
Transponeringstabellen Invoeringsbesluit Omgevingswet 
 
Voor een groot deel van de besluiten die door het Invoeringsbesluit Omgevingswet worden 
ingetrokken of ingrijpend worden gewijzigd, zijn transponeringstabellen opgesteld. In de 
transponeringstabellen is steeds op artikelniveau aangegeven waar de bepalingen uit de 
verschillende besluiten wel of niet terugkeren in hetzij de Omgevingswet, hetzij de vier algemene 
maatregelen van bestuur, hetzij de Omgevingsregeling. Daarbij is ook kort aangegeven wat het 
onderwerp is van deze artikelen.  
 
Er zijn transponeringstabellen gemaakt voor de volgende besluiten: 
a. Activiteitenbesluit milieubeheer 
b. Bouwbesluit 2012 
c. Besluit algemene regels milieu mijnbouw 
d. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  
e. Besluit beheer winningsafvalstoffen 
f. Besluit emissiearme huisvesting 
g. Besluit energieprestatie gebouwen  
h. Besluit externe veiligheid buisleidingen 
i. Besluit externe veiligheid inrichtingen 
j. Besluit externe veiligheid transportroutes 
k. Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
l. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 
m. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
n. Besluit lozen buiten inrichtingen 
o. Besluit lozing afvalwater huishoudens 
p. Besluit milieueffectrapportage 
q. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  
r. Besluit omgevingsrecht 
s. Besluit ontgrondingen in rijkswateren 
t. Besluit risico's zware ongevallen 2015 
u. Besluit ruimtelijke ordening 
v. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 
w. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen 
x. Infiltratiebesluit bodembescherming 
y. Registratiebesluit externe veiligheid 
z. Stortbesluit bodembescherming 
aa. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
bb. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten  
cc. Waterbesluit 

Algemene leeswijzer tabellen: 
- Als in de tabellen wordt verwezen naar de Omgevingswet respectievelijk de vier algemene 

maatregelen van bestuur, wordt verwezen naar de Staatsbladversies inclusief de aanvullingen 
daarop van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (afgekort in de tabel tot IwOw) 
respectievelijk dit besluit.  

- Als in de tabellen is aangegeven dat overgangsrecht niet nodig is, is dat omwille van de 
omvang en leesbaarheid van de tabellen niet nader onderbouwd. Op hoofdlijnen geldt dat geen 
overgangsbepalingen nodig werden geacht voor een onderwerp in een artikel: 
* door de juridische status ervan (bijvoorbeeld omdat het onderwerp geen besluit is in de zin 
van Awb, maar een algemene regel, delegatiegrondslag, feitelijke handeling of voorwerp),  
* er algemeen overgangsrecht op van toepassing is (bijvoorbeeld het overgangsrecht in de Wet 
economische delicten), of  
* het onderwerp onder het nieuwe stelsel niet terugkomt (zoals oude, onverplichte 
programma’s).  



a. Transponeringstabel Activiteitenbesluit milieubeheer 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1 Algemeen     
Wederzijdse erkenning 1.3 4.3, eerste lid 1.3 Bal Geen overgangsrecht 

nodig. 
Omhangbepaling 1.3a -  - Geen overgangsrecht 

nodig. 
Van toepassing verklaring 
Waterwet 

1.3b - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bedrijfswoning bij 
inrichting voor agrarische 
activiteiten 

1.3c - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Toepassingsbereik 
lozingen 

1.4 4.3, eerste lid 2.10, 6.5 en 7.5 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
lozingen agrarische 
activiteiten 

1.4a - Lozingsvoorschri
ften in de 
paragrafen 4.62 
tot en met 4.90 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
lozingen agrarische 
activiteiten met biociden 

1.4b - Lozingsvoorschri
ften in de 
paragrafen 4.62 
tot en met 4.90 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Afbakening met 
Plantenziektenwet 

1.5 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Stookinstallaties in de EEZ 1.5a 4.3, eerste lid 1.2 Bal Voortzetting regel. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Buiten toepassing 
verklaring bij niet 
verenigbaarheid met 
internationale verdragen 

1.5b - - Komt niet terug want 
volgt al uit artikel 94 
Grondwet. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Vrijstellingen verboden 
van de Waterwet voor 
lozingen 

1.6, eerste lid, 
onder a 

- - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Vrijstellingen verboden 
van de Waterwet voor 
lozingen 

1.6, eerste lid, 
onder b 

4.3, eerste lid 3.3 Bal Overgangsrecht is 
geregeld in de 
artikelen 4.13 en 4.14 
IwOw. 

Vrijstellingen verboden 
van de Waterwet voor 
lozingen 

1.6, eerste lid, 
onder c 

4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verbodsbepaling voor 
lozingen in strijd met 
regels en voorschriften 

1.6, tweede lid - - Verbod komt in deze 
vorm niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Vrijstelling voor lozingen 
van agrarische activiteiten 

1.6, derde lid - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Buiten toepassing 
verklaring van bepaalde 
activiteiten in 
oppervlaktewaterlichamen 

1.6, vierde lid - - Volgt uit artikel 1.4 
van de wet. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Buiten toepassing 
verklaring van lozingen 
Mijnbouwwet 

1.6, vijfde lid 1.4 - Volgt nu uit artikelen 
toepassingsbereik in 
Bal en artikel 1.4 van 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

de wet. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Delegatiegrondslag 1.7 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gelijkwaardigheidsbepalin
g 

1.8 4.7 - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.4 IbOw. 

Kennisgeving 
maatwerkvoorschrift 

1.9 16.88 10.20 Ob Voortzetting regeling. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Buiten toepassing 
verklaring van lex silencio 
positivo op accreditaties 

1.9a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 1.9b 4.3, eerste lid Artikelen met 
toepassingsberei
k in hoofdstuk 4 
Bal  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Meldingsverplichting voor 
oprichten en veranderen 
inrichting 

1.10 4.3, eerste lid Artikelen met 
meldingsverplich
tingen in 
hoofdstuk 4 Bal 

Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsverplichting voor 
lozen bij agrarische 
activiteiten buiten een 
inrichting 

1.10a 4.3, eerste lid Artikelen met 
meldingsverplich
tingen in 
hoofdstuk 4 Bal 

Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 Ib Ow. 

Rapport akoestisch 
onderzoek bij melding 

1.11 - - Regels komen terug in 
de bruidsschat. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.2 IbOw. 

Melding lozen vanaf 
bodemsanering 

1.12 - - Wordt geregeld met 
aanvullingsbesluit 
bodem. 

Melding lozing grondwater 
bij ontwatering 

1.13 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Werkplan bij melding 
lozen bij sloop- of 
renovatiewerkzaamheden 

1.13a 4.3, eerste lid 6.20 en 7.19 Bal Heet in het Bal geen 
werkplan maar een 
werkinstructie. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens bij 
lozingen huishoudelijk 
afvalwater 

1.14 4.3, eerste lid 6.41 en 7.50 Bal Verplichting wordt 
voortgezet. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens bij 
werken met biologisch 
agens 

1.14a 4.3, eerste lid 4.648 Bal Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Verplichting om gegevens 
te verstrekken als 
bevoegd gezag daarom 
verzoekt 

1.15 4.3, eerste lid 2.20, 6.11 en 
7.11 Bal 

Verplichting in Bal is 
ruimer geformuleerd. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens bij 
handelingen met 
afvalstoffen 

1.16 4.3, eerste lid 4.619 Bal Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Meldingsgegevens bij 
maken van betonmortel of 
betonwaren 

1.16a 4.3, eerste lid - Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens over 
geurhinder bij diverse 
activiteiten  

1.17 4.3, eerste lid 4.398 en 4.403 
Bal 
 
 

Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens voor 
zuiveringtechnisch werk 

1.17a 4.3, eerste lid 4.597 Bal Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens voor 
houden 
landbouwhuisdieren 

1.18 4.3, eerste lid 4.808 Bal Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Bij melding voor het in 
huisvestingssystemen 
houden van dieren 
verstrekken van 
inputgegevens voor 
luchtkwaliteitsmodel 

1.19 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Meldingsgegevens voor 
biologische teelt 

1.20 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Meldingsgegevens voor 
lozingen in vuilwaterriool 

1.21 4.3, eerste lid 4.403 Bal Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens voor 
gesloten 
bodemenergiesysteem 

1.21a 4.3, eerste lid 2.17, 4.1136 en 
4.1137 

Voorzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Bij melding munitie-QRA 
voor militaire opslag 
ontplofbare stoffen 

1.21b 4.3, eerste lid 4.1171 Bal Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Meldingsgegevens voor 
stookinstallatie 

1.21c 4.3, eerste lid 4.431b en 
4.431c Bal 

Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Hoofdstuk 2 Algemene 
regels ten aanzien van alle 
activiteiten 

    

Toepassingsbereik en 
normadressaat 

2 4.3, eerste lid 2.1 en 2.10 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Zorgplicht en 
maatwerkvoorschriften 

2.1 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 6.6, 
6.7, 7.6 en 7.7 
Bal 

Voorzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
lozingen en 
normadressaat 

2.1a 4.3, eerste lid 2.1 en 2.10 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Verboden van 
verschillende vormen van 
lozingen 

2.2 4.3, eerste lid Diverse 
bepalingen in 
hoofdstuk 4 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Wel 
geboden in plaats van 
verboden. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 
Overgangsrecht voor 
de 
omgevingsvergunning 
in artikel 4.13 IwOw. 

Mogelijkheid om 
maatwerkvoorschriften te 
stellen voor afvalwater 

2.2a 4.3, eerste lid 2.13 Bal Bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften 
te stellen wordt 
voortgezet. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Uitzonderingen op 
lozingsverboden 

2.2b 4.3, eerste lid Diverse 
bepalingen in 
hoofdstuk 4 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verwijzingen naar normen 
voor verrichten 
emissiemetingen 

2.3 4.3, eerste lid Diverse 
bepalingen in 
hoofdstuk 4 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.4 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
luchtemissievoorschriften 

2.3a 4.3, eerste lid Diverse 
bepalingen in 
hoofdstuk 4 en 
artikel 5.27 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Begripsomschrijving van 
zeer zorgwekkende stof 

2.3b 4.3, eerste lid Bijlage I Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verplichtingen over zeer 
zorgwekkende stoffen 

2.4 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 5.23 
en 5.24 

Geen overgangsrecht 
nodig 
Voor het derde lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.2.3 IbOw. 

Specifieke verplichtingen 
over emissiegrenswaarden 

2.5 4.3, eerste lid 5.30 Bal (deels) Verplichtingen worden 
voor een deel 
voortgezet. Specifiek 
overgangsrecht in 
artikel 5.38a Bal. Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, en 
voor het vierde lid in 
artikel 8.1.6, tweede 
lid, IbOw. 

Uitzondering op 
emissiegrenswaarden 

2.6 4.3, eerste lid Diverse 
bepalingen in 
hoofdstuk 4 en 
artikel 5.30 Bal 

Specifiek 
overgangsrecht in 
artikel 5.38a Bal. 

Bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften te 
stellen over 
emissiegrenswaarden 

2.7 4.3, eerste lid 
en 2.24 

2.13 Bal en 8.28 
Bkl 

Voortzetting huidige 
bevoegdheid en 
verplichting om bbt toe 
te passen. 
Overgangsrecht voor 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw, 

Zorgplicht geurhinder en 
bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften te 
stellen 

2.7a 4.3, eerste lid 2.11 en 2.13 Bal Voortzetting huidige 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verzoek bevoegd gezag bij 
toepassing andere 
maatregelen om aan te 
tonen dat aan eisen wordt 
voldaan 

2.8 4.3, eerste lid 2.13, diverse 
artikelen in 
hoofdstuk 4 en 
5.32, 5.33 en 
5.38 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overgangsrecht voor 
vergunningvoorschriften 
over geur 

2.8a 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Is 
materieel uitgewerkt in 
2021. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
bodemvoorschriften 

2.8b 4.3, eerste lid Artikelen 
toepassingsberei
k in hoofdstuk 4 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verplichting om 
verwaarloosbaar 
bodemrisico te bereiken 

2.9 4.3, eerste lid 2.11 Bal Verplichting komt als 
zodanig niet terug 
maar valt onder 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bevoegdheid om bij 
maatwerk af te wijken van 
artikel 2.9 

2.9a 4.3, eerste lid 2.13 Bal Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor regels 
over ondergrondse tanks 
bij ministeriële regeling 

2.10 - - Komt niet terug.  Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Verplichting om 
bodemonderzoek te 
verrichten en bevoegdheid 
tot maatwerk 

2.11 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6 en 
5.7 Bal 

Voorzetting huidige 
verplichtingen en 
bevoegdheden. Geen 
overgangsrecht nodig 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
afvalstoffen voorschriften 

2.11a 4.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om afvalstoffen te 
mengen 

2.12 4.3, eerste lid 3.39 en 3.195 
Bal 

Verbod is een 
vergunningplicht 
geworden. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verplichting om zwerfafval 
te verwijderen 

2.13 4.3, eerste lid 2.11 Bal Verplichting komt als 
zodanig niet terug 
maar valt onder 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Maatwerkbevoegdheid 
voor hergebruik 
afvalstoffen 

2.14 4.3, eerste lid 2.13 Bal Bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften 
te stellen wordt 
voortgezet. 
Overgangsrecht voor 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verboden handelingen 
met afvalstoffen 

2.14a 4.3, eerste lid 2.11, 3.40b, 
3.40c, 3.40e en 
3.193 Bal 

Verboden zijn 
vergunningplichten 
geworden. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Procedures voor 
acceptatie en controle bij 
opslag en verwerking van 
afvalstoffen 

2.14b 4.3, eerste lid 2.13 en 4.620 
Bal 

Verplichting komt terug 
in de vorm van 
werkinstructie maar is 
inhoudelijk hetzelfde. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
energiebesparingsvoorschr
iften 

2.14c 4.3, eerste lid 5.1 en 
bepalingen in 
hoofdstuk 3 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verplichting om 
energiebesparende 
maatregelen te treffen 
met terugverdientijd van 
vijf jaar of minder 

2.15 4.3, eerste lid 5.15 Bal en 3.84 
Bbl 

Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften verkeer en 
vervoer 

2.15a 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften te 
stellen 

2.16a 4.3, eerste lid 2.13 Bal Bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften 
te stellen wordt 
voortgezet. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften geluidhinder 

2.16b - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Normen voor geluid 2.17 2.24 5.55, 5.59, 5.60, 
5.64, 5.65, 5.66, 
5.67, 5.68, 5.69, 
5.70 en 5.72 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Verbijzonderheden van en 
uitzonderingen op 
geluidsnormen 

