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RO-procedure en ladder huisvesting 
statushouders

Deze factsheet gaat in op de mogelijkheden voor een snelle ro-procedure en de toetsing aan de Ladder voor duur-

zame verstedelijking. In bijlage 1 is de relevante regelgeving gebundeld en in bijlage 2 is een voorbeeld raamwerk 

opgenomen voor een ruimtelijke motivering van woongroepbewoning in een reguliere woning.

De grote instroom van asielzoekers maakt de doorstroming van erkende vluchtelingen (statushouders) uit tijdelijke 

opvanglocaties naar reguliere woningen extra urgent. Snelle integratie in de samenleving staat immers voorop. 

Met de al bestaande krapte op de markt van sociale huurwoningen is vergroting van het aanbod noodzakelijk. 

Hoe kan dit op korte termijn?

Door het toepassen van de kruimelgevallenregeling is het mogelijk om snel huisvesting juridisch mogelijk te maken, 

vooral in bestaand vastgoed. De reguliere Wabo-procedure kan in dat geval worden toegepast en is veel korter dan de 

uitgebreide procedure. Het college van Burgemeester en wethouders is bevoegd gezag en besluit in principe binnen 

8 weken. Er is juridisch geen rol voor de gemeenteraad. Het besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit 

blijkt dat alle relevante ruimtelijke aspecten zijn onderzocht en zijn afgewogen. In de praktijk is dit niet anders dan 

voor elk woningbouwplan.

Als sprake is van herbestemmen van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, dan kan voor een dergelijk project 

ook gebruik gemaakt worden van de kruimelgevallenregeling (Bor Bijlage II, artikel 4 onderdeel 9). Als het project 

specifiek is gericht op opvang van statushouders, kan deze toepassing van de kruimelgevallenregeling ook in het 

buitengebied. Binnen de bebouwde kom maakt de kruimelgevallenregeling ook uitbreiding van hoofdgebouwen 

mogelijk (Bor Bijlage II, artikel 4 onderdeel 1), waarbij het aantal woningen mag uitbreiden (artikel 5 onderdeel 1).
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Indien het project voor statushouders bedoeld is als tijdelijke uitbreiding van de sociale woningvoorraad, dan kan 

gebruik worden gemaakt van Bor Bijlage II, artikel 4 onderdeel 11. Deze kruimelregeling is zowel te gebruiken voor bou-

wen als voor het toestaan van een met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Tijdelijk is daarmee begrensd tot maximaal 

tien jaar. Langer kan wel, maar dan niet met de kruimelgevallenregeling. Het inhoudelijk motiveren van de tijdelijkheid 

van de functie is niet meer nodig. Het is voldoende als de locatie weer in de oorspronkelijke toestand kan worden terug-

gebracht. Indien door het project ecologische of landschappelijke waarden verloren gaan, kan er geen sprake zijn van 

tijdelijkheid, omdat er onomkeerbare gevolgen zijn. In veel situaties is het opruimen, herstellen en herinrichten echter 

goed mogelijk.

Toepassen van de kruimelgevallenregeling voor tijdelijke situaties is vooral interessant, indien er snel gebouwd of ver-

bouwd moet worden. Voor wat betreft de toetsing aan omgevingsaspecten geldt er wettelijk een korter lijstje bij 

tijdelijke vergunningen. De Wet geluidhinder is bijvoorbeeld niet van toepassing (hoewel je dit aspect wel in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening moet verantwoorden). Ook gelden lichtere eisen vanuit het Bouwbesluit voor tijde-

lijke bouwwerken, in het Bouwbesluit begrensd op vijftien jaar.’

Het versnellen van huisvesting voor statushouders heeft ook in 2017 hoge prioriteit.

Aandachtspunten ruimtelijke procedure

1. Stedelijke ontwikkelingen moeten afhankelijk van de ruimtelijke procedure getoetst worden aan de ladder voor 

duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening). Ook mogen ruimtelijke ontwikkelingen 

niet in strijd zijn met de actuele omgevingsverordening/ruimtelijke verordening van de provincie.

