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Sinds 1 november 2014 is de bouw en het gebruik van 
mantelzorgwoningen vergunningvrij. Vereist is na-
tuurlijk wel dat aan bepaalde situerings- en maatvoe-
ringseisen wordt voldaan. In het Besluit omgevings-
recht (art. 2.3 lid 2 en artt. 2, 5 en 8 van bijlage  II)  is 

gedetailleerd omschreven wanneer voor de bouw en 
het gebruik van een mantelzorgwoning geen omge-
vingsvergunning nodig is. Het kabinet gaf met deze 
regeling uitvoering aan de wens vanuit de Tweede 
Kamer om de mogelijkheden voor het creëren van 
mantelzorgwoningen te verruimen (Nota van Toelich-
ting op het Besluit omgevingsrecht, Stb. 2014 nr. 233). 
Tegelijkertijd werd beoogd een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning. Een mantelzorgwoning maakt het mo-
gelijk om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leef-
omgeving te laten wonen en de regie op hun eigen 
leven te laten behouden door de inzet van hun sociale 
netwerk. Die doelstelling past ook in een tijdperk 
waarin sterk wordt gestuurd op de beheersbaarheid 
van zorgkosten. De uitwerking van deze benadering 
heeft ertoe geleid dat ruim baan wordt gegeven aan 
de mantelzorgwoning. Mogelijke complicaties zijn 
daarbij uit het oog verloren. En die zijn er wel dege-
lijk. 

Vergunningvrij bouwen in achtererfgebied 

In het buitengebied kunnen mantelzorgwoningen wor-
den gerealiseerd door nieuwbouw, ombouw van bestaan-
de bebouwing en het plaatsen van mobiele woningen. 
Een omgevingsvergunning daarvoor is niet vereist als aan 
de eisen van het Besluit omgevingsrecht wordt voldaan. 
Voor bouwen en gebruik is geen vergunning vereist, mits 
1) wordt gebouwd bij een bestaande woning, 2) wordt 
voldaan aan maatvoeringseisen en 3) de woning in het 
zogenoemde achtererfgebied wordt gerealiseerd. Wat als 
achtererfgebied kwalificeert, staat omschreven in art. 1 
onderdeel 1 Bijlage  II  van het Besluit omgevingsrecht. Sa-
mengevat gaat het om het erf dat op 1 meter uit de voor-
kant van het hoofdgebouw op het bouwperceel ligt. 
Omdat vergunningvrij kan worden gebouwd, vindt geen 
toets plaats aan het geldende bestemmingsplan. Een 
ruimtelijke relevante sturing vindt dus alleen plaats op de 
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situering van de mantelzorgwoning en de maatvoering 
van de woning. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van 
mantelzorg. Dit begrip is gedefinieerd in art. 1 Bijlage  II  
bij het Besluit omgevingsrecht: 

"intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader 
van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of 
participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke 
hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijk-
verpleegkundige of andere door de gemeente aangewe-
zen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond". 

Veel woorden om duidelijk te maken dat slechts voor een 
beperkte en precies afgebakende doelgroep huisvesting 
mogelijk wordt gemaakt zonder voorafgaande ruimtelij-
ke toets. 
Een bestemmingsplan is de neerslag van de afweging 
welke ruimtevragende functies met elkaar verenigbaar 
zijn. In die afweging hoeft de mantelzorgwoning dus niet 
langer te worden betrokken. Dat kan ook niet meer, want 
de bouw en het gebruik van een mantelzorgwoning wor-
den niet aan het bestemmingsplan getoetst. Het uitslui-
ten in een bestemmingsplan van de bouw en het gebruik 
van een mantelzorgwoning, waar die ongewenst wordt 
geacht, blijft dus - in beginsel - zonder betekenis. Dit be-
tekent dat binnen het achtererfgebied een mantelzorg-
woning vrijelijk kan worden gesitueerd. Het woon- en 
leefklimaat voor de bewoners van de mantelzorgwoning 
en de belangen van omliggende bedrijven spelen geen 
rol. 

Mantelzorgwoning is milieugevoelig  

Ondertussen blijft een mantelzorgwoning wel een mili-
eugevoelig object. Een mantelzorgwoning is immers niet 
uitgezonderd in art. 1 Wet geurhinder en veehouderij en 
art. 1 Wet geluidhinder als geur- en geluidgevoelig object. 
Een aangrenzende veehouderij zal ten aanzien van de 
mantelzorgwoning dus aan de wettelijke geur- en geluid-
normen moeten voldoen. Voor geur bevatten de Wet 
geurhinder en veehouderij (art. 4 en 5) en het Activitei-
tenbesluit (art. 3.117 en 3.119) bovendien vaste afstanden 
die ter voorkoming van geurhinder een minimale ruimte-
lijke scheiding tussen dierenverblijven en geurgevoelige 
objecten waarborgen. Deze regels kunnen de bouw van 
een mantelzorgwoning niet voorkomen. Daarentegen zet 
de werking van deze regels de veehouderij mogelijk niet 
alleen op slot, maar betekent de komst van de mantel-
zorgwoning dat zelfs in de bestaande situatie al niet meer 
aan de eisen wordt voldaan. De veehouder kan de bouw 
van de mantelzorgwoning binnen de geurcontour van 
zijn bedrijf op geen enkele manier tegenhouden, terwijl 
de mantelzorgwoning wel zijn weerslag heeft op de be- 
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drijfsvoering en -ontwikkeling. Dit speelt niet alleen bij 
geur, maar ook bij geluid en fijnstof. De wetgever heeft 
deze problematiek bij het vergunningvrij maken van de 
mantelzorgwoning niet onderkend. Ongetwijfeld zal de 
initiatiefnemer van de mantelzorgwoning niet de situatie 
opzoeken, waarin hij met geur- of geluidoverlast wordt 
geconfronteerd, maar soms wordt daar niet bij stilgestaan 
of ontbreekt een alternatief. 

