf belangrijk vindt, en geef aan waarom dat zo is. Bespreek dit met bekenden, 
familie en lotgenoten. Onderbouw uw verzoek aan de Wmo met zoveel mogelijk aanvullende, 
relevante informatie. Die goed is doordacht en zo mogelijk gemaakt door ter zake deskundigen. Denk 
aan professionele tekeningen van een bouwplan met zorgindeling, een kostenbegroting, een 
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eisenpakket van een ergotherapeut of revalidatiecentrum, relevante medische toelichtingen van uw 
behandelend specialisten, ed. De gemeente zal uw pakket natuurlijk niet zonder meer overnemen, 
maar uw positie is hiermee in elk geval ook naar hen duidelijk. 

Keukentafelgesprek  

Wanneer u zich bij het Wmo-loket van uw gemeente meldt, maakt men meestal een afspraak met u 
om over uw situatie te praten. Zeker wanneer het om ingrijpende zaken als een woningaanpassing 
gaat. Dit belangrijke "keukentafelgesprek" vindt zo mogelijk bij u thuis plaats, soms op het 
gemeentehuis. Aan de orde komt, hoe uw ondervonden knelpunten het best kunnen worden 
opgelost. Welke inspanningen heeft u al verricht, of kunt u zelf nog verrichten, en waar moet uw 
gemeente bijspringen op grond van haar compensatieplicht. Alle mogelijke oplossingen, ook de 
minder gewenste, komen aan de orde.  
Soms blijkt een probleem op eenvoudige manier oplosbaar. Bijvoorbeeld met behulp van een zg. 
"algemene voorziening". Dit zijn bestaande of nieuw opgezette, laagdrempelige voorzieningen, ten 
behoeve van alle burgers. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelpools, boodschappen- of klussendiensten, 
maaltijdvoorziening of tijdelijke hulp bij het huishouden. 

Wmo-advies  

Indien uit het Gesprek blijkt, dat u zelf het probleem niet op kunt lossen, komt er een formele Wmo-
aanvraag. Meestal schakelt de gemeente een adviesbureau in, dat bij u thuis de situatie komt 
beoordelen. Sommige gemeenten doen dit zelf. Daarbij dient een arts uw medische situatie vast te 
stellen en beoordeelt een ergonomisch adviseur uw beperkingen. Is uw medisch-ergonomische 
situatie al bekend, bijvoorbeeld omdat u al vaker een beroep heeft gedaan op de Wmo, dan kan 
alleen een dossierstudie voldoende zijn. 
De adviseur rapporteert vervolgens aan de gemeente. Die is uiteindelijk de opdrachtgever. Een 
medisch gedeelte geeft aan, welke objectieve beperkingen er zijn. Het ergonomische deel bevat een 
eisenpakket, opgesplitst per gebruiksruimte. Ook worden de knelpunten genoemd, die in de woning 
zijn vastgesteld. Het is een belangrijk rapport, dat de (juridische) basis vormt voor alle stappen die de 
gemeente verder zet. 

Verhuisprimaat  

Als een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt, laat de gemeente meestal eerst 
onderzoeken of een verhuizing mogelijk is. Naar een andere, al aangepaste (of beter aanpasbare) 
woning. In veel gemeenten gaat dit zg. "primaat van verhuizen", altijd vooraf aan welke verbouwing 
dan ook. Soms is verhuizen inderdaad de beste oplossing, bijvoorbeeld doordat uw huidige woning 
niet goed aangepast kan worden. Voor veel mensen is dit echter erg ingrijpend, buiten alle andere 
zorgen die men heeft rondom de handicap.  
De adviseur moet nagaan, of u aan uw huidige woning gebonden bent. Bijvoorbeeld vanwege een 
bedrijf aan huis, of onmisbare mantelzorg van familie, vrienden of buren die in uw naaste omgeving 
wonen. Verder moet een verhuizing binnen uw financiële mogelijkheden vallen. Al deze situaties 
vormen een "contra-indicatie" voor een verhuisadvies. 
Blijkt verhuizen inderdaad de beste oplossing, dan moet u op zoek naar een andere (koop- of huur-) 
woning. Al dan niet ondersteund door uw gemeente. Deze woonruimte dient te voldoen aan het 
programma van eisen. Dan wel (veel) goedkoper aanpasbaar te zijn dan uw huidige woning. Ook 
moet de woonruimte binnen een redelijke termijn (bv. zes tot negen maanden) beschikbaar zijn. De 
gemeente geeft u een bijdrage in de verhuiskosten, een vastgesteld ("forfaitair") bedrag. Meestal 
volstrekt onvoldoende als dekking voor de werkelijke kosten van verhuizing en herinrichting. 