2. Ook als een ontwikkeling niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling geldt de algemene motiveringsplicht 

 (artikel 3:46 Algemene Wet bestuursrecht). Mede door de maatschappelijke gevoeligheid verdient het de voorkeur 

om altijd de behoefte, locatie en ontsluiting te motiveren.

3. De huisvesting van statushouders betreft een bovenregionale behoefte (nationale opgave) die door het rijk over 

gemeenten verdeeld wordt.

4. Voor het bepalen van de extra woningbehoefte van statushouders is de landelijk bepaalde opgave leidend. 

 De locatiekeuze en ontsluiting zijn uiteraard niet standaard (zie onder 10). Veel informatie over de behoefte is te 

vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid, 

 het COA: https://www.coa.nl/ en de VNG / OTAV: https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie

5. Als de huisvesting ook voor andere doelgroepen bedoeld is, of de huisvesting wordt na een bepaalde periode 

omgezet in reguliere huisvesting of een andere functie, dan moet daar de behoefte ook van aangetoond worden.

6. De opgave wordt 2 keer per jaar bijgesteld en maandelijks gemonitord: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/inhoud/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning

7. Een deel van de actuele provinciale huishoudensprognoses en de regionale woonafspraken houden nog geen reke-

ning met de grote instroom van vluchtelingen. 

8. Aanpassen van deze afspraken is niet zinvol omdat een toekomstverwachting afhankelijk is van Europese af-

spraken en uitvoering, de situatie in de landen van herkomst en gezinshereniging Daarom is de gemeentelijke 

verdeling op dit moment leidend. De door het Rijk aan de gemeente gestelde opgave is een plus op de regionale 

afspraken.

9. Zelfstandige woningen tellen mee in de woningbouwcapaciteit (een zelfstandige woning heeft een eigen afsluit-

bare deur, keuken en toilet).

10. Voor de locatiekeuze verdient hergebruik van bestaande bebouwing (zowel binnen- als buiten bestaand stedelijk 

gebied) de voorkeur. Als dat niet lukt, dan is transformatie en intensief ruimtegebruik binnen bestaand stedelijk 

gebied uitgangspunt. Als dat niet lukt, dan komen goed bereikbare locaties aansluitend aan bestaand bebouwd 

gebied in aanmerking. Voor tijdelijke huisvesting (waarbij de ontwikkeling teniet gedaan kan worden) is de ver-

antwoording van de locatiekeuze minder zwaar.

11. Als een ruimtelijke procedure noodzakelijk is, dan is de kruimelgevallenregeling veruit het snelste. Hiervoor geldt 

de reguliere procedure (beslistermijn 8 weken, maximaal 6 weken verlenging, bevoegdheid college).

12. De kruimelgevallenregeling (artikel 2.12 lid 1a onder 2 / artikel 2.3 en bijlage ll Besluit omgevingsrecht) maakt per-

manente huisvesting van asielzoekers in bestaande bebouwing overal mogelijk, zowel binnen als buiten bestaand 
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stedelijk gebied (Bijlage ll, artikel 4 lid 9). Nieuwbouw voor tijdelijke huisvesting (maximaal 10 jaar) is ook vrijwel 

overal mogelijk, mits de ontwikkeling teniet gedaan kan worden (Bijlage ll, artikel 4 lid 11). Binnen bestaand 

 stedelijk gebied is ook uitbreiding van hoofdgebouwen mogelijk (Bijlage ll, artikel 4 lid 1).

13. Voor tijdelijke bouwwerken gelden lichtere eisen vanuit het bouwbesluit (begrensd op 15 jaar.

14. Het is afhankelijk van de regeling in het bestemmingsplan en/of een huisvestingsverordening of woongroepbewo-

ning in reguliere woningen mogelijk is.

15. Voor parkeernormen (zie gemeentelijk parkeerbeleid/kencijfers van het CROW), een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat, benodigde voorzieningen maakt de achtergrond van de bewoners niet uit. Er zijn dan ook niet snel 

ruimtelijke redenen om een project voor statushouders ook juridisch te reserveren voor deze specifieke doelgroep. 