2.17a 2.24 - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Verbijzonderingen 
geluidsnormen 

2.18 2.24 5.73 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Uitzonderingen op 
geluidsnormen 

2.19a 2.24 5.66, 5.67, 5.68, 
5.69, 5.70, 5.71 
en 5.72 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Bevoegdheid om bij 
maatwerkvoorschriften af 
te wijken van 
geluidsnormen 

2.20 2.24 5.67, 5.68, 5.69, 
5.70, 5.71 en 
5.72 Bkl 

Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Uitzonderingen op 
geluidsnormen 

2.21 2.24 5.67, 5.68, 5.69, 
5.70, 5.71 en 
5.72 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Uitzonderingen op 
geluidsnormen en 
maatwerkbevoegdheid 

2.22 2.24 5.77 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften trillinghinder 

2.22a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Normen voor trillinghinder 
en bevoegdheid maatwerk 

2.23 2.24 5.79, 5.87, 
5.87a en 5.88 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Overgangsrecht 
voor maatwerk is 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften financiële 
zekerheid 

2.23a 4.3 4.980a en 
4.1001a Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verplichting tot stellen 
financiële zekerheid voor 
ondergrondse opslagtanks 

2.24 4.3 4.980a en 
4.1001a Bal  

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verstrekken 
bewijsmiddelen over 
financiële zekerheid 

2.25 4.3 4.980b en 
4.1001b Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Wijzigingen in het stellen 
van financiële zekerheid 

2.26 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bevoegd gezag BenW 
grote gemeenten in plaats 
van GS 

2.27 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften 
oplosmiddelen 

2.27a 4.3, eerste lid 4.438 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
voorschriften 
oplosmiddelen 

2.28 4.3, eerste lid 4.438, 4.440, 
4.443, 4.444, 
4.448, 4.449, 
4.450, 4.452, 
4.453, 4.454, 
4.455 en 4.456 
Bal; 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
oplosmiddeleninstallatie 

2.29 4.3, eerste lid 4.445, 4.447 en 
4.451 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verplichtingen en 
emissiegrenswaarden 

2.30 4.3, eerste lid 4.465 en 4.466 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Opstarten en stilleggen 
installatie 

2.31 4.3, eerste lid 4.446 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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Grondslag voor eisen over 
monitoring, metingen etc. 
bij ministeriële regeling 

2.32 4.3, derde lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Hoofdstuk 3 Bepalingen 
met betrekking tot 
activiteiten, tevens 
geldend voor inrichtingen 
type C 

    

Toepassingsbereik 
hoofdstuk 

3 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen bij 
saneringsonderzoek en 
bodemsanering 

3.1 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften voor het 
lozen bij ontwatering 

3.2 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van hemelwater 
niet afkomstig van 
bodembeschermende 
voorziening 

3.3 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Behandelen van 
huishoudelijk afvalwater 

3.4 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen huishoudelijk 
afvalwater 

3.5 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 6.6, 
6.43, 7.6, 7.53 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Een deel komt ook in 
de bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
zuiveringtechnische 
werken 

3.5a 4.3, eerste lid 
en 2.24 

4.596 Bal en 
5.98 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Geurbelasting van een 
zuiveringtechnisch werk 

3.5b 2.24 5.98. 
5.100,5.101, en 
5.103 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Grondslag voor eisen over 
bepalen geurbelasting bij 
ministeriële regeling 

3.5c 4.3, derde lid - Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Verplichting tot het treffen 
van bodembeschermende 
voorzieningen 
 

3.5d 4.3, eerste lid 4.599 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen vanaf een 
zuiveringtechnisch werk 

3.5e 4.3, eerste lid 2.13, 4.606, 
4.607 en 4.608 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Bevoegdheid voor 
maatwerk bij voorzienbare 
bijzondere 
omstandigheden 

3.5f 4.3, eerste lid 2.13 en 4.609 
Bal 

Voortzetting 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften voor 
bemonstering en analyse 

3.5g 4.3, eerste lid 4.611 en 4.614 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van koelwater 3.6 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 
4.1127, 4.1129 
en 4.1133 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen bij werkzaamheden 
aan vaste objecten 

3.6.1 4.3, eerste lid 7.33 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor lozen 3.6a 4.3, eerste lid 6.23 en 7.22 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen bij sloop of 
renovatie 

3.6b 4.3, eerste lid 6.24 en 7.23 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
ontgravingen en 
baggerwerkzaamheden 

3.6c - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor 
uitvoering 

3.6d - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Werkzaamheden 
toegestaan voor beheer 

3.6e - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen bij schoonmaken 
drinkwaterleidingen 

3.6f 4.3, eerste lid 6.6 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen bij 
calamiteitenoefeningen 

3.6g 4.3, eerste lid 6.56 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik regels 
voor stookinstallaties en 
uitzonderingen daarop 

3.7 - 3.4, 3.6, 4.431a, 
4.431d, 4.431f, 
4.431h, 4.431j, 
4.431ai tot en 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
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met 4.431am en 
4.431an Bal 

Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepasselijkheid EEZ 3.8 1.5, tweede 
lid 

1.2 Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden 
installatie voor regeneratie 
van glycol 

3.9 4.3, eerste lid 4.431k Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
ketelinstallatie 

3.10 4.3, eerste lid 4.431l en 
4.431ao Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden 
overige stookinstallaties 

3.10a 4.3, eerste lid 4.431q en 
4.431as Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. Overgangsrecht 
voor maatwerk is 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
ketels tot 1 MWth 

3.10b 4.3, eerste lid 4.431l en 
4.431ao Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden bij 
gelijktijdig gebruik van 
verschillende soorten 
brandstof 

3.10c 4.3, eerste lid 4.431ae Bal  Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden 
gasturbine 

3.10d 4.3, eerste lid 4.431m en 
4.431ap Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. Overgangsrecht 
voor maatwerk is 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
dieselmotor 

3.10e 4.3, eerste lid 4.431n, 4.431o 
en 4.431aq Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. Overgangsrecht 
voor maatwerk is 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
gasmotor 

3.10f 4.3, eerste lid 4.431p en 
4.431ar Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. Overgangsrecht 
voor maatwerk is 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Niet voldoen aan 
emissiegrenswaarden bij 
storing 

3.10g 4.3, eerste lid 4.431af en 
4.431ag Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
buiten gebruik gestelde 
stookinstallatie 

3.10h 4.3, eerste lid 4.431r Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Berekenen uitworp 
rookgas op volumegehalte 
zuurstof 

3.10i 4.3, eerste lid 4.431i Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Concentratie in 
rookgassen bepalen door 
meting 

3.10j 4.3, eerste lid 4.431s tot en 
met 4.431ae Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
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overgangsrecht 

Spuien van een 
stoomketel van een 
stookinstallatie 

3.10k 4.3, eerste lid  2.11 Bal Voortzetting regels in 
de specifieke 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Jaargemiddeld rendement 
van een 
warmtekrachtinstallatie 

3.10l - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Registratie van 
brandstofgebruik en 
geproduceerde elektriciteit 
van een 
warmtekrachtinstallatie 

3.10m - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verbranden biomassa die 
afvalstof is 

3.10n - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.10o - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.10p - - Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overgangsrecht voor 
stookinstallatie van voor 1 
april 2010  

3.10q - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Overgangsrecht voor 
ketelinstallatie van voor 1 
januari 2013 

3.10r 4.3, eerste lid 4.431ao Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overgangsrecht als voor 1 
januari 2019 een wijziging 
is aangebracht in 
nominaal thermisch 
ingangsvermogen 

3.10s 4.3, eerste lid 4.431ao Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Van overeenkomstige 
toepassing verklaring 
artikel 3.10c 

3.10t 4.3, eerste lid 4.431ae Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Periode opstarten en 
stilleggen 

3.10u 4.3, eerste lid 4.431g Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Maatregelen bij niet 
naleven 
emissiegrenswaarden 

3.10v 4.3, eerste lid 2.11 Bal Voorzetting regels in 
de vorm van de 
specifieke zorgplicht. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik 
gasdrukregelstations en 
gasdrukmeetstations 

3.11 4.3, eerste lid 3.97 en 4.418 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bedrijfsnoodplan en 
veiligheidsafstanden 

3.12 4.3, eerste lid 2.13, 4.420 en 
4.421 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
windturbines 

3.13 4.3, eerste lid 3.11 en 4.426 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. Voor een deel 
zit de uitwerking ook in 
de bruidsschat.  
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Keuringen windturbines 3.14 4.3, eerste lid 4.428 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Geluidsvoorschriften 
windturbines 

3.14a 2.24 5.74 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor regels 
over geluidmetingen bij 
ministeriële regeling 

3.15 2.24, tweede 
lid 

5.74, vierde lid 
Bkl en 
Omgevingsregeli
ng 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 

Eisen over het 
plaatsgebonden risico 

3.15a 2.24 5.7 en 5.11 Bkl Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor regels 
geurhinder handelingen 
met rioolwater bij 
ministeriële regeling 

3.16 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik regels 
natte koeltoren 

3.16a 4.3, eerste lid 3.7 en 4.568 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor regels 
natte koeltoren bij 
ministeriële regeling 

3.16b - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik regels 
koelinstallatie 

3.16c 4.3, eerste lid 3.15 en 4.432 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor regels 
koelinstallatie bij 
ministeriële regeling en 
regels keuringen en 
installaties bij 
kunstijsbanen 

3.16d 4.3, eerste lid 4.435 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Specifiek 
overgangsrecht is 
opgenomen in het Bal. 

Toepassingsbereik voor 
wisselverwarmingsinstallat
ies 

3.16e - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor regels 
installaties bij ministeriële 
regeling  

3.16f - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik regels 
gesloten 
bodemenergiesystemen 

3.16g 4.3, eerste lid 4.1135 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van spoelwater 3.16h 4.3, eerste lid 4.1140 Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Buiten werking stellen 
systeem bij lekkage 

3.16i 4.3, eerste lid 2.11 Bal Verplichting komt als 
zodanig niet terug 
maar valt onder 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Temperatuur 
circulatievloeistof 

3.16j 4.3, eerste lid 2.13 en 4.1141 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 
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Voorschriften 
warmteoverschot en 
bevoegdheid maatwerk 

3.16k 4.3, eerste lid 2.13 en 4.1143 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Ontwerp en 
energierendement 

3.16l 4.3, eerste lid 2.13 en 4.1144 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Interferentie van 
bodemenergiesystemen 

3.16m 4.3, eerste lid 4.1139 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Registratie van gegevens 3.16n 4.3, eerste lid 4.1138 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
gegevens is geregeld in 
artikel 8.1.2 IbOw. 

Erkenning Besluit 
bodemkwaliteit verplicht 

3.16o 4.3, eerste lid 4.1142 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verplichtingen na 
beëindiging gebruik 

3.16p 4.3, eerste lid 4.1147 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor 
bestaande systemen 

3.16q 4.3, eerste lid 4.1147a en 
4.1157a Bal 

Voortzetting bestaand 
overgangsrecht. 

Toepassingsbereik 
afleveren brandstoffen 

3.17 4.3, eerste lid 4.481, 4.491 en 
4.502 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsafstand bij 
tanken CNG 

3.18 4.3, eerste lid 4.484 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor regels 
installaties bij ministeriële 
regeling 

3.19 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften over 
dampretour 

3.20 4.3, eerste lid 2.11, 2.13, 
4.518, 4.519, 
4.520 en 4.521 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Inpandige aflevering 3.20a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Informatie over 
metaalhoudende 
additieven op label 

3.21 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Gegevens in 
installatieboek 

3.22 4.3, eerste lid 5.22 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater 

3.23 4.3, eerste lid 2.11, 4.499, 
4.515, 4.550 en 
4.499 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
uitwendig wassen en 
stallen motorvoertuigen, 

3.23a 4.3, eerste lid 4.554, 4.562 en 
4.887 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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werktuigen en 
spoorvoertuigen 
Grondslag voor het stellen 
van regels bij ministeriële 
regeling 

3.23b - - Komt niet terug. Voor 
het tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Voorschriften voor lozen in 
vuilwaterriool van 
afvalwater afkomstig van 
wassen 

3.23c 4.3, eerste lid 4.565, 4.559, 
4.891, 4.894 en 
2.11 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor lozen in 
vuilwaterriool van 
afvalwater afkomstig van 
wassen van werktuigen 
waarmee 
gewasbeschermingsmiddel
en zijn toegepast  

3.23d 4.3, eerste lid 2.11, 4.891 , 
4.892 en 4.893 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen maar 
minder gedetailleerd. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozing van afvalwater op 
de bodem toegestaan als 
aan voorwaarden wordt 
voldaan 

3.24 4.3, eerste lid 4.892, 4.894 en 
4.890 Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Stallen van voer- en 
werktuigen waarmee 
gewasbeschermingsmiddel
en zijn toegepast 

3.25 4.3, eerste lid 4.891 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
demonteren wrakken 

3.26 4.3, eerste lid 3.152 en 4.573 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor het stellen 
van regels bij ministeriële 
regeling 

3.26a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Eisen aan de 
emissieconcentratie bij 
ontsteken airbags en 
gordelspanners 

3.26b 4.3, eerste lid 4.582 Bal Voortzetting 
verplichting. Voor het 
tweede lid is 
overgangsrecht  
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater 

3.26c 4.3, eerste lid 4.578 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
parkeergarage 

3.26d - - Komt niet terug. 

Grondslag voor het stellen 
van regels bij ministeriële 
regeling en bevoegdheid 
maatwerk 

3.26e - 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. Voor een deel 
komen de regels ook 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
jachthaven 

3.26g 4.3, eerste lid 3.308 en 4.676 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor lozen 
bilgewater in 
vuilwaterriool 

3.26h 4.3, eerste lid 2.11 en 4.679 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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Innameverplichting 
afvalstoffen 

3.26i 4.3, eerste lid 2.13 en 4.684 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht  
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, Ib en 
voor het tweede en 
derde lid in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Extra verplichtingen voor 
jachthavens voor 
zeegaande 
pleziervaartuigen 

3.26j 4.3, eerste lid 4.684 en 4.685 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Uitzondering voor 
aangewezen jachthavens 

3.26k 4.3, eerste lid 4.686 Bal Voorzetting 
uitzondering. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik gebruik 
hefschroefvliegtuigen bij 
ziekenhuizen 

3.26l 4.3, eerste lid 4.662 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Norm voor 
geluidsvermogensniveau 

3.26m 4.3, eerste lid 4.664 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gebruik landingsplatform 
bij ziekenhuis alleen als 
dat bijzonder is 
aangewezen voor een 
aantal genoemde situaties 

3.26n 4.3, eerste lid 4.665 Bal Voortzetting 
verplichting in 
vereenvoudigde vorm. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gebruik landingsplatform 
bij helitraumacentrum 
alleen als dat bijzonder is 
aangewezen voor een 
aantal genoemde situaties 

3.26o 4.3, eerste lid 4.665 Bal Voortzetting 
verplichting in 
vereenvoudigde vorm. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Registratieverplichtingen 
voor helitraumacentrum 
en ziekenhuis 

3.26p 4.3, eerste lid 4.666 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsregel voor 
bestaande 
helitraumacentra 

3.26q 4.3, eerste lid 4.666a Bal Artikel regelt zelf al 
overgangsrecht. 