Woningaanpassing  

Is verhuizen niet mogelijk, dan laat de gemeente onderzoeken, hoe 
een woning het best (lees: goedkoopst) aan te passen is. De meeste Wmo-verordeningen gaan uit 
van het "primaat van de losse unit". Dan moet eerst het plaatsen van een herbruikbare unit worden 
onderzocht. Die is soms goedkoper dan een traditionele aanbouw of verbouwing. De korte 
proceduretijd en snelle plaatsingsmogelijkheden zijn ideaal bij snel progressieve aandoeningen, zoals 
ALS. Units zijn bezwaarlijk wanneer deze langdurig noodzakelijk zijn, zoals bij jonge kinderen. De 
vergunning verloopt vaak binnen vijf jaar, en het voordeel van herplaatsbaarheid speelt minder.  

Wanneer al deze mogelijkheden zijn onderzocht, komt pas een verbouwing in beeld. Daarbij is de 
verdere gang van zaken afhankelijk van de eigendomssituatie. Koop dan wel huur. 

 Koopwoning. 

Bent u eigenaar van de woning, dan stuurt de gemeente u het programma van eisen toe. Zij 
verzoekt daarbij om tenminste twee op onderdelen gespecificeerde ("open") 
aannemersoffertes. U vraagt deze zelf op, beoordeelt ze met uw eventuele adviseur en 
stuurt ze naar de gemeente. Die beoordeelt de offertes op het criterium "goedkoopst 
adequaat" en aan het programma van eisen. Zonodig schrapt of wijzigt zij begrotingsposten. 
Op deze wijze stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. U krijgt daarvan schriftelijk bericht, 
in de vorm van een "beschikking". In deze beschikking worden ook eventuele nadere 
voorwaarden vermeld. Zoals een terugbetalingsregeling wanneer u de aangepaste woning 
binnen enkele jaren doorverkoopt. 
Voor personen boven 18 jaar kan een eigen bijdrage geheven worden, afhankelijk van uw 
inkomen en het gemeentelijk beleid. Bij hogere inkomens kan deze het te verstrekken 
subsidiebedrag benaderen. Hiervoor geldt de volgende regeling.  
Een beschikking kan ook afwijzend zijn, bijvoorbeeld omdat de gemeente vindt dat er 
goedkopere mogelijkheden zijn, zoals verhuizen. Bent u het hier niet mee eens, dan moet u 
binnen zes weken beroep aantekenen, om uw juridische rechten te behouden.  
Als eigenaar van de woning kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget of een 
natura verstrekking. In het eerste geval krijgt u een budget toegekend. U gaat vervolgens zelf 
een bouwovereenkomst met de aannemer van uw keuze aan. Deze zal zijn termijnnota's 
doorgaans aan u zenden en niet aan uw gemeente. Afhankelijk van uw gemeente, krijgt u 
deze kosten direct vergoed, dan wel achteraf. In het laatste geval verhoogd met de kosten 
van het vóórfinancieren. Bij een naturaverstrekking houdt uw gemeente de prijsvormings- en 
uitvoeringsfase in eigen hand.  
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 Huurwoning. 

Huurt u de woning, dan moeten de aanpassingen worden aangebracht door de verhuurder. 
Deze is de eigenaar van de woning en ontvangt het subsidiebedrag. De gemeente vraagt uw 
verhuurder om een offerte uit te brengen voor het realiseren van de aanpassingen. De 
gemeente stelt vervolgens vast, of deze offerte voldoet aan de stelling "goedkoopst 
adequaat" en aan het programma van eisen. Zonodig schrapt of wijzigt zij begrotingsposten. 
Vervolgens neemt de gemeente een beslissing en stelt het subsidiebedrag vast. 
Verhuurders stellen vaak hogere technische eisen aan aanpassingen aan hun woningbezit 
dan de Wmo zal vergoeden. Zij letten ook op de onderhoudskosten en toekomstige 
verhuurbaarheid. Het kostenverschil kan de verhuurder weer bij u in rekening brengen, in de 
vorm van een huurverhoging. Soms wordt deze huurverhoging ongedaan gemaakt worden 
wanneer u meer individuele huurtoeslag kunt krijgen. 
De netto huurverhoging, dus na aftrek van de extra huurtoeslag, mag echter nooit uw 
financiële draagkracht te boven gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bouwregelgeving. 

