
 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten uitvoering activiteit (ver)bouwen 
 

 

U hebt een vergunning gekregen voor het 

uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Voordat u 

gaat beginnen met de bouw, is er een aantal 

zaken waar wij u op willen wijzen. Enkele 

belangrijke aandachtspunten kunt u in deze 

brochure nalezen. In de bouwverordening van uw 

gemeente kunt u vinden welke verplichtingen 

mogelijk nog meer van belang zijn bij de 

uitvoering van de (ver)bouwwerkzaamheden. Ook 

is degene die de bouwwerkzaamheden uitvoert 

verplicht de voorschriften van de 

omgevingsvergunning na te leven. 

Voor de start van de werkzaamheden 

Vooroverleg 

Bij grotere bouwplannen kan de gemeente als 

beleid hebben om, voordat u start met de bouw, 

vooroverleg te plegen. Tijdens dit vooroverleg 

worden allerlei aspecten van de uitvoering met u 

doorgenomen en worden afspraken gemaakt over 

de wijze van samenwerken tijdens de uitvoering. 

Mocht vooroverleg van toepassing zijn, dan wordt 

u verzocht uiterlijk 14 dagen voor de start contact 

op te nemen met de toezichthouder om een 

afspraak te maken voor dit vooroverleg. Tijdens 

het overleg wil de gemeente weten wie het 

centrale aanspreekpunt van de vergunninghouder 

is tijdens de bouwwerkzaamheden en in hoeverre 

dit aanspreekpunt gemachtigd is om beslissingen 

te nemen. 

Tijdens uitvoering van de 
werkzaamheden 

Start bouw 

Elk van de volgende onderdelen van het 

bouwproces moet u uiterlijk 2 dagen voor de 

uitvoering daarvan schriftelijk melden bij uw 

toezichthouder: 

a. De aanvang van de werkzaamheden, 

waaronder ontgravingwerkzaamheden. 

b. De aanvang van het inbrengen van de 

funderingspalen, waaronder het slaan van 

proefpalen. 

c. De aanvang van de 

grondverbeteringwerkzaamheden. 

 

U moet uw toezichthouder uiterlijk 1 dag van 

tevoren schriftelijk in kennis stellen van het 

storten van beton. In de vergunning kunnen meer 

uitvoeringswerkzaamheden worden genoemd die u 

moet melden bij de toezichthouder. 

 

Wees er op bedacht dat in de voorschriften van 

de omgevingsvergunning kan zijn bepaald dat u 

de daar genoemde gegevens en documenten ten 

minste 3 weken voor de start van de uitvoering 

van de betreffende handeling ter goedkeuring 

aan de gemeente overlegt. 



 

 

Vergunning en documenten bij de hand 

De omgevingsvergunning met alle bijbehorende 

documenten zoals tekeningen moeten altijd bij de 

vergunninghouder en/of degene die de 

werkzaamheden uitvoert onder handbereik zijn. 

De toezichthouder kan naar de vergunning en 

bescheiden vragen. Ook moeten het 

bouwveiligheidsplan en eventuele andere 

toestemmingen aanwezig zijn en op verzoek van 

de toezichthouder getoond worden.  

Afscheiding bouwterrein 

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt 

ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden 

verricht, moet door een doeltreffende afscheiding 

van de weg en van het aangrenzende open erf of 

terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder 

te verwachten is. Het verkeer dient hier zo min 

mogelijk hinder van te ondervinden en de toegang 

tot brandkranen en andere openbare 

voorzieningen (zoals leidingen) mag niet worden 

belemmerd. 

Schade aan wegen en terreinen 

Beschadiging van wegen en/of terreinen moet bij 

de gemeente worden gemeld. De gemeente zal op 

uw rekening de schade herstellen. De gemeente 

adviseert u voor aanvang van de bouw de huidige 

onderhoudssituatie van wegen en terreinen op 

foto vast te leggen, zodat achteraf geen 

meningsverschil kan ontstaan over of de schade 

tijdens de bouw is veroorzaakt. 

Beton, metsel- en buitenpleisterwerk 

Indien bij temperaturen beneden 2°C beton, 

metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, 

moet uw toezichthouder ten minste 2 dagen voor 

het begin hiervan schriftelijk in kennis worden 

gesteld en van de te treffen maatregelen ten 

behoeve van het niet verwerken van bevroren 

materialen, het verkrijgen van een goede binding 

en verharding en de bescherming van het 

desbetreffende werk na voltooiing tegen 

vorstschade, zolang het nog onvoldoende is 

verhard of de temperatuur nog beneden 2°C is. 

Bij gereedkomen van de 
werkzaamheden 

Als u klaar bent met de volgende onderdelen van 

bouwwerkzaamheden, moet u de gemeente 

hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 

brengen: 

a. putten en grond- en huisaansluitleidingen 

van de riolering en leidingdoorvoeren en 

mantelbuizen door wanden en vloeren 

beneden straatpeil; 

b. de thermische isolatie in de spouw van 

wanden, en de thermische isolatie in 

andere besloten constructies. 

 

U mag deze onderdelen gedurende 2 dagen na de 

melding niet aan het oog onttrekken, tenzij de 

toezichthouder u daar toestemming voor geeft. In 

de vergunning kunnen meer 

uitvoeringswerkzaamheden worden genoemd die u 

moet melden bij de toezichthouder. 

Als u klaar bent met alle bouwwerkzaamheden 

waarvoor u vergunning heeft gekregen, dan meldt 

u dat schriftelijk uiterlijk op de dag van het 

gereedkomen van die werkzaamheden. 

 

De toezichthouder kan na een van de meldingen 

uw bouwwerk komen inspecteren. Bij deze 

inspectie kan het zijn dat u bepaalde gegevens 

moet overleggen. Dit is dan als voorschrift 

opgenomen in de vergunning. Nadat alles in orde 

is bevonden wordt uw dossier afgesloten. Voor het 

in gebruik nemen van het bouwwerk kan het nodig 

zijn dat u over andere vergunningen, zoals een 

omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, 

beschikt. 