Toepassingsbereik voor 
opslaan propaan 

3.27 4.3, eerste lid 3.21 en 4.896 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsafstanden voor 
opslaan propaan 

3.28 4.3, eerste lid 4.899 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
opslaan in ondergrondse 
opslagtanks 

3.29 4.3, eerste lid 3.24 en 4.958 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor regels bij 
ministeriële regeling 

3.30 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Veiligheidsafstand voor 
opslaan organische 
oplosmiddelen 

3.30a 4.3, eerste lid 4.963 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
opslaan inerte goederen 

3.31 4.3, eerste lid 4.1053 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor het 
opslaan van goederen 

3.32 4.3, eerste lid 2.11 Bal Verplichting komt als 
zodanig niet terug 
maar valt onder 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater 

3.33 4.3, eerste lid 2.11, 2.13 en 
4.1056 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater en de 
bevoegdheid om 
maatwerkvoorschriften te 
stellen 

3.34 4.3, eerste lid 2.10, 2.12, 
4.1056 en 
4.1059 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften voor opslaan 
boven 
oppervlaktewaterlichaam 

3.35 4.3, eerste lid 4.1107 Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor regels bij 
ministeriële regeling 

3.36 - - Komt niet terug. Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht  
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Voorschriften in verband 
met stuifgevoeligheid 

3.37 4.3, eerste lid 2.13 en 4.1066 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 Ib. 

Voorschriften voor opslaan 
en mengen van goederen 
van bepaalde stuifklassen 

3.38 4.3, eerste lid 4.1067 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht   
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor regels bij 
ministeriële regeling 

3.39 - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik voor 
opslaan agrarische 
bedrijfsstoffen 

3.45 4.3, eerste lid 
en 2.24 

4.835, 4.841 en 
4.848 Bal 
5.120, 5.121, 
5.122 en 5.125 
Bkl 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Voor een deel komen 
de regels terug in de 
bruidsschat.  

Afstanden tot 
geurgevoelige objecten 

3.46 2.24 5.120, 5.121, 
5.122, 5.125 en 
5.126 Bkl 

Voor de 
geurvoorschriften 
komen de regels terug 
in de bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater en 
bevoegdheid maatwerk 

3.47 4.3, eerste lid 4.839, 4.845 en 
2.13 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.48 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor opslaan 
van agrarische 

3.49 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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bedrijfsstoffen op 
onverhard oppervlak 
Toepassingsbereik opslaan 
drijfmest en digestaat 

3.50 4.3, eerste lid 
2.24 

4.855 Bal en 
5.123 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Voor een deel 
komen de regels terug 
in de bruidsschat. 

Afstanden tot 
geurgevoelige objecten 

3.51 2.24 5.123 en 5.126 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.52 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
vloeibare 
bijvoedermiddelen 

3.53 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.54 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik vullen 
van gasflessen 

3.54a 4.3, eerste lid 4.1025 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.54b - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
gasolie, smeerolie en 
afgewerkte olie in 
bovengrondse opslagtanks 

3.54c 4.3, eerste lid 3.24 en 4.926 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.54d - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Toepassingsbereik opslaan 
en bewerken ontplofbare 
stoffen bij Defensie 

3.54e 4.3, eerste lid 3.331 en 4.1170 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overgangsregel voor de 
periode totdat een 
omgevingsvergunning is 
verleend 

3.54f - - Komt niet terug. 
Overgangsregel 
materieel uitgewerkt. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsvoorschriften 
voor opslaan ontplofbare 
stoffen 

3.54g 4.3, eerste lid 4.1172 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
verwijderd asbest 

3.54h 4.3, eerste lid 4.625 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor opslag 
asbest 

3.54i 4.3, eerste lid 4.627 en 4.628 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik telen 
en kweken gewassen in 
een kas 

3.55 4.3, eerste lid 3.205 en 4.788 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften om 
lichthinder te voorkomen 

3.56 4.3, eerste lid 4.790 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het tweede lid is 
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overgangsrecht  
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Voorkomen lichtuitstraling 
van een kas 

3.57 4.3, eerste lid 4.790 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften 
lichtuitstraling en 
bevoegdheid maatwerk 

3.58 4.3, eerste lid 4.790 en 2.13 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Afscherming gevel van 
een kas om lichtuitstraling 
te reduceren 

3.59 4.3, eerste lid 4.790 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van hemelwater van 
een kas 

3.60 4.3, eerste lid 4.791q en 
4.791s Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van condenswater 
van een kas 

3.61 4.3, eerste lid 4.791t Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen afvalwater 
afkomstig van reinigen 
buitenkant kas 

3.62 4.3, eerste lid - Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Lozen in een 
oppervlaktewaterlichaam 
en bevoegdheid maatwerk 

3.63 4.3, eerste lid 2.13 Bal Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Bevoegdheid tot stellen 
van 
maatwerkvoorschriften 

3.64 4.3, eerste lid 2.13 Bal Voortzetting 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verplichting op afvalwater 
door een 
zuiveringsvoorziening te 
leiden voor lozing 

3.64a 4.3, eerste lid 4.791d en 
4.791k Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Bevoegdheid tot stellen 
van 
maatwerkvoorschriften 

3.64b 4.3, eerste lid 2.13 Bal Voortzetting 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 
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Toepassingsbereik 
substraatteelt in een kas 

3.65 4.3, eerste lid 4.791 Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van drainwater 3.66 4.3, eerste lid 4.791c en 
4.791e  Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verplichting tot meten of 
berekenen 

3.67 4.3, eerste lid 4.791f Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verplichting rapportage 3.68 4.3, eerste lid 4.791fa Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.2 IbOw. 

Bevoegdheid tot stellen 
van 
maatwerkvoorschriften 

3.69 4.3, eerste lid 2.13 Bal Voortzetting 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik telen in 
een kas 

3.70 4.3, eerste lid 4.791h Bal Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Voorschriften 
gietwatervoorziening 

3.71 4.3, eerste lid 4.791l Bal Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Verplichting tot meten of 
berekenen 

3.72 4.3, eerste lid 4.791m en 
4.791n Bal 

Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Verplichting rapportage 3.73 4.3, eerste lid 4.791o Bal Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 
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Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Bevoegdheid tot het 
stellen van 
maatwerkvoorschriften 

3.74 4.3, eerste lid 2.13 Bal Voortzetting 
bevoegdheid. 
Overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.5 IbOw. 

Overgangsregel voor 
recirculatie met systeem 
van onderbemaling 

3.74a 4.3, eerste lid - Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik telen of 
kweken in een gebouw 

3.75 4.3, eerste lid 3.211 en 4.792 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van afvalwater 3.76 4.3, eerste lid 4.795, 4.796 en 
4.798 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor lozen 
afvalwater 

3.77 4.3, eerste lid 4.794 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik gebruik 
gewasbeschermingsmiddel
en bij teelt in open lucht 

3.78 4.3, eerste lid 3.208 en 4.723a 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verplichting toepassen 
techniek voor driftreductie 

3.78a 4.3, eerste lid 4.723c Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen 
gewasbeschermingsmiddel
en op andere wijze dan 
met een werk 

3.79 4.3, eerste lid 4.723d, 4.723f 
en 4.723g Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Voor het 
vierde lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Teeltvrije zone 3.80 4.3, eerste lid 4.723d Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsregel tot 1 
januari 2021 

3.80a - - Komt niet terug. Is 
materieel uitgewerkt 
als de wet in werking 
treedt. 

Uitzonderingen op 
teeltvrije zone 

3.81 - 4.723j Bal Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 
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Geen gebruik 
gewasbeschermingsmiddel
en op braakliggend terrein 

3.82 4.3, eerste lid 4.723h Bal Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verbod gebruik 
veldspuitapparatuur 

3.83 4.3, eerste lid 4.713c, 4.723d 
en 4.723e  Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Voor een 
deel nog discussie. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik lozen 
van meststoffen op andere 
wijze dan d.m.v. een werk 

3.84 4.3, eerste lid 4.723a en 
4.723j Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Geen gebruik meststoffen 
binnen teeltvrije zone 

3.85 4.3, eerste lid 4.73j en 4.723k 
Bal 

Wordt geregeld met 
het Invoeringsbesluit. 
Voorzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
substraatteelt gewassen 
anders dan in kas of 
gebouw 

3.86 4.3, eerste lid 4.778 en 4.784 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen afvalwater van de 
teelt van gewassen op een 
niet doorlatende 
ondergrond en 
bevoegdheid stellen 
maatwerkvoorschriften 

3.87 4.3, eerste lid 2.13, 4.780, 
4.781 ,4.782 en 
4.783Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Opvangen en 
hergebruiken drainwater 
bij teelt van gewassen op 
stellingen of in 
gotensysteem en 
bevoegdheid stellen 
maatwerkvoorschriften 

3.88 4.3, eerste lid 2.13, 4.786 en 
4.787 Bal 

Voortzetting 
verplichting en 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
waterbehandeling 

3.89 4.3, eerste lid 4.800 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van 
waterbehandeling en 
bevoegdheid stellen 
maatwerkvoorschriften 

3.90 4.3, eerste lid 2.13 en 4.801 
Bal 

Voortzetting 
verplichting en 
bevoegdheid. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van zuiveren 
van water 

3.91 4.3, eerste lid 4.801 Bal Voortzetting 
verplichting 
(gewijzigd). Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
aanmaken 
gewasbeschermingsmiddel
en, biociden en 
bladmeststoffen 

3.92 4.3, eerste lid 4.710 en 4.718 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Voorziening bij vullen van 
apparatuur uit een 
oppervlaktewaterlichaam 

3.93 4.3, eerste lid 4.717 en 4.723 
Bal 

Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.94 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verbod lozen van 
afvalwater van het 
reinigen van apparatuur 

3.95 4.3, eerste lid 4.716 Bal Voortzetting verbod. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik 
toepassen 
gewasbeschermingsmiddel
en of biociden in 
dompelbaden en douche 
installaties 

3.96 4.3, eerste lid 4.724 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod lozen afvalwater 3.97 4.3, eerste lid 4.728 Bal Voortzetting verbod. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.98 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik spoelen 
fusten en 
verpakkingsmateriaal 

3.99 4.3, eerste lid 4.729 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van spoelen van 
fusten en 
verpakkingsmateriaal 

3.100 4.3, eerste lid 4.731, 4.733, 
4.738 en 4.739 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig.  

Toepassingsbereik spoelen 
gewassen 

3.101 4.3, eerste lid 4.742, 4.751 en 
4.759 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater 
afkomstig van het spoelen 
van gewassen 

3.102 4.3, eerste lid 4.745, 4.746, 
4.747, 4.748, 
4.755, 4.756,  
4.757, 4.761, 
4.762 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.103 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
sorteren van gewassen 

3.104 4.3, eerste lid 4.766 en 4.771 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor het 
lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
sorteren van gewassen 

3.105 4.3, eerste lid 4.768, 4.769, 
4.773 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
composteren groenafval 

3.106 4.3, eerste lid 
en 2.24 

4.879 Bal en 
5.125 en 5.126 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Komt voor een 
deel ook in de 
bruidsschat 

Omzetten van 
composteringshoop 

3.107 4.3, eerste lid 4.883 Bal  Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Afstanden tot 
geurgevoelige objecten 

3.108 2.24 5.94, 5.125 en 
5.126 Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Komt voor een 
deel ook in de 
bruidsschat. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.109 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Afstand 
composteringshoop tot 
insteek 
oppervlaktewaterlichaam 

3.110 4.3, eerste lid 2.11 Bal Komt terug in 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik houden 
van landbouwhuisdieren 

3.111 4.3, eerste lid 
en 2.24 

3.200, 4.805, 
4.806 Bal, 5.104 
en 5.105 Bkl 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Berekening 
ammoniakemissie 

3.112 4.3, eerste lid 4.818 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Geen oprichting 
dierenverblijf binnen zeer 
kwetsbaar gebied of in 
een zone van 250 m 

3.113 4.3, eerste lid - Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Geen uitbreiding aantal 
landbouwhuisdieren tenzij 
uitzondering van 
toepassing is 

3.114 4.3, eerste lid - Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Overgangsrecht voor 
bestaande inrichtingen 

3.114a 4.3, eerste lid - Komt in de 
bruidsschat. Daar is 
geen apart 
overgangsrecht voor 
nodig. 

Normen voor de 
geurbelasting op 
geurgevoelige objecten 

3.115 2.24 5.109, 5.109a, 
5.110 en 5.111 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat 

Afstanden van 
dierenverblijven met 
geuremissiefactor tot 
geurgevoelige objecten 

3.116 2.24 5.109, 5.109a, 
5.110 en 5.111 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat. 

Afstanden van 
dierenverblijven zonder 
geuremissiefactor tot 
geurgevoelige objecten 

3.117 2.24 5.106a en 5.112 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat. 

Uitzondering op de 
artikelen 3.115 tot en met 
3.117 

3.118 2.24 5.106, 5.106a, 
5.109, 5.109a 
en 5.112 en Bkl 

Overgangsrecht wordt 
geregeld met 
bruidsschat. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat. 

Aanvullende afstandseisen 3.119 4.3, eerste lid 5.109, 5.112, 
5.116 en 10a.15 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat. 