Het gaat immers om een extra uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Voor de afweging van belangen kan 

de knellende situatie in de huisvesting van statushouders wel relevant zijn, om bij de afweging de doorslag te 

geven ten opzichte van belangen in de omgeving. In dat geval zou ook een specifieke bestemming of reservering 

voor statushouders in de rede kunnen liggen, hoewel er ook andere woonurgenten zijn. Omdat voor huisvesting 

van statushouders maximale huurprijzen gelden (in tegenstelling tot andere woonurgenten), kan deze groep in 

het gedrang komen, wanneer ook andere woongroepen mogelijk worden gemaakt. Daarom kan er voor worden 

gekozen om bewoning door woongroepen, specifiek voor statushouders met een maximum van 4 bewoners per 

woning mogelijk te maken of om aan het aandeel statushouders in een complex een minimumeis te stellen.
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Bijlage 1: Relevante wetgeving Rijksladder en kruimelgevallen

In deze bijlage zijn de relevante wetsteksten over de ladder voor duurzame verstedelijking en de specifieke mogelijkhe-

den te aanzien van de kruimelgevallenregeling gebundeld. De essentie is geel gemarkeerd.

Ladder Besluit ruimtelijke ordening

Artikel 3.1.6 lid 2 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de vol-

gende voorwaarden:

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt 

beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden 

voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die 

behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 

zodanig worden ontwikkeld.

Wat is een stedelijke ontwikkeling?

Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1 lid 1 onder i Bro: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.

Zie verder handreiking ladder minienm

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder

Let op: in sommige provinciale verordeningen wordt een andere definitie gehanteerd.

Welke besluiten aan de ladder toetsen?

Uitgebreide omgevingsvergunningen;

Bestemmingsplannen;

Wijzigingsplannen;

Uitwerkingsplannen.

Voor kruimelgevallen / reguliere omgevingsvergunning is geen toets aan de rijksladder  noodzakelijk.

Let op: mogelijk is wel een laddertoets noodzakelijk op basis van een eis in de provinciale verordening.

Op basis van de algemene motiveringsplicht verdient het aanbeveling om altijd de behoefte, locatiekeuze en ontsluiting 

te onderbouwen.

5.20 Besluit Omgevingsrecht

Artikel 5.20. Inhoud en ruimtelijke onderbouwing

Voor zover de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van 

de wet zijn de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepas-

sing.

Algemene motiveringsplicht op grond van artikel 3.46 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 3:46 Algemene wet bestuursrecht

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.
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Kruimelgeval (reguliere procedure)

Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo kan de wetgever categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor 

de reguliere omgevingsvergunningprocedure (8 weken) van toepassing is. Deze categorieën van gevallen zijn vervolgens 

opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Bor: de kruimelgevallen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Artikel 2.12 

1  Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de om-

gevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

en:

 a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwij-

king,

2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of

3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

 b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels   

inzake afwijking;

 c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde   

lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;

 d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het 

  voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

2  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimte-

lijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

In het Besluit omgevingsrecht zijn de specifieke gevallen benoemd waarvoor een omgevingsvergunning kan worden 

verleend.

Besluit omgevingsrecht

§ 2.2. Aanwijzing van categorieën gevallen waarin geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2.3. Bouwen en planologische gebruiksactiviteiten

1 In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet is geen omgevingsvergunning vereist voor de 

categorieën gevallen in artikel 3 in samenhang met artikel 5 van bijlage II.

2 In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a of c, van de wet is geen omgevingsvergunning vereist 

voor de categorieën gevallen in artikel 2 in samenhang met artikel 5 en artikel 8 van bijlage II.

Bijlage ll Hoofdstuk IV. Categorieën gevallen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsver-

gunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet kan worden verleend

Artikel 4 

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 

wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de 

beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

1. een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt 

voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een 

agrarisch bedrijf,

b. de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

2. een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, 

onder a, dat niet voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 5 m, en

b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

Vereniging Van nederlandse gemeenten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2015-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&artikel=4.1&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&artikel=4.3&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&artikel=4.3&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2016-03-14&z=2016-03-14
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2016-11-07&z=2016-11-07
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2016-11-07&z=2016-11-07
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2016-11-07&z=2016-11-07


3. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de 

volgende eisen:

a. niet hoger dan 10 m, en

b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

4. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, 

dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel 

van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

5. een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

6. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 

w, van de Elektriciteitswet 1998;

7. een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van 

uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aange-

wezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten 

van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde 

nevenbestanddelen;

8. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of 

het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten 

de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of 

andere categorieën vreemdelingen;

10. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;

b. de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammo-

niak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratie-

gebieden,

c. de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebro-

ken bewoont, en

d. de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was;

11. ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van 

ten hoogste tien jaar.