Bij uiterlijke of constructieve wijzigingen aan de woning moet u een 
omgevingsvergunning aanvragen.  

Uw aanvraag wordt aan een aantal criteria getoetst. Daaronder het 
Bestemmingsplan, de Welstandsregels, en het Bouwbesluit, waarin alle 
technische eisen rond het bouwen zijn opgenomen. 

Net als de Wmo-subsidie vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw 
Gemeente. Maar niet bij hetzelfde loket. Aan de samenwerking tussen de 
twee loketten schort het nog wel eens. Wat de Wmo toestaat, mag u volgens 
Bouwbesluit, Welstand of Bestemmingsplan soms niet bouwen. En 
omgekeerd... 

 Omgevingsvergunning 
 Bestemmingsplan 
 Planschadeclaims 
 Welstandscommissie 

 Bouwbesluit 
 Burenrecht en overleg 
 Bodemonderzoek 
 Kadastrale informatie 

 

 

De omgevingsvergunning. 

 

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een "omgevingsvergunning voor de aktiviteit 
bouwen" (voorheen: "bouwvergunning") nodig. In elk geval wanneer het gaat om uiterlijke of 
constructieve wijzigingen aan de woning. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente of 
digitaal via het Omgevingsloket online. Alle vergunningplichtige aktiviteiten rond het bouwen zijn in 
deze ene procedure samengevoegd, daaronder de aanvragen tbv. slopen, bomen rooien, wijziging 
monumenten, strijdigheid met bestemmingsplaneisen, aanleg uitrit ed. In bepaalde, vastliggende 
situaties kan bouwen vergunningvrij zijn. Ook is het mogelijk om een termijn aan een "tijdelijke" 
vergunning te verbinden, van maximaal 5 jaar. 

Aanvraagprocedure.  

Het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning kunt u vinden op het Omgevingsloket online 
of aanvragen bij uw gemeente. Op het Omgevingsloket online kunt u vaststellen dmv. een checklist 
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welke vergunningen noodzakelijk zijn, dan wel of u vergunningvrij kunt bouwen. Verder kunt u er 
lezen welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen en 
sterkteberekeningen. Als na inlevering nog stukken ontbreken, verzoekt de gemeente u dit nog aan 
te vullen. Wanneer uw aanvraag alle gevraagde gegevens bevat, wordt deze ontvankelijk verklaard. 
Daarna publiceert de gemeente deze op internet of een huis-aan-huisblad. Vervolgens toetst de 
gemeente uw bouwplan en laat u weten of u voor een vergunning in aanmerking komt. 

Behandelingstermijn.  

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen moet de gemeente binnen 8 weken laten weten of u 
toestemming heeft om te bouwen of niet. De termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken. 
De termijn start de dag nadat de gemeente de aanvraag ontvangt. Als u in de omgevingsvergunning 
ook andere activiteiten dan bouwen hebt opgenomen, dan moet de gemeente soms een uitgebreide 
procedure voeren. Voor deze uitgebreide procedure heeft de gemeente een behandeltijd van 6 
maanden. De gemeente geeft u in ontvangstbevestiging aan, welke procedure op uw aanvraag van 
toepassing is. Als de gemeente niet binnen de officiële behandelingstermijn reageert, mag u de 
aangevraagde vergunning als verleend beschouwen. Dit is een "vergunning van rechtswege". Let op: 
dit geldt niet voor bouwplannen waarvoor de uitgebreide procedure van 6 maanden geldt. Informeer 
dus altijd naar de status van uw aanvraag voordat u met bouwen start. Houd er rekening mee dat 
belanghebbenden (zoals buren) gedurende 6 weken bezwaar kunnen maken tegen uw vergunning. 

Afwijzing en bezwaar.  

Als de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft afgewezen, mag u uw 
bouwplannen niet uitvoeren. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit moet 
u schriftelijk (niet per e-mail) doen bij de gemeente. Net als bij een bezwaar tegen een Wmo-besluit 
vraagt u daarbij altijd om een ontvangstbevestiging. Een vergunning wordt geweigerd als het 
bouwwerk in strijd is met het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan (en hiervoor geen vrijstelling 
verleend wordt), de eisen van welstand of met die van de Monumentenwet (dan wel een provinciale 
of gemeentelijke Monumentenverordening). 