Overgangsrecht voor 
bestaande inrichtingen 

3.119a - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Registratieverplichting 3.120 4.3, eerste lid 4.810 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Wijze van bepalen 
geurbelasting 

3.121 4.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.122 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor 
huisvestingssysteem 

3.123 4.3, eerste lid 4.817 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik voor 
het houden van 
landbouwhuisdieren in een 
huisvestingssysteem dat is 
voorzien van een 
luchtwassysteem 

3.124 4.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor 
luchtwassysteem 

3.125 4.3, eerste lid 4.826, 4.827, 
4.828, 4.829 en 
4.830 Bal 

Voorzetting 
verplichtingen.  Voor 
het derde lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Meting aan 
luchtwassysteem uiterlijk 
1 juli 2015 

3.125a 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen spuiwater van 
luchtwassysteem 

3.126 4.3, eerste lid 4.812 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van afvalwater van 
het reinigen en 
ontsmetten van 
dierenverblijven 

3.127 4.3, eerste lid 4.813 Bal Voorzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater bij 
wassen en spoelen bij 
melkwinning 

3.129 4.3, eerste lid 4.814 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
bereiden brijvoer voor 
eigen landbouwhuisdieren 

3.129a 4.3, eerste lid 4.803 Bal Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.129b - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
vergisten dierlijke 
meststoffen 

3.129c 4.3, eerste lid 
en 2.24 

5.124 Bkl en 
4.864 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften vergisten 
dierlijke meststoffen 

3.129d 4.3, eerste lid 2.13, 4.871, 
4.872 en 4.876 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorschriften voor 
vergistingsgas 

3.129e 4.3, eerste lid 4.874 en 4.875 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Veiligheidsafstand vanaf 
gaszak en opslagtank 

3.129f 4.3, eerste lid 4.866 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Afstand vanaf 
geurgevoelig object 

3.129g 2.24 5.124 en 5.126 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld met 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.129h - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
bereiden van 
voedingsmiddelen 

3.130 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt geregeld 
in de bruidsschat 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
bereiden van 
voedingsmiddelen 

3.131 - 4.406 Bal Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 
Overgangsrecht voor 
lozen op 
oppervlaktewater is 
geregeld in artikel 
4.416 Bal. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.132 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig 

Toepassingsbereik 
slachten van dieren 

3.133 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor het 
slachten van dieren 

3.134 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt geregeld 
in de bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.135 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.136 - 
 

Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
industrieel vervaardigen of 
bewerken van 
voedingsmiddelen of 
dranken 

3.137 4.3, eerste lid 3.128 en 4.402 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt voor een 
deel ook geregeld in 
bruidsschat 

Lozen van afvalwater op 
een 
oppervlaktewaterlichaam 
afkomstig van 
vervaardigen of bewerken 
van voedingsmiddelen of 
dranken 

3.138 4.3, eerste lid 4.406 en 2.13 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van afvalwater in 
een vuilwaterriool 
afkomstig van 
vervaardigen of bewerken 

3.139 4.3, eerste lid 2.11, 2.13 en 
4.407 Bal  

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

van voedingsmiddelen of 
dranken 

Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Voorkomen geurhinder 3.140 4.3, eerste lid 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt ook 
geregeld in de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 Ib Ow. 

Normen 
emissieconcentratie 

3.141 4.3, eerste lid 2.13 en 4.411 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 Ib. Voor 
het eerste en vierde lid 
is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
binnenschietbaan 

3.142 4.3, eerste lid 4.687 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Norm voor de 
emisssieconcentratie 

3.143 4.3, eerste lid 4.694 Bal Voortzetting 
verplichting. Voor het 
eerste en tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.144 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig  

Toepassingsbereik 
traditioneel schieten 

3.145 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt geregeld 
met bruidsschat. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.146 - 
 

Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik bieden 
van gelegenheid voor 
beoefenen sport in de 
buitenlucht 

3.147 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften ter 
voorkoming van 
lichthinder 

3.148 - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht wordt 
geregeld met 
bruidsschat. 

Toepassingsbereik lozen 
spuiwater uit recreatieve 
visvijvers. 

3.149 - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht wordt 
geregeld met 
bruidsschat. 

Lozen spuiwater 3.150 - - Komt niet terug. Wordt 
geregeld met 
bruidsschat. 

Toepassingsbereik gebruik 
gewasbeschermingsmiddel
en op sport- en 
recreatieterreinen 

3.151 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen 
gewasbeschermingsmiddel
en 

3.152 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 
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Omgevings
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Artikel AMvB Toelichting 
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Toepassingsbereik 
tandheelkkunde 

3.153 4.3, eerste lid 4.629 Bal Geen overgangsrecht 
nodig 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van 
tandheelkundige 
bewerkingen 

3.154 4.3, eerste lid 4.632 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
milieustraat 

3.155 4.3, eerste lid 3.170 en 4.621 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.156 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
buitenschietbaan en 
kleiduivenbaan 

3.157 4.3, eerste lid 3.311, 4.699, 
4.705 en 4.1175 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.158 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Niet van toepassing 
verklaring van algemene 
geluidsvoorschriften 

3.159 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Geluidsvoorschriften 
buitenschietbaan 

3.160 2.24 5.76 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Methode berekening 
geluidsbelasting  

3.161 2.24 Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.162 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik coaten 
of lijmen van planten 

3.163 4.3, eerste lid 3.122 en 4.336 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig 

Verbod om in buitenlucht 
te coaten of lijmen met 
nevelspuit 

3.164 4.3, eerste lid 4.347 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie bij 
coaten of lijmen 

3.165 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichting. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.166 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.167 - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede en derde 
lid, IbOw. 

Toepassingsbereik fokken, 
houden of trainen van 
vogels en zoogdieren 

3.168 - - Geen overgangsrecht 
nodig. Wordt geregeld 
in de bruidsschat. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

3.169 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig.  

Hoofdstuk 4 Bepalingen 
met betrekking tot overige 
activiteiten geldend voor 
een inrichting type A of B 

    



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Toepassingsbereik opslaan 
gevaarlijke stoffen in 
verpakking. 

4a 4.3, eerste lid 3.27 en 4.1004 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften en 
veiligheidsafstanden voor 
het opslaan van 
gevaarlijke stoffen in 
verpakking 

4.1 4.3, eerste lid 4.1008, 4.1010, 
4.1011 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
van vuurwerk en andere 
ontplofbare stoffen 

4.1a 4.3, eerste lid 3.30, 3.33, 
4.1029 en 
4.1048 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor opslaan 
in politiebureau 

4.2 4.3, eerste lid 4.1031 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften en 
veiligheidsafstand opslaan 
zwart kruit, rookzwak 
kruit en noodsignalen 

4.3 4.3, eerste lid 4.1050 en 
4.1051 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Veiligheidsafstand opslaan 
patronen voor vuurwapens 

4.4 4.3, eerste lid 4.1051 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
van stoffen in 
bovengrondse opslagtank 

4.4a 4.3, eerste lid 3.21, 3.24, 
4.896, 4.902, 
4.910 en 4.926 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling en 
veiligheidsafstand voor 
opslagtank met zuurstof 

4.5 4.3, eerste lid 4.905 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Veiligheidsafstanden 
opslagtank propeen 

4.5a 4.3, eerste lid 4.899 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Veiligheidsafstand voor 
bovengrondse opslagtank 
met polyesterhars 

4.5b 4.3, eerste lid 4.914 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.6 - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Toepassingsbereik parkeer 
van vervoerseenheden 
met gevaarlijke stoffen 

4.6a 4.3, eerste lid 4.1099 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsafstanden voor 
vervoerseenheid met 
gevaarlijke stoffen 

4.7 4.3, eerste lid 4.1101 en 
4.1103 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
van organische peroxiden 

4.8 4.3, eerste lid 3.27 en 4.1015 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.9 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik opslaan 
van vaste 
kunstmeststoffen 

4.16 4.3, eerste lid 3.36 en 4.1021 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.17 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Toepassingsbereik 
mechanische bewerkingen 
van hout of kurk 

4.20 4.3, eerste lid 4.320 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie bij 
mechanische bewerkingen 

4.21 4.3, eerste lid 4.331 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.21a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
reinigen, coaten of lijmen 
van hout of kurk 

4.21b 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod gebruik nevelspuit 4.22 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentraties 
stofklasse S 

4.23 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.24 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig.  

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.25 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
vuilwaterriool 

4.26 4.3, eerste lid 2.11 en 4.343 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
mechanische bewerking 
van rubber en kunststof 

4.27 4.3, eerste lid 4.320 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij 
mechanische bewerking  

4.27a 4.3, eerste lid 4.331 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.27b - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
reinigen, coaten of lijmen 
van rubber of kunststof 

4.27c 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod gebruik nevelspuit 4.28 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij 
aanbrengen coating of 
lijmlagen  

4.29 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.30 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.31 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik wegen 
of mengen 

4.31a 4.3, eerste lid 4.377, 4.387 en 
4.397 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

rubbercompounds en 
verwerken van rubber, 
thermoplastisch kunststof 
of polyesterhars 
Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij wegen of 
mengen van 
rubbercompounds en de 
emissie van stoffen 

4.31b 4.3, eerste lid 4.382 en 4.392 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste, tweede en 
vierde lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.31c 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.31d 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
spaanloze, verspanende of 
thermische bewerking of 
mechanische 
eindafwerking van 
metalen 

4.31e 4.3, eerste lid 4.288 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om in de 
buitenlucht bewerkingen 
uit te voeren 

4.32 4.3, eerste lid 4.297 Bal Voortzetting 
verplichting. Voor het 
tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij 
bewerkingen 

4.33 4.3, eerste lid 4.299 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
chroom VI-verbindingen 

4.34 4.3, eerste lid 4.299 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
koperverbindingen 

4.35 4.3, eerste lid 4.299 Bal Voortzetting 
verplichting. Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Maatregelen treffen om 
zichtbare verspreiding van 
druppels en nevels te 
voorkomen 

4.36 4.3, eerste lid 2.11 Bal Komt alleen terug in de 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.37 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 
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Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.38 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik lassen 
van metalen 

4.38a 4.3, eerste lid 4.262 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om in de 
buitenlucht 
laswerkzaamheden te 
verrichten 

4.39 4.3, eerste lid 4.265 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij 
laswerkzaamheden 

4.40 4.3, eerste lid 4.267 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
chroom VI-verbindingen 

4.41 4.3, eerste lid 4.267 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
loodverbindingen 

4.42 4.3, eerste lid 4.267 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.43 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
solderen van metalen 

4.43a 4.3, eerste lid 4.275 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij solderen 

4.44 4.3, eerste lid 4.280 en 4.281 
Bal 

Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
cadmium en 
cadmiumverbindingen bij 
hardsolderen 

4.45 4.3, eerste lid 4.280 Bal Voortzetting 
verplichting.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie van 
stoffen behorend tot 
bepaalde stofklassen 

4.46 4.3, eerste lid 4.280 Bal Voortzetting 
verplichting.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Verstrekken van 
informatie over 
samenstelling, 
jaarverbruik en emissies 

4.47 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.48 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik stralen 
van metalen 

4.48a 4.3, eerste lid 4.218 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om in de 
buitenlucht 
straalwerkzaamheden te 
verrichten 

4.49 4.3, eerste lid 4.227 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Emissieconcentraties bij 
straalwerkzaamheden 

4.50 4.3, eerste lid 4.228 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste en derde lid 
is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.51 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
reinigen, lijmen en coaten 
van metalen 

4.52 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om in de 
buitenlucht met een 
nevelspuit te coaten of te 
lijmen 

4.53 4.3, eerste lid - Komt niet in deze vorm 
terug maar er is wel 
een verplichting tot 
bronafzuiging. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentraties bij 
aanbrengen coating of 
lijmlagen 

4.54 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Verbod op schoonbranden  4.54a 4.3, eerste lid 4.237, 4.238 en 
4.239 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
artikelen vluchtige 
organische stoffen 

4.55 4.3, eerste lid 4.438 en 4.352 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.56 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
aanbrengen anorganische 
deklagen 

4.56a 4.3, eerste lid 4.179 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om deklagen aan 
te brengen in buitenlucht 

4.57 4.3, eerste lid 4.193 Bal Voortzetting 
verplichting (in andere 
vorm)  Voor het 
tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 
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Emissieconcentraties bij 
aanbrengen anorganische 
deklagen 

4.58 4.3, eerste lid 4.195 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.59 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik beitsen 
of etsen van metalen 

4.59a 4.3, eerste lid 4.246 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

Emissieconcentraties voor 
beitsen of etsen 

4.60 4.3, eerste lid 4.257 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.61 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
elektrolytisch of 
stroomloos aanbrengen 
van metaallagen 

4.61a 4.3, eerste lid 4.179 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentraties voor 
elektrolytisch of 
stroomloos aanbrengen 
van metaallagen  

4.62 4.3, eerste lid 4.197 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.63 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik drogen 
van metalen 

4.63a  - Komt als afzonderlijke 
activiteit niet terug. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod gebruik 
oplosmiddelen 

4.64  2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
aanbrengen van 
conversielagen op metalen 

4.64a 4.3, eerste lid 4.179 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentraties bij 
chroomzuuranodiseren en 
zwavelzuuranodiseren 

4.65 4.3, eerste lid 4.196 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Verbod gebruik 
perfluoroctaansulfonaten 
bij anodiseren 

4.66 4.3, eerste lid 4.182 Bal Voorzetting verbod. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.67 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
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Toepassingsbereik 
thermisch aanbrengen van 
metaallagen op metalen 

4.67a 4.3, eerste lid 4.179 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentraties bij 
thermisch aanbrengen van 
metaallagen 

4.68 4.3, eerste lid 4.198 Bal Voorzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.69 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik lozen 
van afvalwater 

4.69a 4.3, eerste lid 4.179 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Van toepassing verklaring 
van artikelen 

4.70 4.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gehalte olie in afvalwater 
dat niet mag worden 
overschreden 

4.71 4.3, eerste lid 2.11, 4.294 en 
4.342 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozingen beperken door 
toepassing BBT en verbod 
gebruik kwik 

4.72 4.3, eerste lid 2.11 en 4.182 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden die 
niet mogen worden 
overschreden 

4.73 4.3, eerste lid 2.11, 4.189 en 
4.252 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Mogelijkheid maatwerk 4.74 4.3, eerste lid 2.11 en 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Mogelijkheid maatwerk 4.74.0 4.3, eerste lid 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik 
smelten en gieten van 
metalen 

4.74.1 4.3, eerste lid 4.203 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling en 
emissieconcentratie van 
lood 

4.74.2 4.3, eerste lid 4.210 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie bi 
maken en coaten van 
verloren gietvormen en 
kernen 

4.74.3 4.3, eerste lid 4.208 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie bij 
croning- en coldbox-
kernen 

4.74.4 4.3, eerste lid 4.211 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Emissieconcentratie bij 
uitbreken van gietstukken 

4.74.5 4.3, eerste lid 2.13 en 4.208 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
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geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 
Voor het tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Emissieconcentratie bij 
koud regeneren van zand 

4.74.6 4.3, eerste lid 4.208 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74.7 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
mechnische bewerkingen 
van steen 

4.74a 4.3, eerste lid 4.304 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod op mechnische 
bewerkingen in 
buitenlucht 

4.74aa 4.3, eerste lid 4.313 Bal Voortzetting verbod (in 
vorm verplichting).  
Voor het tweede lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Emissieconcentratie bij 
mechnische bewerkingen 
van steen 

4.74b 4.3, eerste lid 4.315 Bal Voortzetting 
verplichtingen 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Gesloten watercircuit en 
lozen van afvalwater 

4.74c 4.3, eerste lid 2.11, 4.308 en 
4.309 en 4.310 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste lid is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74d - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede en derde 
lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
aanbrengen van lijmen, 
harsen of coating op steen 

4.74da 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om in de 
buitenlucht vluchtige 
organische stoffen aan te 
brengen  

4.74e 4.3, eerste lid 4.313 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie bij 
aanbrengen van lijmen, 
harsen of coatings op 
steen 

4.74f 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74g - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht 
isgeregeld in artikel 
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8.1.6, tweede en derde 
lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
chemisch behandelen van 
steen 

4.74ga 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74h - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
vervaardigen van 
betonmortel 

4.74i 4.3, eerste lid 4.134 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verplichting om doseren 
en mengen in een 
gesloten ruimte te 
verrichten en 
emissieconcentratie 

4.74j 4.3, eerste lid 4.146 en 4.147 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het tweede en derde 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het reinigen 
van met beton 
verontreinigde 
installatieonderdelen 

4.74k 4.3, eerste lid 2.11, 4.141 en 
4.142 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Mengen van afvalstoffen 
voor vervaardigen 
betonmortel 

4.74l 4.3, eerste lid 2.13 Bal 
(gedeeltelijk) 

Mengen van 
afvalstoffen is 
vergunningplichtig. 
Derde lid kan worden 
geregeld met 
maatwerk. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
vormgeven van 
betonproducten 

4.74m 4.3, eerste lid 4.152 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van uitwassen 
van beton 

4.74n 4.3, eerste lid 2.11, 4.159 en 
4.160 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74o - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.74p - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig.  