Toelichting Artikel 4 lid 1

Uitbreiding van het hoofdgebouw

Lid 1 van artikel 4 bijlage II bij het Bor kent de categorie ‘bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan’. Een bijbeho-

rend bouwwerk kan een los bijgebouw bij een hoofdgebouw betreffen, maar ook een uitbreiding van het hoofdge-

bouw. De maatvoeringen zijn onbegrensd. Wel dient de uitbreiding op hetzelfde perceel te liggen en de locatie binnen 

de bebouwde kom. Voorwaarde is verder dat binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan een hoofdgebouw kan 

worden gebouwd.

Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat dit lid kan worden toegepast voor zowel bouwen als gebruik in strijd met het 

bestemmingsplan. 1 Voorwaarde is dat het bijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel wordt gebouwd als het hoofdge-

bouw. Uit jurisprudentie blijkt dat aan de hand van de feitelijke situatie wordt beoordeeld of sprake is van één perceel.2 

Artikel 5 

1. Bij de toepassing van de artikelen 2, 3 en 4 blijft het aantal woningen gelijk. Deze eis is niet van toepassing op de 

gevallen, bedoeld in:

a. de artikelen 2, onderdelen 3 en 22, en 3, onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantel-

zorg,

1 ABRvS 26-10-2011, zaaknummer 201103159/1/H1.
2 ABRvS 22-4-2015, zaaknummer 201407692/1/A1
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b. artikel 4, onderdeel 1, voor zover het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

c. artikel 4, onderdelen 9 en 11.

2. De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in, aan, op of bij een bouwwerk dat in 

strijd met artikel 2.1 van de wet is gebouwd of wordt gebruikt.

3. Artikel 2, onderdelen 3 en 22, is evenmin van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in:

a. een in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen veiligheidszone, getypeerd als A-zone of 

B-zone, rondom een munitieopslag of een inrichting voor activiteiten met ontplofbare stoffen;

b. een gebied waarin die activiteit op grond van het bestemmingsplan of de beheersverordening niet is toege-

staan vanwege het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als gevolg van de aanwezig-

heid van een inrichting, transportroute of buisleiding dan wel vanwege de ligging in een belemmeringenstrook 

ten behoeve van het onderhoud van een buisleiding;

c. een gebied dat is gelegen binnen een van toepassing zijnde afstand als bedoeld in artikel 3.12, 3.18, 3.28, 3.30a, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.77 of 4.81 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

4. Artikel 3, onderdelen 1 en 2, is evenmin van toepassing voor zover voor het bouwwerk waarop de activiteit betrek-

king heeft krachtens het bestemmingsplan regels gelden die met toepassing van artikel 40 van de Monumenten-

wet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet, in het belang van de archeologische 

monumentenzorg zijn gesteld, tenzij de oppervlakte van het bouwwerk minder dan 50 m2 bedraagt.

5. Artikel 3, onderdeel 8, is evenmin van toepassing op een activiteit die tevens een activiteit is als bedoeld in artikel 

2, onderdelen 2 tot en met 21, of 3, onderdelen 1 tot en met 7, maar niet voldoet aan de in die artikelen ten aan-

zien van die activiteit gestelde eisen.

6. Artikel 4, onderdelen 9 en 11, is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage 

bij het Besluit milieueffectrapportage.

Artikel 5.16. Bouwen

1. In een omgevingsvergunning voor het bouwen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet, van een 

tijdelijk bouwwerk als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, wordt bepaald dat de vergun-

ninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning aangegeven termijn van ten hoogste vijftien 

jaar verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben.

2. Indien de in de omgevingsvergunning aangegeven termijn korter is dan vijftien jaar, kan die termijn worden ver-

lengd tot ten hoogste vijftien jaar.
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