Een plan voor een woningaanpassing is soms strijdig met het Bestemmingsplan. Zeker in geval van 
grote aanbouwen of buitenliften. Vaak werkt een gemeente in zo'n geval toch mee aan een 
vrijstelling of aanpassing van het Bestemmingsplan. Let op dat het voornemen tot het verlenen van 
zo'n vrijstelling altijd in een huis-aan-huisblad of website wordt gepubliceerd. Dit geeft 
belanghebbenden (buren!) de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. 

Vergunningvrij (ver)bouwen.  

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, kunt u vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen 
of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels de gemeentelijke bouwverordening 
en de gemeentelijke welstandseisen. Soms bent u ook niet gebonden aan de regels van het 
bestemmingsplan. De regels van het Bouwbesluit blijven wel altijd voor u gelden. De regels voor 
veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het Burenrecht gelden echter wel. Deze worden niet 
altijd door uw gemeente gecontroleerd, maar belanghebbenden kunnen u er (ook later nog) altijd 
juridisch op aanspreken. Het is dus aan te raden om met uw buren te overleggen over uw plannen. 

Geldigheidsduur.  

Als de vergunning verleend is, hebt u meestal 26 weken de tijd om met de bouw te starten. De 
geldende termijn wordt altijd vermeld. Dit kan van belang zijn indien de Wmo-subsidie of de 



aanneemopdracht nog niet rond is. Als bouwen binnen de termijn niet lukt kunt u om uitstel 
verzoeken, met opgave van de redenen daarvoor. Doet u dat niet, dan zal het College van B en W u 
vragen, of u nog van de vergunning gebruik wilt maken. Wanneer dat niet langer het geval is, dan kan 
deze ingetrokken worden. 

Legeskosten.  

De legeskosten van een vergunning verschillen per gemeente. Deze zijn altijd afhankelijk van de 
opgegeven bouwkosten. Meestal schommelt dit tussen 1% en 2% van de bouwkosten, maar elke 
gemeente is vrij om de hoogte ervan vast te stellen. Er kunnen zo behoorlijke verschillen tussen 
gemeentes bestaan. De kosten voor leges zijn volgens de meeste Wmo-verordeningen subsidiabel. 

Bouw en gereedmelding.  

Nadat u een vergunning heeft verkregen, kunt u starten met de (ver)bouw werkzaamheden. De start 
moet wel vooraf aan de ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht te worden gemeld. Tijdens de 
(ver)bouw vindt door de gemeente zo nu en dan controle plaats. De ambtenaar Bouw- en 
Woningtoezicht ziet toe op de naleving van de eventuele voorwaarden die in de vergunning zijn 
opgenomen. De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op technische aspecten, maar ook op 
bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid op de bouwplaats) en de aan- en afvoer van materieel en 
bouwmaterialen. Indien de bouw niet volgens de in de vergunning gestelde eisen plaats vindt kan de 
ambtenaar het werk zonodig zelfs stilleggen. 
Nadat de vergunningplichtige (ver)bouw van een woning of gebouw is voltooid dient u dit als 
eigenaar aan de gemeente te melden via een gereedmeldingsformulier. 

Het bestemmingsplan. 

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. Voor 
vrijwel elke plek in Nederland geldt zo'n bestemmingsplan. De hierin genoemde eisen betreffen 
zaken als toegestane bouwhoogten, verplichte afstanden tot perceelsgrenzen, maximaal te 
bebouwen oppervlakten ed. De regels voor "aan- en bijgebouwen" (bij verbouwingen) of 
"hoofdbouwmassa's" (voor nieuwbouw) zijn, samen met een kaartje waarop de "rooilijnen" en 
"bouwvlakken" voor uw woning zijn ingetekend, bij het gemeentelijk bouwtoezicht op te vragen en 
kunnen door de ontwerper ingepast worden in zijn plan. 

Dit bouwplan kunt u, vooruitlopend op een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning, laten 
toetsen aan de eisen van het geldende Bestemmingsplan. Zo'n vooroverleg bespaart u in een vroeg 
stadium teleurstellingen en overbodige kosten. De tijdsduur die ermee is gemoeid ligt echter niet 
vast, omdat het hier geen wettelijk vastgelegde procedure betreft.  