Overgangsrecht voor 
onbepaalde tijd voor 
inrichtingen met 
vergunning 

4.74p1 4.3, eerste lid - Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik breken 
van steenachtig materiaal 

4.74q 4.3, eerste lid 7.27 Bbl en 
4.304 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

In de buitenlucht breken 
van steenachtig materiaal 

4.74r 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie bij 
inpandig breken van 
steenachtig materiaal 

4.74s 4.3, eerste lid 2.13 en 4.315 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
paragraaf 

4.74t 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
een vuilwaterriool 

4.75 4.3, eerste lid 4.362 Bal Artikel 3.362 regelt 
alleen olie. Voor de 
andere stoffen geldt de 
specifieke zorgplicht. 
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Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik 
afleveren van vloeibare 
brandstoffen aan 
vaartuigen 

4.76 4.3, eerste lid 4.529 en 4.539 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsafstanden 
bunkerstation 

4.77 4.3, eerste lid 2.13, 4.524, 
4.528, 4.532, 
4.538, 4.542, 
4.553, 4.962 en 
4.982 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Absorptiemiddelen en 
andere hulpmiddelen voor 
morsingen 

4.78 4.3, eerste lid 2.11 en 2.13 Bal Komt alleen terug in de 
zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 Ib Ow. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.79 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
afleveren vloeibare 
brandstof en CNG 

4.80 4.3, eerste lid 4.491 en 4.502 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod op inpandige 
aflevering 

4.80a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Veiligheidsafstand voor 
afleveren CNG anders dan 
aan motorvoertuigen, 
vaartuigen of 
spoorvoertuigen 

4.81 4.3, eerste lid 4.484 Bal Voortzetting 
verplichtingen, geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
een vuilwaterriool 

4.82 4.3, eerste lid 2.11 en 4.499 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.83 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
onderhouden of repareren 
van motoren, 
motorvoertuigen, 
spoorvoertuigen of andere 
gemotoriseerde apparaten 
of proefdraaien van 
verbrandingsmotoren 

4.83a 4.3, eerste lid 4.355 en 4.367 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid van 
autowrakken, proefdraaien 
in buitenlucht en 
grondslag voor regels bij 
ministeriële regeling 

4.84 4.3, eerste lid 4.365, 4.366 en 
4.368 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Uitzondering voor 
vaartuigen op verbod 
proefdraaien in 
buitenlucht 

4.85 4.3, eerste lid 2.13 Bal Kan met maatwerk 
worden toegestaan. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik 
onderhouden, repareren of 
afspuiten 
pleziervaartuigen 

4.85a 4.3, eerste lid 4.355 en 4.369 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Niet beroepsmatig 
onderhouden en repareren 
pleziervaartuigen in 
buitenlucht toegestaan en 
verfspuitwerkzaamheden 
in daartoe bestemde 
ruimte 

4.86 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Ais 
het geen hoofdstuk 3 
activiteit is 
(bijvoorbeeld 
scheepswerf) dan mag 
het in de buitenlucht. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.87 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.88 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
ontwikkelen of afdrukken 
van fotografisch materiaal 

4.88a 4.3, eerste lid - Wordt geregeld met 
bruidsschat. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van ontwikkelen 
of afdrukken van 
fotografisch materiaal 

4.89 4.3, eerste lid - Wordt geregeld met 
bruidsschat 

Toepassingsbereik 
zeefdrukken 

4.89a 4.3, eerste lid 4.163 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Eindreiniging 
zeefdrukramen 

4.90 4.3, eerste lid 4.166 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
vuilwaterriool 

4.91 4.3, eerste lid 2.11 en 4.170 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bij lozen moeten rekening 
worden gehouden met 
beschikbare milieu-
informatie 

4.92 4.3, eerste lid 4.169 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.93 - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Toepassingsbereik 
vellenoffset druktechniek 

4.93a 4.3, eerste lid 4.163 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie bij 
toepassen anti-
smetpoeder 

4.94 4.3, eerste lid 4.174 Bal Voortzetting 
verplichting.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94a - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
het vuilwaterriool 

4.94b 4.3, eerste lid 2.11 en 4.169 
Bal 

Bij inwerkingtreding 
van het Bal moet een 
werkinstructie zijn 
opgesteld. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Geen hulpstoffen met 
chroom gebruiken 

4.94c 4.3, eerste lid 4.166 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94d - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

8.1.6, tweede en derde 
lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
bedrukken met 
rotatieoffset druktechniek 

4.94da 4.3, eerste lid 4.163 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Van toepassing verklaring 
afdeling 2.11 over 
oplosmiddelen 

4.94db 4.3, eerste lid 4.438 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater in 
het vuilwaterriool 

4.94dc 4.3, eerste lid 2.11 en 4.169 
Bal 

Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Geen hulpstoffen met 
chroom gebruiken 

4.94dd 4.3, eerste lid 4.166 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94de - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Toepassingsbereik 
bedrukken met 
flexodruktechniek of 
verpakkingsdiepdruktechni
ek 

4.94df 4.3, eerste lid 4.163 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Van toepassing verklaring 
afdeling 2.11 over 
oplosmiddelen 

4.94dg 4.3, eerste lid 4.438 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bij lozen moeten rekening 
worden gehouden met 
beschikbare milieu-
informatie 

4.94dh 4.3, eerste lid 4.169 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94di - - Komt niet terug. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Toepassingsbereik 
bewerken, lijmen, coaten 
of lamineren van papier of 
karton 

4.94dj 4.3, eerste lid 4.320 en 4.336 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94e - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.94f - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie bij 
mechanisch verkleinen 
van papier of karton 

4.94g 4.3, eerste lid 4.331 en 4.348 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen.  Voor 
het eerste en tweede 
lid is overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede en derde 
lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
reinigen of wassen van 
textiel 

4.94ga 4.3, eerste lid 4.667 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Gebruik PER 4.95 4.3, eerste lid 4.675 en 4.467 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Hoeveelheid koolwaterstof 
in gereinigde textiel en in 
vrijkomende drooglucht 

4.101 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van reinigen of 
wassen van textiel 

4.102 4.3, eerste lid 2.11 en 4.672 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. 
Doelmatige 
bemonstering valt 
onder zorgplicht. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
mechanische bewerking of 
verwerking van textiel 

4.103a 4.3, eerste lid 4.320 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie bij 
textiel bewerking 

4.103aa 4.3, eerste lid 4.331 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, Ib Ow. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103b - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103ba - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik lassen 
van textiel 

4.103bb 4.3, eerste lid 4.387 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103c - - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik lijmen 
of coaten of veredelen van 
textiel, leer of bont 

4.103ca 4.3, eerste lid 4.336 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissieconcentratie bij 
aanbrengen van coating of 
lijmlagen en het veredelen 

4.103d 4.3, eerste lid 4.348 Bal Voortzetting 
verplichtingen.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van veredelen 
van textiel 

4.103da 4.3, eerste lid 2.11 Bal Komt alleen in 
zorgplicht terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103e - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103f - - Komt niet terug.   
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Toepassingsbereik 
inwendig reinigen of 
ontsmetten van 
transportmiddelen 

4.103g 4.3, eerste lid 4.554 en 4.887 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.103h - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorkomen dat product in 
afvalwater komt  

4.104 4.3, eerste lid 2.11 Bal Komt alleen in 
zorgplicht terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van inwendig 
reinigen of ontsmetten 
van transportmiddelen 
waarin onverpakt vlees is 
vervoerd 

4.104a 4.3, eerste lid 4.559 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
inwendig reinigen of 
ontsmetten van 
transportmiddelen waarin 
dieren zijn vervoerd 

4.104b 4.3, eerste lid 4.813 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
inwendig reinigen van 
werktuigen waarmee 
gewasbeschermingsmiddel
en of meststoffen zijn 
toegepast 

4.104c  4.893 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
inwendig reinigen van 
veeg- of vuilniswagens 

4.104d 4.3, eerste lid - Er komt 
overgangsrecht in de 
bruidsschat. Verder 
geen overgangsrecht 
nodig. 

Lozen van afvalwater 
afkomstig van het 
inwendig reinigen van een 
transportmiddelen waarin 
betonmortel is vervoerd 

4.104e 4.3, eerste lid 2.11, 2.13 en 
4.140 tot en met 
4.142 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik in 
werking hebben acculader 

4.113c 4.3, eerste lid - Wordt geregeld met 
bruidsschat. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.114 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Wordt geregeld met 
bruidsschat. 

Toepassingsbereik in 
werking hebben van een 
crematorium of strooiveld 

4.116 4.3, eerste lid 4.634 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om kisten te 
verbranden met lood of 
zink 

4.117 4.3, eerste lid 4.636 Bal Voortzetting verbod. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.118 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie van 
stofklasse S bij 
crematieoven voor dieren 

4.118a 4.3, eerste lid 4.642 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissieconcentratie kwik 
en kwikverbindingen 

4.119 4.3, eerste lid 4.638 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.120 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
laboratorium of 
praktijkruimte 

4.122 4.3, eerste lid 4.647 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.123 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
lozen afvalwater 

4.124 4.3, eerste lid 4.652 Bal Voortzetting regels. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Emissieconcentratie eisen 
voor emissies in de lucht 

4.125 4.3, eerste lid 2.13 en 4.656 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 Ib en 
overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.126 4.3, eerste lid - Komt niet terug.  
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

4.127 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Hoofdstuk 5 Industriële 
emissies 

    

Toepassingsbereik van 
paragrafen 

5 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik in 
werking hebben van een 
grote stookinstallatie 

5.1 4.3, eerste lid 4.29 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Afgassen gecontroleerd 
afvoeren 

5.2 4.3, eerste lid 4.33 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik 
emissiegrenswaarden 

5.3 4.3, eerste lid 4.32 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
zwaveldioxide 

5.4 4.3, eerste lid 4.34 en 4.35 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
stikstofoxiden 

5.5 4.3, eerste lid 4.36 en 4.37 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
koolmonoxide 

5.6 4.3, eerste lid 4.38 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
totaal stof 

5.7 4.3, eerste lid 4.39 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Uitzonderingen 
emissiegrenswaarden 

5.8 4.3, eerste lid 4.54 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Emissiegrenswaarden bij 
gelijktijdig gebruik 
verschillende soorten 
brandstof 

5.9 4.3, eerste lid 4.55 en 4.56 Bal Voortzetting regeling. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitzondering voor 
laagzwavelige brandstof 

5.10 4.3, eerste lid 4.57, 4.58 en 
4.59 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Uitzondering als geen 
gasvormige brandstof 
wordt gestookt vanwege 
incident  

5.11 4.3, eerste lid 4.60 en 4.61 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Buiten gebruik stellen 
stookinstallatie 

5.12 4.3, eerste lid 4.45, 4.46 en 
4.47 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Norm voor netto elektrisch 
rendement 

5.12a 4.3, eerste lid 4.62 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.13 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig.  

Overgangsrecht voor 
stookinstallaties die met 
steenkool worden gestookt 
en voor stookinstallaties 
met een vergunning met 
strengere 
emissiegrenswaarden 

5.14 4.3, eerste lid 
 

Overgangsrecht voor 
stoken met steenkool 
is materieel 
uitgewerkt. Strengere 
vergunningvoorschrifte
n blijven gelden als 
maatwerkvoorschriften 
op grond van artikel 
4.13 IwOw. 

Toepassingsbereik 
afvalverbrandings- en 
afvalmeeverbrandings-
installaties 

5.15 4.3, eerste lid 4.63 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Afgassen gecontroleerd 
afvoeren 

5.16 4.3, eerste lid 4.72 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Verplichtingen voor het in 
ontvangst nemen van 
afvalstoffen 

5.17 4.3, eerste lid 2.13 en 4.96 Bal Voortzetting 
verplichting.  Voor het 
eerste lid, onder b, is 
overgangsrecht 
geregeld in artikel 
8.1.6, tweede lid, 
IbOw. 

Terugwinning warmte 5.18 4.3, eerste lid 4.94, 4.98 en 
4.100 Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
installaties waarin warmte 
afkomstig is van gevaarlijk 
afval of onbehandelde of 
ongesorteerde afvalstoffen 

5.19 4.3, eerste lid 4.73 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
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Artikel 
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Emissiegrenswaarden voor 
andere installaties 

5.20 4.3, eerste lid 4.75 en 4.76 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarde voor 
kwik 

5.21 4.3, eerste lid 4.75 en 4.77 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
cementoven 

5.22 4.3, eerste lid 4.77 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bepaling 
emissiegrenswaarde met 
formule 

5.23 4.3, eerste lid 4.76 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Bij vergunningvoorschrift 
vaststellen van 
emissiegrenswaarden die 
afwijken van art 5.19 

5.24 4.3, eerste lid 4.74 Bal Voortzetting regel. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bij vergunningvoorschrift 
vaststellen van 
emissiegrenswaarden die 
afwijken van art 5.22 

5.25 4.3, eerste lid - Komt niet terug geen 
overgangsrecht nodig.  