Oplossing? 

Is er dan - binnen het nu geldende regime - helemaal 
geen oplossing voor deze problematiek? De Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uit-
spraak van 16 september 2015 (zaaknummer: 
201502368/1) de confrontatieproblematiek gesignaleerd, 
maar vervolgens geoordeeld dat met het creëren van be-
bouwingsvrije zones in een bestemmingsplan geen juri-
disch houdbare oplossing wordt gevonden. Een voorzich-
tige vingerwijzing naar een mogelijke oplossing valt in 
deze uitspraak overigens wel te ontdekken. De Afdeling 
bestuursrechtspraak wijst op de mogelijkheid om in een 
bestemmingsplan een bestemming aan de betrokken 
gronden toe te kennen die een inrichting als achtererfge-
bied niet toestaat. Immers als geen sprake is van achte-
rerfgebied is een mantelzorgwoning niet toegestaan. 
Deze vingerwijzing dwingt tot gekunstelde oplossingen. 
Er zal dan immers voor een bestemmingsregeling moeten 
worden gekozen die de inrichting als erf verbiedt. De de-
finitie van het begrip 'erf; in art. 1 Bijlage  II  van het Be-
sluit omgevingsrecht maakt meteen duidelijk hoe on-
werkbaar dit in de bestemmingsplanpraktijk is: 

"al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, 
dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feite-
lijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van 
dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een 
beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting 
niet verbieden". 

Er moeten erfvrije zones worden gecreëerd op die stroken 
grond waar een mogelijk te realiseren mantelzorgwoning 
ongewenst is. En als dat al lukt, wat zijn dan vanuit ruim-
telijk perspectief de meest wenselijke bestemming en het 
best passende gebruik? De gebruikelijke bestemmings-
plansystematiek zal in ieder geval geweld aan moeten 
worden gedaan. Niet alleen planwetgevers (de gemeente-
raad), maar ook veehouders hebben in bestemmingsplan-
procedures voor deze problematiek voldoende oog. Dat 
kan met name voor veehouderijbedrijven tot ernstige 
complicaties leiden. 

Luchtkwaliteit 

De mantelzorgwoning kan dus - onbedoeld - belemme-
ringen voor een buurbedrijf veroorzaken. Daar blijft het 
echter niet bij. Stel dat de mantelzorgwoning is voorzien 
bij een functionerende veehouderij, waar nog ruimte is 
om stallen te bouwen. In het kader van de vergunningver-
lening voor de bouw van een nieuwe stal zal een lucht-
kwaliteitstoets moeten plaatsvinden. De beoordeling van  

luchtkwaliteit is geregeld in art. 5.19 Wet milieubeheer. lk 
meen dat een mantelzorgwoning niet van die toets is uit-
gezonderd. Voor de plattelandswoning heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State dat uitge-
maakt in de uitspraak van 4 februari 2015 met zaaknum-
mer 201306630/5. Een plattelandswoning kan volgens de 
Afdeling bestuursrechtspraak niet worden aangemerkt 
als een uitgezonderde arbeidsplaats (de bedrijfswoning). 
Dit geldt naar mijn oordeel ook voor de mantelzorgwo-
ning. Bij de mantelzorgwoning zal dus aan de fijnstofnor-
men moeten worden voldaan. Als niet aan die normen 
kan worden voldaan, wordt de 'eigen' bedrijfsontwikke-
ling geblokkeerd. Een ingrijpend gevolg dat de wetgever 
evenmin heeft voorzien. 

Betekenis voor de praktijk 

Een mantelzorgwoning biedt vaak uitkomst in situaties 
waarin een familielid intensieve zorg nodig heeft en het 
wenselijk is die verzorging in de eigen leefomgeving te 
bieden. Blokkades voor het realiseren van een dergelijke 
woning zijn om die reden maximaal opgeruimd. Gerecht-
vaardigde omgevingsbelangen zijn daarbij echter volledig 
uit het oog verloren. Het zijn nu buurbedrijven die moge-
lijk met blokkades worden geconfronteerd. En ook de 
ontwikkeling van het `eigen bedrijf kan worden belem-
merd vanwege de aanwezigheid van een mantelzorgwo-
ning. Bij de bouw van een mantelzorgwoning dient daar-
om gezond boerenverstand te worden ingezet. Kies een 
locatie waar de buren en het `eigen bedrijf er geen last 
van kunnen hebben. En als dat niet kan, moet het be-
stemmingsplan uitkomst bieden en de bouw en het ge-
bruik van mantelzorgwoningen verbieden. Daar is dan 
wel een doordachte bestemmingsregeling voor nodig. 
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