Als er vergunningvrij gebouwd mag worden, hoeft het bouwplan in de meeste gevallen niet in het 
bestemmingsplan te passen. Behalve als het gebouw een andere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld als 
er een slaapkamer komt in een als garage in gebruik zijnde aanbouw. 

Planschadeclaims. 

Sommige gemeenten stellen als voorwaarde voor hun medewerking aan een vrijstellingsprocedure, 
dat u hen vooraf schriftelijk vrijwaart van eventuele planschadeclaims door benadeelde derden. U 
draait daarmee, bij toekomstige (terechte of onterechte) claims, voor behoorlijke kosten op. 
Gemeenten kunnen de te verwachten planschadeclaims bij het toestaan van 



bestemmingsplanwijzigingen afwentelen op de veroorzaker. Dit geldt ook in geval van een 
woningaanpassing, waaraan de gemeente bereid is mede te werken. Er is voor u de mogelijkheid van 
beroep hiertegen opgenomen in de wet. 

Mocht een klager zich benadeeld voelen, dan dient hij zijn verzoek in bij de gemeente. Deze vraagt 
een bedrag tussen de 100 en 500 euro om te voorkomen dat "iedereen" schadeclaims indient. Bij 
toewijzing ontvangt de aanvrager dit bedrag terug. De gemeente start een onderzoek (op kosten van 
de indiener van het bouwplan) om vast te stellen of (en in hoeverre) er inderdaad sprake is van 
planschade. Er bestaat een verjaringstermijn van vijf jaar voor het indienen van claims.  

De welstandscommissie. 

Zijn er wijzigingen in het uiterlijk van een gebouw, dan wordt uw bouwaanvraag ook bekeken door 
de "Welstandscommissie". Dit orgaan adviseert de gemeente over de mate waarin de gewenste 
aanpassing "in de omgeving past".  
De Welstandscommissie baseert haar advies op onderstaande criteria: 

 massa, gevelindeling, kapvorm e.d. (vormgeving)  
 materialisering (metselwerk, dakbedekking e.d.)  
 detaillering en kleurgebruik 
 relatie van het bouwwerk met zijn omgeving 
 verhouding in maat en schaal tot bestaande bebouwing  
 relatie van het bouwwerk tot toekomstige ontwikkelingen 

Elke gemeente beschikt over een "Welstandsnota", waarin per wijk algemene criteria zijn 

vastgesteld, waaraan het uiterlijk van plannen moet voldoen. Deze nota dient als richtlijn voor zowel 

Welstandscommissie als burger, om meer inzichtelijkheid en objectiviteit te krijgen bij de 

beoordeling. Het betreft een nogal subjectief oordeel, en de uitkomst is dan ook vooraf moeilijk in te 

schatten. Inschakelen van een deskundig architect/ontwerper vergroot de kans op een positief 

oordeel.  

Hoewel het om een advies gaat en géén besluit, wijkt een gemeente zelden af van een negatief 
welstandsoordeel.  
Vooroverleg met de Welstandscommissie kan wenselijk zijn als u twijfelt of uw bouwaanvraag door 
de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de 
bouwtekening. De contacten met de Welstandscommissie lopen via de ambtenaar van Bouw- en 
Woningtoezicht die uw bouwaanvraag behandelt. In sommige gevallen wordt u of uw architect 
uitgenodigd om uw plan in de vergadering van de Welstandscommissie toe te lichten. 

Het Bouwbesluit. 

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor de bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft 
de Rijksoverheid bouwvoorschriften die er voor zorgen dat bouwwerken kwalitatief goed zijn. Deze 
zijn vastgelegd in het landelijk geldende Bouwbesluit. Alle bouw- en verbouwplannen moeten aan 
deze voorschriften voldoen. Uw gemeente mag geen zwaardere bouwtechnische eisen stellen dan 
het Bouwbesluit aangeeft. De eisen voor bestaande bouw (aan- en verbouw) zijn lichter dan die voor 
(algehele) nieuwbouw. Veranderingen bij bestaande bouw kunnen nooit zwaarder zijn, dan de 
volgens de oorspronkelijke afgegeven vergunning geldende eisen. Zijn die niet te achterhalen, dan 



mag het bouwtechnische niveau van de veranderingen in ieder geval nooit lager zijn dan dat van de 
bestaande situatie. Het zogenoemde "rechtens verkregen niveau".  