Afwijken van 
emissiegrenswaarden 

5.26 4.3, eerste lid 4.92 Bal Voorzetting 
uitzonderingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Behandeling van 
afvalwater afkomstig van 
reiniging afgassen 

5.27 4.3, eerste lid 4.68 en 4.69 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Niet verdunnen van 
afvalwater 

5.28 4.3, eerste lid 2.11 Bal Komt alleen in 
specifieke zorgplicht 
terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Norm voor netto elektrisch 
rendement 

5.28a 4.3, eerste lid 4.95 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor netto 
elektrisch rendement 

5.28b 4.3, eerste lid - Overgangsrecht is 
materieel uitgewerkt. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.29 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor 
lepolovens en lange 
draaiovens en voor 
installaties waarvoor 
strengere 
vergunningvoorschriften 
gelden 

5.30 4.3, eerste lid - Overgangsrecht voor 
lepolovens en lange 
draaiovens is materieel 
uitgewerkt. Strengere 
vergunningvoorschrifte
n blijven gelden als 
maatwerkvoorschriften 
op grond van artikel 
4.13 Iw Ow. 

Toepassingsbereik ippc-
installatie voor productie 
titaandioxide 

5.31 4.3, eerste lid 4.104 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verboden om afvalstoffen 
in oppervlaktewater, 
grondwater of zeewater te 
brengen 

5.32 4.3, eerste lid 4.107 Bal Voortzetting verboden. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
sulfaatproces 

5.33 4.3, eerste lid 4.108 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
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Emissiegrenswaarden voor 
chlorideproces 

5.34 4.3, eerste lid 4.109 Bal Voorzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorkomen emissie 
zuurdruppels 

5.35 4.3, eerste lid 4.112 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
emissies in de lucht 

5.36 4.3, eerste lid 4.113 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden 
chlorideproces 

5.37 4.3, eerste lid 4.114 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.38 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor 
installaties waarvoor 
strengere 
vergunningvoorschriften 
gelden 

5.39 4.3, eerste lid - Strengere 
vergunningvoorschrifte
n blijven gelden als 
maatwerkvoorschriften 
op grond van artikel 
4.13 IwOw. 

Toepassingsbereik 
installaties voor de 
productie van zwavel 

5.40 4.3, eerste lid 4.120 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Norm voor de 
omzettingsgraad van 
geconcentreerd 
waterstofsulfide 

5.41 4.3, eerste lid 2.11 en 4.121 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor 
bestaande installatie 

5.42 4.3, eerste lid 4.121 Bal Overgangsrecht 
geregeld in artikel 
4.121 Bal. 

Toepassingsbereik 
middelgrote 
stookinstallaties gestookt 
op niet-standaard 
brandstoffen 

5.43 4.3, eerste lid 4.431ba Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
middelgrote 
stookinstallaties 

5.44 4.3, eerste lid 4.431ba, 
4.431cf, 
4.431bg, 
4.431bh, 
4.431bm, 
4.431ck, 
4.431bn, 
4.431bp, 
4.431ca en 
4.431cb Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Emissiegrenswaarden voor 
stookinstallaties anders 
dan een zuigermotor of 
gasturbine 

5.44a 4.3, eerste lid 4.431bl en 
4.431cj Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
gasturbine 

5.44b 4.3, eerste lid 4.431bi en 
4.431cg Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Emissiegrenswaarden 
dieselmotor 

5.44c 4.3, eerste lid 4.431bj en 
4.431ch Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Emissiegrenswaarden 
gasmotor 

5.44d 4.3, eerste lid 4.431bk en 
4.431ci Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Toepassingsbereik in 
werking installatie voor 
productie van asfalt 

5.45 4.3, eerste lid 4.122 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Emissiegrenswaarden 
productie asfalt 

5.46 4.3, eerste lid 2.11 en 4.127 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.47 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht voor 
installaties die voor 1 
januari 2009 in gebruik 
zijn genomen 

5.48 4.3, eerste lid 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. Is materieel 
uitgewerkt. 

Toepassingsbereik opslag 
vloeistoffen 

5.49 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag maatwerk en 
nadere regels bij 
ministeriële regeling 

5.50 - - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 
Overgangsrecht voor 
maatwerk is geregeld 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Begripsomschrijvingen en 
grondslag nadere regels 
bij ministeriële regeling 

5.51 4.3, eerste lid 2.13, 4.1074 en 
4.1081 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik in 
werking hebben terminal 
met opslaginstallatie 

5.52 4.3, eerste lid 4.1074 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.53 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik in 
werking hebben terminal 
met overslaginstallatie 

5.54 4.3, eerste lid 4.1074 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Voorschriften voor vullen 
mobiele tank 

5.55 4.3, eerste lid 4.1081 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Gemiddelde concentratie 
dampen 

5.56 4.3, eerste lid 4.1082 en 
4.1083 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling en 
nauwkeurigheid meting 

5.57 4.3, eerste lid 4.1084 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Normale laaddebiet 5.58 4.3, eerste lid 4.1089 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Dampopvangsysteem 
heeft een tegendruk van 
ten hoogste 55 millibar 

5.59 4.3, eerste lid 4.1090 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Voorschriften voor vullen 
tankwagen langs 
onderzijde 

5.60 4.3, eerste lid 4.1091 Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Terugvoeren damp bij een 
benzineoverslaginstallatie 

5.61 4.3, eerste lid 2.11 en 4.1092 
Bal 

Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Aanwezigheid 
benzinelaadportaal 

5.62 4.3, eerste lid 4.1093 Bal Voortzetting 
verplichting. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.63 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Toepassingsbereik LPG-
tankstations 

5.64 4.3, eerste lid 4.472 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor nadere 
regels bij ministeriële 
regeling 

5.65 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Hoofdstuk 6 Overgangs- 
en slotbepalingen 

    

Toepassingsbereik 
hoofdstuk 

6 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Overgangsrecht 
vergunningvoorschriften 
Wet milieubeheer, nadere 
eisen en 
maatwerkvoorschriften 

6.1 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Overgangsrecht 
vergunningvoorschriften 
en nadere eisen lozingen 
vanuit inrichtingen 

6.2 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Overgangsrecht 
vergunningvoorschriften 
en nadere eisen lozingen 
anders dan vanuit 
inrichtingen 

6.2a 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht Ib Ow. 

Overgangsrecht 
ontheffingen 
Lozingenbesluit 
bodembescherming, 
vergunningen Wvo en 
diverse toegestane 
activiteiten 

6.3 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Als geen vergunning is 
verleend of melding is 
gedaan dan moet alsnog 
een melding worden 
gedaan 

6.4 4.3, eerste lid - Valt onder 
meldingsverplichtingen 
en algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Overgangsrecht voor 
lopende 
vergunningenprocedures 

6.5 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Overgangsrecht voor 
lopende 
vergunningenprocedures 

6.5a 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel huidig 
besluit 

Artikel 
Omgevings
wet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Eerste dag van 
keuringstermijn is dag van 
laatste keuring 

6.6 4.3, eerste lid - Komt niet terug. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Maatwerkvoorschriften 
voor lozen in 
oppervlaktewater worden 
aangemerkt als 
vergunning 

6.7a 4.3, eerste lid - Valt onder algemene 
overgangsrecht IbOw. 

Overgangsrecht regelen 
voor wijzigingen in niet-
publiekrechtelijke normen 

6.41 4.3, eerste lid Or Als dat nodig is kan 
overgangsrecht worden 
geregeld in de 
Omgevingsregeling. 

Verslaglegging over 
doeltreffendheid en 
effecten van het besluit 

6.42 - - Komt niet terug. 

Besluiten die zijn vervallen 6.43 - - Komt niet terug. 

Inwerkingtredingsbepaling 6.44 4.3, eerste lid 18.2 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Citeertitel 6.45 4.3, eerste lid 18.3 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Standaard 
berekeningswijze van de 
kosteneffectiviteit 
behorend bij artikel 2.7 

Bijl. 2 4.3, eerste lid  Or Zie artikel 8.28, 
tweede lid Bkl. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

Stuifklassen behorend bij 
de artikelen 3.37 en 3.38 

Bijl. 3 4.3, eerste lid  Bijlage IV Bal Voortzetting 
verplichtingen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 
  



b. Transponeringstabel Bouwbesluit 2012 

Hoofdstuk/onderwerp Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

§ 1.1. Algemeen     
Begripsbepalingen 1.1  4.3, eerste lid 1.1 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aantal personen in een 
bouwwerk 

1.2 4.3, eerste lid 2.11 Bbl Specifiek 
overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 2.12 Bbl. 

Gelijkwaardigheid 1.3  4.7 2.4 en 2.5 Bbl Artikel 8.2.17 
IbOw. 

Gemeenschappelijk en 
gezamenlijk 

1.4 4.3, eerste lid 2.7 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 1.2 Toepassing normen en 
certificatie- en 
inspectieschema’s  

    

Toepassing normen, 
certificatie- en 
inspectieschema’s 

1.5 - - Delegatiebepaling, 
geen 
overgansrecht 
nodig. 

§ 1.3 CE-markering en 
kwaliteitsverklaringen  

    

In handel brengen 
bouwproduct 

1.6 4.3, eerste lid 2.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

- 1.7 - - Artikel reeds 
vervallen in 
Bouwbesluit 2012. 

Toepassing Ce-markering en 
kwaliteitsverklaringen 

1.8 4.3, eerste lid 2.14 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Certificatie- en inspectie-
instellingen 

1.9 4.3, eerste lid 2.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verordening bouwproducten 1.10 4.3, eerste lid 2.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Erkenning 
kwaliteitsverklaringen 

1.11 4.3, eerste lid 2.15 en 1.2 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 1.4 Bijzondere bepalingen      
Verbouw 1.12 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Uitzonderingen woonfunctie 
voor particulier eigendom 

1.12a 4.3, eerste lid 4.9 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Uitzonderingen voor een 
drijvend bouwwerk 

1.12b 4.3, eerste lid 4.10 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Monumenten 1.13 4.3, eerste lid 2.8 Bbl Specifiek 
overgangsrecht 
opgenomen in 
Hoofdstuk 7a Bbl. 

Tijdelijke bouw 1.14 4.3, eerste lid 4.8 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Verplaatsing 1.15 4.3, eerste lid 5.6 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Drank- en horeca-intrichting 1.15a 4.3, eerste lid 2.10 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Zorgplicht 1.16 4.3, eerste lid 2.6 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beschikbaarheid gegevens 
en bescheiden 

1.17  4.3, eerste lid 6.17 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 1.5 Gebruiksmelding     
Gebruiksmelding 1.18 4.3, eerste lid en 4.4 6.6 en 6.7 Bbl Overgangsrecht is 

opgenomen in 
artikel 8.1.1 IbOw. 

Indiening gebruiksmelding 1.19 4.3, eerste lid en 4.4 6.8 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.1 IbOw. 

Afhandeling gebruiksmelding 1.20 - - De AWB is van 
toepassing op 
verkeer tussen 
burgers en 
bestuursorganen. 

Nadere voorwaarden 1.21 4.3, eerste lid en 4.5 6.5 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw. 

Wijzigen nadere 
voorwaarden 

1.22 4.3, eerste lid en 4.5 6.5 en 6.9 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw 

§ 1.6 Procedure 
bouwwerkzaamheden  

    

Aanwezigheid bescheiden 1.23 4.3, eerste lid 7.8 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Uitzetten 
bebouwingsgrenzen 

1.24 - -  Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Mededeling aanvang en 
beëindiging 
bouwwerkzaamheden 

1.25 4.3, eerste lid 7.7 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 1.7 Procedure 
sloopwerkzaamheden  

    

Sloopmelding 1.26 4.3, eerste lid en 4.4 7.10 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.1 IbOw. 

Indiening sloopmelding 1.27 4.3, eerste lid en 4.4 7.11 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.1 IbOw. 

Afhandeling sloopmelding 1.28 - 
 
 
 

- De Awb is van 
toepassing op 
verkeer tussen 
burgers en 
bestuursorganen. 

Nadere voorwaarden 1.29 4.3, eerste lid en 4.5 7.5 en 7.14 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw. 

Wijzigen nadere 
voorwaarden 

1.30 4.3, eerste lid en 4.5 7.5 en 7.14 Bbl Overgangsrecht is 
opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw. 



- 1.31 - - Artikel reeds 
vervallen in 
Bouwbesluit 2012. 

Aanwezigheid bescheiden 1.32 4.3, eerste lid 7.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Mededeling aanvang en 
beëindiging 
sloopwerkzaamheden 

1.33 4.3, eerste lid 7.12 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 2: Technische 
bouwvoorschriften uit 
oogpunt van veiligheid  

    

Afdeling 2.1 Algemene sterke     
§ 2.1.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.1 4.3, eerste lid 4.11 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Fundamentele 
belastingscombinaties 

2.2 4.3, eerste lid 4.12 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Buitengewone 
belastingscombinaties 

2.3 4.3, eerste lid 4.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bepalingsmethode 2.4 4.3, eerste lid 4.14 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.5 4.3, eerste lid 5.9 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.5a 4.3, eerste lid 4.15 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aardbevingen 2.5b - - Delegatiebepaling, 
geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Drijvende bouwwerken 
 
 

2.5c 4.3, eerste lid 4.15a, 4.15b, 
4.15c, 4.15d, 
4.15e Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.1.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.6 4.3, eerste lid 3.8 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Fundamentele 
belastingscombinaties 

2.7 4.3, eerste lid 3.9 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Uiterste grenstoestand 2.8 4.3, eerste lid 3.10 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.2 Sterkte bij 
brand  

    

§ 2.2.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel  2.9 4.3, eerste lid 4.16 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Tijdsduur 2.10 4.3, eerste lid 4.17 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bepalingsmethode 2.11 4.3, eerste lid 4.18 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Verbouw 2.12 4.3, eerste lid 5.10 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.2.2. Bestaande bouw     
Aansturingsartikel  2.13 4.3, eerste lid 3.11 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Tijdsduur 2.14 4.3, eerste lid 3.12 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bepalingsmethode 2.15 4.3, eerste lid 3.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.3 Afscheiding van 
vloer, trap en hellingbaan 

    

§ 2.3.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.16 4.3, eerste lid 4.19 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 2.17 4.3, eerste lid 4.20 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoogte 2.18 4.3, eerste lid 4.21 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Openingen 2.19 4.3, eerste lid 4.22 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Overklauterbaarheid 2.20 4.3, eerste lid 4.23 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.21 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.3.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.22 4.3, eerste lid 3.14 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 2.23 4.3, eerste lid 3.15 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoogte  2.24 4.3, eerste lid 3.16 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Openingen 2.25 4.3, eerste lid 3.17 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.4 Overbrugging 
van hoogteverschillen  

    

§ 2.4.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.26 4.3, eerste lid 4.24 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Voorziening bij 
hoogteverschil 

2.27 4.3, eerste lid 4.25 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.28 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Tijdelijke bouw 2.29 4.3, eerste lid 4.33 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.4.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.30 4.3, eerste lid 3.18 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Voorziening bij 
hoogteverschil 

2.31 4.3, eerste lid 3.19 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.5 Trap      
§ 2.5.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.32 4.3, eerste lid 4.24 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen trap 2.33 4.3, eerste lid 4.26 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Trapbordes 2.34 4.3, eerste lid 4.27 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Leuning 2.35 4.3, eerste lid 4.28 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Regenwerend 2.36 4.3, eerste lid 4.29 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.37 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.5.2 Bestaande bouw      
Aansturingsartikel 2.38 4.3, eerste lid 3.18 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen trap 2.39 4.3, eerste lid 3.20 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Trapbordes 2.40 4.3, eerste lid 3.21 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Leuning 2.41 4.3, eerste lid 3.22 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.6 Hellingbaan     
§ 2.6.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.42 4.3, eerste lid 4.24 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen hellingbaan 2.43 4.3, eerste lid 4.30 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hellingbaanbordes 2.44 4.3, eerste lid 4.31 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Geleiderand 2.45 4.3, eerste lid 4.32 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.46 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.6.2 Bestaande bouw     



Aansturingsartikel 2.47 4.3, eerste lid 3.18 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen hellingbaan 2.48 4.3, eerste lid 3.23 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Geleiderand 2.49 4.3, eerste lid 3.24 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.7 Beweegbare 
constructieonderdelen  

    

§ 2.7.1 Nieuwbouw     
 Aansturingsartikel 2.50 4.3, eerste lid 4.34 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Hinder 2.51 4.3, eerste lid 4.35 en 4.216 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.52 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.53 4.3, eerste lid 4.36 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.7.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.54 4.3, eerste lid 3.25 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Hinder 2.55 4.3, eerste lid 3.26 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.8 Beperking van 
het ontstaan van een 
brandgevaarlijke situatie  

    

§ 2.8.1 Nieuwbouw     
 Aansturingsartikel 2.56 4.3, eerste lid 4.37 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Stookplaats 2.57 4.3, eerste lid 4.38 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Schacht, koker of kanaal 2.58 4.3, eerste lid 4.39 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Rookgasafvoer 2.59 4.3, eerste lid 4.40 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Opstelplaats open 
verbrandingstoestel 

2.60 4.3, eerste lid 4.135 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijk bouwwerk 2.61 4.3, eerste lid 4.41 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.8.2 Bestaande bouw     
 Aansturingsartikel  2.62 4.3, eerste lid 3.27 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Stookplaats 2.63 4.3, eerste lid 3.28 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Rookgasafvoer 2.64 4.3, eerste lid 3.29 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Opstelplaats open 
verbrandingstoestel 

2.65 4.3, eerste lid 3.75 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.9 Beperking van 
het ontwikkelen van brand 
en rook  

    

§ 2.9.1 Nieuwbouw     
 Aansturingsartikel 2.66 4.3, eerste lid 4.42 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Binnenoppervlak 2.67 4.3, eerste lid 4.43 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Buitenoppervlak 2.68 4.3, eerste lid 4.44 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beloopbaar vlak 2.69 4.3, eerste lid 4.45 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vrijgesteld 2.70 4.3, eerste lid 4.46 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Dakoppervlak 2.71 4.3, eerste lid 4.47 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Constructieonderdeel 2.72 - - Delegatiebepaling, 
geen 
overgansrecht 
nodig. 

Verbouw 2.73 4.3, eerste lid 5.12 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.74 4.3, eerste lid 4.48 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.9.2 Bestaande bouw     
 Aansturingsartikel 2.75 4.3, eerste lid 3.30 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Binnenoppervlak 2.76 4.3, eerste lid 3.31 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Buitenoppervlak 2.77 4.3, eerste lid 3.32 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beloopbaar vlak 2.78 4.3, eerste lid 3.33 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vrijgesteld 2.79 4.3, eerste lid 3.34 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Toepassing Euroklassen 2.80  4.3, eerste lid 3.35 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.10 Beperking van 
uitbreiding van brand  

    

§ 2.10.1 Nieuwbouw     



 Aansturingsartikel 2.81 4.3, eerste lid 4.49 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Ligging 2.82 4.3, eerste lid 4.50 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Omvang 2.83 4.3, eerste lid 4.51 en 4.52 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag 

2.84 4.3, eerste lid 4.53 en 4.54 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.85 4.3, eerste lid 5.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.86 4.3, eerste lid 4.55 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.10.2 Bestaande bouw     
 Aansturingsartikel  2.87 4.3, eerste lid 3.36 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Ligging 2.88 4.3, eerste lid 3.37 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Omvang 2.89 4.3, eerste lid 3.38 en 3.39 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag 

2.90 4.3, eerste lid 3.40 en 3.41 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.11 Verdere 
beperking van uitbreiding 
van brand 

    

§ 2.11.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel  2.91 4.3, eerste lid 4.56 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Ligging 2.92 4.3, eerste lid 4.57 en 4.58 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Omvang 2.93 4.3, eerste lid 4.59 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag en 
rookdoorgang 

2.94 4.3, eerste lid 4.60, 4.61 en 
4.62 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.95 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.96 4.3, eerste lid 4.63 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.11.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel  2.97 4.3, eerste lid 3.42 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Ligging 2.98 4.3, eerste lid 3.43 en 3.44 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Omvang 2.99 4.3, eerste lid 3.45 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Weerstand tegen 
rookdoorgang of 
branddoorslag of 
brandoverslag 

2.100 4.3, eerste lid 3.46 en 3.47 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.12 Vluchtroutes     
§ 2.12.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel  2.101 4.3, eerste lid 4.64 en 4.73 

Bbl 
Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vluchtroute 2.102 4.3, eerste lid 4.65, 4.66 en 
4.67 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beschermde vluchtroute 2.103 4.3, eerste lid 4.68 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Extra beschermde 
vluchtroute 

2.104 4.3, eerste lid 4.69 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsvluchtroute 2.105 4.3, eerste lid 4.70 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tweede vluchtroute 2.106 4.3, eerste lid 4.71 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Inrichting vluchtroute 2.107 4.3, eerste lid 4.7, 4.75, 
4.76, 4.77, 
4.78 en 4.79 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit van vluchtroute 2.108 4.3, eerste lid 4.80 en 4.81 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.109 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.110 4.3, eerste lid 4.72 en 4.82 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.12.2 Bestaande bouw    Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aansturingsartikel 2.111 4.3, eerste lid 3.48 en 3.55 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vluchtroute 2.112 4.3, eerste lid 3.49 en 3.50 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beschermde vluchtroute 2.113 4.3, eerste lid 3.51 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Extra beschermde 
vluchtroute 

2.114 4.3, eerste lid 3.52 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsroute 2.115 4.3, eerste lid 3.53 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tweede vluchtroute 2.116 4.3, eerste lid 3.54 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Inrichting vluchtroute 2.117 4.3, eerste lid 3.56, 3.57, 
3.58, 3.59 en 
3.60 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit van een 
vluchtroute 

2.118 - - Delegatiebepaling, 
geen 
overgansrecht 
nodig. 

Afdeling 2.13 Hulpverlening 
bij brand  

    

§ 2.13.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel  2.119 4.3, eerste lid 4.83 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Brandweerlift 2.120 4.3, eerste lid 4.84 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Loopafstand 2.121 4.3, eerste lid 4.85 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hulppost 2.122 4.3, eerste lid 4.86 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.123 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 2.124 4.3, eerste lid 4.87 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.13.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.125 4.3, eerste lid 3.61 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Hulppost 2.126 4.3, eerste lid 3.62 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.14 Hoge en 
ondergrondse gebouwen, 
nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 2.127 4.3, eerste lid 4.88 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Inrichting  2.128 4.3, eerste lid 4.89 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.15 
Inbraakwerendheid, 
nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 2.129 4.3, eerste lid 4.99 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Reikwijdte 2.130 4.3, eerste lid 4.100 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.131 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.16 Veiligheidszone 
en 
plasbrandaandachtsgebied 
nieuwbouw  

    



Aansturingsartikel 2.132 4.3, eerste lid 4.90 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidszone en 
plasbrandaandachtsgebied 

2.133 4.3, eerste lid 4.91, 4.92, 
4.93, 4.94, 
4.95 en 4.124 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 2.133a 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 2.17.1 Aanvullende 
regels tunnelveiligheid 

    

§ 2.17.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 2.134 4.3, eerste lid 4.97 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Verkeersveiligheid 2.135 4.3, eerste lid 4.98 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2.17.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 2.136 4.3, eerste lid  3.133 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Verkeersveiligheid 2.137  - - Reeds in 2014 
vervallen in 
Bouwbesluit, geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 3 Technische 
bouwvoorschriften uit 
oogpunt van gezondheid  

    

Afdeling 3.1 Bescherming 
tegen geluid van buiten, 
nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 3.1 4.3, eerste lid 4.101 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Geluid van buyiten 3.2 4.3, eerste lid 4.102 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Industrie-, weg- of 
spoorweglawaai 

3.3 4.3, eerste lid 4.103 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtvaartlawaai 3.4 4.3, eerste lid 4.104 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.5 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.6 4.3, eerste lid 4.105 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.2 Bescherming 
tegen geluid van installaties, 
nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 3.7 4.3, eerste lid 4.106 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aangrenzend perceel 3.8 4.3, eerste lid 4.107 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Zelfde perceel 3.9 4.3, eerste lid 4.108 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.10 4.3, eerste lid 5.14 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.11 4.3, eerste lid 4.109 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.3 Beperking van 
galm, nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 3.12 4.3, eerste lid 4.110 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Geluidsabsorptie 3.13 4.3, eerste lid 4.111 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.14 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.4 Geluidwering 
tussen ruimten, nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 3.15 4.3, eerste lid 4.112 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Ander perceel 3.16 4.3, eerste lid 4.113 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verschillende 
gebruiksfuncties op hetzelfde 
perceel 

3.17 4.3, eerste lid 4.114 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie 

3.17a 4.3, eerste lid 4.115 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.18 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.19 4.3, eerste lid 4.116 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.5 Wering van 
vocht  

    

§ 3.5.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.20 4.3, eerste lid 4.117 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Wering van vocht van buiten 3.21 4.3, eerste lid 4.118 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Factor van de temperatuur 3.22 4.3, eerste lid 4.119 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Wateropname 3.23 4.3, eerste lid 4.120 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.24 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.5.2 Bestaande bouw     



Aansturingsartikel 3.25 4.3, eerste lid 3.63 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vocht van buiten 3.26 4.3, eerste lid 3.64 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Wateropname 3.27 4.3, eerste lid 3.65 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.6 Luchtverversing      
§ 3.6.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.28 4.3, eerste lid 4.121 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Luchtverversing 
verblijfsgebied, 
verblijfsruimte, toiletruimte 
en badruimte 

3.29 4.3, eerste lid 4.122 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Thermisch comfort 3.30 4.3, eerste lid 4.123 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Regelbaarheid 3.31 4.3, eerste lid 4.124 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtverversing overige 
ruimten 

3.32 4.3, eerste lid 4.125 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Plaats van de opening 3.33 4.3, eerste lid 4.126 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtkwaliteit 3.34 4.3, eerste lid 4.127 en 4.128 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.35 4.3, eerste lid 5.15 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.36 4.3, eerste lid 4.129 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.6.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 3.37 4.3, eerste lid 3.66 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Luchtverversing 
verblijfsruimte, toiletruimte 
en badruimte 

3.38 4.3, eerste lid 3.67 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtverversing overige 
ruimten 

3.39 4.3, eerste lid 3.68 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtkwaliteit 3.40 4.3, eerste lid 3.70 en 3.71 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.7 Spuivoorziening      
§ 3.7.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.41 4.3, eerste lid 4.130 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit 3.42 4.3, eerste lid 4.131 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Plaats van de opening 3.43 4.3, eerste lid 4.132 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw  3.44 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.45 4.3, eerste lid 4.133 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.7.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 3.46  4.3, eerste lid 3.72 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit 3.47 4.3, eerste lid 3.73 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.8 Toevoer van 
verbrandingslucht en afvoer 
van rookgas  

    

§ 3.8.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.48 4.3, eerste lid 4.134 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 3.49 4.3, eerste lid 4.135 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit 3.50 4.3, eerste lid 4.136 en 4.137 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Plaats van de opening 3.51 4.3, eerste lid 4.138 en 4.139 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Thermisch comfort 3.52 4.3, eerste lid 4.140 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Rookdoorlatendheid 3.53 4.3, eerste lid 4.141 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Stromingsrichting 3.54 4.3, eerste lid 4.136 en 4.137 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.55 4.3, eerste lid 5.16 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig 

Tijdelijke bouw 3.56 4.3, eerste lid 4.142 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.8.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 3.57 4.3, eerste lid 3.74 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 3.58 4.3, eerste lid 3.75 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Capaciteit 3.59 4.3, eerste lid 3.76 en 3.77 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Rookdoorlatendheid 3.60  4.3, eerste lid 3.78 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Stromingsrichting 3.61 4.3, eerste lid 3.76 en 3.77 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.9 Beperking van 
de aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling  

    

§ 3.9.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.62 4.3, eerste lid 6.25, 6.26 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Ministeriële regeling 3.63 - - Delegatiebepaling, 
niet ingevuld in 
regeling 
Bouwbesluit, geen 
overgansrecht 
nodig. 

Verbouw 3.64 4.3, eerste lid 6.25, 6.26 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 3.65 4.3, eerste lid 6.25, 6.26 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.9.2 Bestaande bouw     
 Aansturingsartikel 3.66 4.3, eerste lid 6.25 en 6.26 

Bbl 
Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Ministeriële regeling 3.67 - - Delegatiebepaling, 
niet ingevuld in 
regeling 
Bouwbesluit, geen 
overgansrecht 
nodig. 