Burenrecht en overleg. 

Soms kan een bouwplan leiden tot problemen met de buren. U kunt ongenoegen voorkomen, door 
vooraf met hen te overleggen over uw plannen. Kleine planaanpassingen kunnen wellicht grote 
problemen voorkomen. Mensen worden nu eenmaal niet graag voor voldongen feiten gesteld. 
Mocht u toch niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan het Burgerlijk Wetboek uitsluitsel 
geven. Daarin zijn de 'gebruikelijke omgangsvormen' vastgelegd. 

Let op dat bij plannen, die strijdig zijn met het bestemmingsplan, waarbij de gemeente voornemens 
is vrijstelling te verlenen, de directe buren altijd worden geïnformeerd.  
Mochten buren bezwaar maken tegen uw plannen, dan zal de gemeente een belangenafweging 
maken. Uw belang (aanpassing tbv. een handicap) wordt dan afgewogen tegen het hunne (verlies 
uitzicht of bezonning, meestal beperkte planschade). Vaak wordt u uiteindelijk wel in het gelijk 
gesteld, omdat uw belang zwaarder weegt. Het betreft echter een lange procedure, die alleen al 
hierom is af te raden. Bovendien moet u daarna weer verder leven met uw buren. 

Bodemonderzoek. 

De bouwmogelijkheden die uw grond biedt, zijn afhankelijk van de mate van bodemvervuiling. Met 
een "schone grondverklaring" is er geen beletsel om te bouwen. Is deze niet aanwezig, dan wel via de 
voorgaande grondeigenaar te achterhalen, dan dient onderzoek plaats te vinden naar de mate van 
evt. aanwezige vervuiling en de geschiedenis daarvan. Dit heet een "verkennend-" en/of "historisch 
bodemonderzoek". Hiermee zijn forse kosten gemoeid, in de orde van zo'n 1000 euro of meer. Vraag 
daarom bij aankoop van een woning of kavel de verkoper altijd om deze verklaring. 

Daarnaast kan de grond waarop gebouwd wordt archeologisch gezien interessant zijn. Uw gemeente 
heeft dan de plicht om verstoring van de bodem als gevolg van het bouwplan te beperken. Dan wel 
eventuele bodemvondsten veilig te stellen door ze op te graven. In een verkennend archeologisch 
onderzoek wordt vastgesteld of dit aan de orde is. In de praktijk zal dit bij het (ver)bouwen van 
woningen zelden het geval zijn.  

Wanneer de resultaten van één of beide onderzoeken daartoe aanleiding geven, kan het nodig zijn 
om op verdachte plaatsen aanvullend bodemonderzoek te laten doen. De gemeente beoordeelt of 
aanvullend onderzoek in uw situatie noodzakelijk geacht wordt. Bodemonderzoek wordt verricht 
door gespecialiseerde bureaus, die u via uw gemeente of wat "Googelen" op internet vindt.  

Kadastrale informatie. 

Eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd in het Kadaster. Dit betreft informatie over 
eigenaar en onroerend goed. Ook hypotheekgegevens worden geregistreerd. Daarnaast is 
kaartmateriaal beschikbaar met de ligging en grootte van percelen. Het uittreksel kadastrale kaart 
biedt u in één oogopslag de ligging van het perceel ten opzichte van de omliggende percelen en geeft 
een globale indicatie van de ligging van de grenzen. Meestal maakt dit stuk deel uit van uw 
koopcontract of eigendomsbewijs. U heeft deze gegevens nodig bij een aanvraag vergunning. Het 
kadastraal bericht eigendom is een uittreksel, dat u kunt opvragen bij het Kadaster. 
(www.kadaster.nl) Dit stuk geeft u inzicht in de belangrijkste gegevens van een perceel, zoals de 
eigendomstoestand, eventuele bodemverontreiniging en andere gebruiksbeperkingen. 



Naast deze globale gegevens biedt het Kadaster ook meer specifieke informatie. Zo kan de dienst ter 
plaatse de exacte ligging van een eigendomsgrens komen uitzetten. Dat voorkomt problemen bij 
bouwen op of nabij de grens met uw buren, zoals het tv-programma van de Rijdende Rechter die 
regelmatig laat zien.  

 