Afdeling 3.10 Bescherming 
tegen ratten en muizen  

    

§ 3.10.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 3.68 4.3, eerste lid 4.143 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Openingen 3.69 4.3, eerste lid 4.144 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Scherm 3.70 4.3, eerste lid 4.145 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.71 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.10.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 3.72 4.3, eerste lid 3.79 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Openingen 3.73 4.3, eerste lid 3.80 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 3.11 Daglicht      
§ 3.11.1 Nieuwbouw     
 Aansturingsartikel 3.74 4.3, eerste lid 4.146 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 



Daglichtoppervlakte 3.75 4.3, eerste lid 4.147 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 3.76 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.11.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 3.77 4.3, eerste lid 3.81 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Daglichtoppervlakte 3.78 4.3, eerste lid 3.82 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4 Technische 
bouwvoorschriften uit het 
oogpunt van bruikbaarheid  

    

Afdeling 4.1 Verblijfsgebied 
en verblijfsruimte  

    

§ 4.1.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 4.1 4.3, eerste lid 4.162 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.2 4.3, eerste lid 4.163 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen verblijfsgebied 
en verblijfsruimte 

4.3 4.3, eerste lid 4.164 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.4 4.3, eerste lid 5.17 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 4.1.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel  4.5 4.3, eerste lid 3.88 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.6 4.3, eerste lid 3.89 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen verblijfsgebied 
en verblijfsruimte 

4.7 4.3, eerste lid 3.90 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.2 Toiletruimte     
§ 4.2.1 Nieuwbouw     
Aansturingsartikel 4.8 4.3, eerste lid 4.165 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.9 4.3, eerste lid 4.166 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

- 4.10 - - Reeds vervallen in 
Bouwbesluit, geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen 4.11 4.3, eerste lid 4.167 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.12 4.3, eerste lid 5.18 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 4.2.2 Bestaande bouw     



Aansturingsartikel 4.13 4.3, eerste lid 3.91 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.14 4.3, eerste lid 3.92 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

- 4.15 - - Reeds vervallen in 
Bouwbesluit, geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen 4.16 4.3, eerste lid 3.93 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.3 Badruimte, 
nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 4.17 4.3, eerste lid 4.168 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.18 4.3, eerste lid 4.169 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen 4.19 4.3, eerste lid 4.170 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.20 4.3, eerste lid 5.19 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.4 Bereikbaarheid 
en toegankelijkheid, 
nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 4.21 4.3, eerste lid 4.179 en 4.183 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vrije doorgang 4.22 4.3, eerste lid 4.180 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vrije doorgang verkeersroute 4.23 4.3, eerste lid 4.181 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 
toegankelijkheidssector 

4.24 4.3, eerste lid 4.184, 4.185 
en 4.186 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Integraal toegankelijke 
toilet- en badruimte 

4.25 4.3, eerste lid 4.187 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bereikbaarheid 
toegankgelijkheidssector 

4.26 4.3, eerste lid 4.188 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoogteverschillen 4.27 4.3, eerste lid 4.182 en 4.189 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen liftkooi 4.28 4.3, eerste lid 4.190 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.29 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.5 Buitenberging, 
nieuwbouw  

    



Aansturingsartikel 4.30 4.3, eerste lid 4.171 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid, 
bereikbaarheid en 
afmetingen 

4.31 4.3, eerste lid 4.172 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Regenwerend 4.32 4.3, eerste lid 4.173 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.33 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.6 Buitenruimte, 
nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 4.34 4.3, eerste lid 4.174 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid, afmetingen en 
bereikbaarheid 

4.35 4.3, eerste lid 4.175 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.36 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 4.7 Opstelplaatsen      
§ 4.7.1 Nieuwbouw     
 Aansturingsartikel 4.37 4.3, eerste lid 4.176 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.38 4.3, eerste lid 4.177 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen 4.39 4.3, eerste lid 4.178 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 4.40 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 4.7.2 Bestaande bouw     
Aansturingsartikel 4.41 4.3, eerste lid 3.94 Bbl Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Aanwezigheid 4.42 4.3, eerste lid 3.95 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afmetingen 4.43 4.3, eerste lid 3.96 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 5 Technische 
bouwvoorschriften uit 
oogpunt van 
energiezuinigheid en milieu, 
nieuwbouw  

    

Afdeling 5.1 
Energiezuinigheid, 
nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 5.1 4.3, eerste lid 4.148 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Energieprestatiecoëfficiënt 5.2 4.3, eerste lid 4.149 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Thermische isolatie 5.3 4.3, eerste lid 4.152 en 4.153 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Luchtvolumestroom 5.4 4.3, eerste lid 4.154 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Onverwarmde 
gebruiksfunctie 

5.5 4.3, eerste lid 4.155 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig.. 

Verbouw 5.6 4.3, eerste lid 5.20 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 5.7 4.3, eerste lid 4.156 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 5.2 Milieu, 
nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 5.8 4.3, eerste lid 4.158 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Duurzaam bouwen 5.9 4.3, eerste lid 4.159 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 5.10 4.3, eerste lid 5.4, tweede lid 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 5.3 
Labelverplichting, bestaande 
bouw 

    

Labelverplichting 
kantoorgebouw 

5.11 4.3, eerste lid 3.87 Bbl Geen 
overgangrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 6 Voorschriften 
inzake installaties  

    

Afdeling 6.1 Verlichting, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw 

    

Aansturingsartikel 6.1 4.3, eerste lid 3.99 en 4.193 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verlichting 6.2 4.3, eerste lid 3.100 en 4.194 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Noodverlichting 6.3 4.3, eerste lid 3.101 en 4.195 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aansluiting op voorziening 
voor elektriciteit 

6.4 4.3, eerste lid 3.102 en 4.196 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verduisterde ruimten 6.5 4.3, eerste lid 3.103 en 4.197 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

- 6.6 - -  Reeds vervallen in 
Bouwbesluit, geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.2 Voorzieningen 
voor het afnemen en 
gebruiken van energie, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw  

    



Aansturingsartikel 6.7 4.3, eerste lid 3.105 en 4.198 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Voorziening voor elektriciteit 6.8 4.3, eerste lid 3.106 en 4.199 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Voorziening voor gas 6.9 4.3, eerste lid 3.107 en 4.200 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanlsluiting op het 
distributienet voor 
elektriciteit, gas en warmte 

6.10 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Afdeling 6.3 
Watervoorziening, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw   

    

Aansturingsartikel 6.11 4.3, eerste lid 3.108 en 4.201 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Drinkwatervoorziening 6.12 4.3, eerste lid 3.109 en 4.202 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Warmwatervoorziening 6.13 4.3, eerste lid 3.110 en 4.203 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanlsluiting op het 
distributienet voor 
drinkwater 

6.14  - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Afdeling 6.4 Afvoer van 
huishoudelijk afvalwater en 
hemelwater, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 6.15 4.3, eerste lid 3.111 en 4.204 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afvoer van huishoudelijk 
afvalwater 

6.16 4.3, eerste lid 3.112 en 4.205 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afvoer van hemelwater 6.17 4.3, eerste lid 3.113 en 4.206 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Terreinleiding 6.18 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Afdeling 6.5 Tijdig 
vaststellen van brand, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw  

    

Aansturingsartikel 6.19 4.3, eerste lid 3.114 en 4.207 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Brandmeldinstallatie 6.20 4.3, eerste lid 3.115, 3.116, 
4.208, 4.209, 
4.210, 6.32 en 
2.6 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Rookmelders 6.21 4.3, eerste lid 3.117, 4.211, 
5.24, 2.6 en 
6.4 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.6 Vluchten bij 
brand, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    



Aansturingsartikel 6.22 4.3, eerste lid 3.118 en 4.212 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Ontruimingsalarminstallatie 
en ontruimingsplan 

6.23 4.3, eerste lid 3.119, 4.213, 
4.214, 6.33, 
2.6 en 6.4 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vluchtrouteaanduidingen 6.24 4.3, eerste lid 3.120 en 4.125 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Deuren in vluchtroutes 6.25 4.3, eerste lid 3.121, 3.122, 
4.216 en 4.217 
Bbl  

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Zelfsluitende deuren 6.26 4.3, eerste lid 3.123 en 4.218 
Bbl  

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.7 Bestrijden van 
brand, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 6.27 4.3, eerste lid 3.124 en 4.219 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Brandslanghaspels 6.28 4.3, eerste lid 4.220 en 6.35 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Droge blusleiding 6.29 4.3, eerste lid 3.125 en 4.221 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bluswatervoorziening 6.30 4.3, eerste lid 3.126 en 4.222 
Bbl 

Wordt voor andere 
gebruiksfuncties 
dan tunnels 
opgenomen in de 
bruidsschat 
omgevingsplan. 

Blustoestellen 6.31 4.3, eerste lid 3.127, 4.223 
en 6.36 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Automatische 
brandblusinstallatie en 
rookbeheersingssysteem 

6.32 4.3, eerste lid 6.36 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanduiding blusmiddelen 6.33 4.3, eerste lid 3.127, 4.220, 
4.223, 2.6 en 
6.4 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Tijdelijke bouw 6.34 4.3, eerste lid 4.224 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.8 Bereikbaarheid 
voor hulpverleningsdiensten, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw  

    

Aansturingsartikel 6.35 4.3, eerste lid 3.128 en 4.225 
Bbl  

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Brandweeringang 6.36 4.3, eerste lid 3.129, 3.130, 
4.226 en 4.227 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bereikbaarheid bouwwerk 
voor hulpverleningsdiensten 

6.37 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen 

6.38 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 



Brandweerlift 6.39 4.3, eerste lid 4.228 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Mobiele radiocommunicatie 
hulpverleningsdiensten 

6.40 4.3, eerste lid 3.131, 3.132, 
4.229 en 4.230 
Bbl  

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.9 Aanvullende 
regels tunnelveiligheid, 
nieuwbouw en bestaande 
bouw  

    

Aansturingsartikel 6.41 4.3, eerste lid 3.133 en 4.231 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Uitrusting hulppost 6.42 4.3, eerste lid 3.134 en 4.232 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bedieningscentrale 6.43 4.3, eerste lid 3.135 en 4.233 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afvoer brandbare en giftige 
vloeistoffen 

6.44 4.3, eerste lid 3.136 en 4.234 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verkeerstechnische aspecten 
tunnelbuis 

6.45 4.3, eerste lid 3.137 en 4.235 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Communicatievoorzieningen 6.46 4.3, eerste lid 3.138 en 4.236 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aansluiting op 
noodstroomvoorziening 

6.47 4.3, eerste lid 3.139 en 4.237 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.10 Bereikbaarheid 
van gebouwen voor 
personen met een 
functiebeperking, nieuwbouw 
en bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 6.48 4.3, eerste lid 3.97 en 4.191 
Bbl  

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bereikbaarheid van 
gebouwen voor personen 
met een functiebeperking 

6.49 4.3, eerste lid 3.98 en 4.192 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.11 Tegengaan van 
veel voorkomende 
criminaliteit, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 6.50 4.3, eerste lid 3.140 en 4.238 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Voorkomen van veel 
voorkomende criminaliteit in 
een woongebouw 

6.51 4.3, eerste lid 3.141 en 4.239 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.12 Veilig 
onderhoud gebouwen, 
nieuwbouw  

    

Aansturingsartikel 6.52 4.3, eerste lid 4.240 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsvoorzieningen 
voor onderhoud 

6.53 4.3, eerste lid 4.241 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Afdeling 6.13 Technische 
bouwsystemen  

    

Aansturingsartikel 6.54 4.3, eerste lid 5.21 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 6.55 4.3, eerste lid 5.21 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 6.14 Elektronische 
communicatie, nieuwbouw 

    

Aansturingsartikel 6.56 4.3, eerste lid 4.244 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Toegangspunt 6.57 4.3, eerste lid 4.245 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Fysieke 
binnenhuisinfrastructuur 

6.58 4.3, eerste lid 4.246 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbouw 6.59 4.3, eerste lid 5.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 7 Voorschriften 
inzake het gebruik van 
bouwwerken open erven en 
terreinen  

    

Afdeling 7.1 Voorkomen van 
brandgevaar en ontwikkeling 
van brand, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 7.1 4.3, eerste lid 6.11 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Verbod op roken en open 
vuur 

7.2 4.3, eerste lid 6.12 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Vastzetten zelfsluitend 
constructieonderdeel 

7.3 4.3, eerste lid 6.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aankleding 7.4 4.3, eerste lid 6.14 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Brandveiligheid 
inrichtingselement 

7.5 4.3, eerste lid 6.15 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Brandgevaarlijke stoffen 7.6 4.3, eerste lid 6.4 Bbl Voor het gedeelte 
binnen het 
bouwwerk geldt de 
specifieke 
zorgplicht 
brandveilig 
gebruik. Voor het 
gedeelte nabij het 
bouwwerk geldt 
dat de rijksregel 
vervalt en dat dat 
deel wordt 
opgenomen in de 
bruidsschat 
omgevingsplan. 



Indien er sprake is 
van een ‘bouwsel’ 
in de zin van het 
Besluit brandveilig 
gebruik en 
basishulpverlening 
overige plaatsen, is 
dat besluit van 
toepassing. 

Brandbare niet-
milieugevaarlijke stoffen 

7.7 4.3, eerste lid 6.4 Bbl Het gedeelte voor 
binnen het 
bouwwerk komt 
terug in de 
specifieke 
zorgplicht 
brandveilig 
gebruik. Voor 
opslag in de open 
lucht geldt geen 
rijksregel op grond 
van het Bbl meer, 
maar is artikel 5.8 
van het Besluit 
brandveilig gebruik 
en 
basishulpverlening 
overige plaatsen 
van toepassing. 

Opslag in stookruimte 7.8 4.3, eerste lid 6.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veilig gebruik 
verbrandingstoestel 

7.9 4.3, eerste lid 6.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Restrisico brandgevaar en 
ontwikkeling van brand 

7.10 4.3, eerste lid 6.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 7.2 Veilig vluchten 
bij brand, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 7.11 4.3, eerste lid 6.19 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hulp bij ontruiming van 
brand 

7.11a  4.3, eerste lid 6.20 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Deuren in vluchtroutes 7.12 4.3, eerste lid 6.21 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Opstelling zitplaatsen en 
verder inrichting 

7.13 4.3, eerste lid 6.22 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Gangpaden 7.14 4.3, eerste lid 6.23 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beperking van gevaar voor 
letsel 

7.15 4.3, eerste lid 6.24 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Restrisico veilig vluchten bij 
brand 

7.16  4.3, eerste lid 6.4 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Afdeling 7.3 Overige 
bepalingen veilig en gezond 
gebruik, nieuwbouw en 
bestaande bouw  

    

Aansturingsartikel 7.17 4.3, eerste lid 6.1, 6.2 en 6.3 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Overbewoning 7.18 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan.  

Asbestvezels en 
formaldehyde 

7.19 4.3, eerste lid 6.25 en 6.26 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bouwvalligheid 7.20 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan.  

Zindelijke staat van 
bouwwerken, open erven en 
terreinen 

7.21 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Restrisico gebruik 
bouwwerken, open erven en 
terreinen 

7.22 4.3, eerste lid - Wordt opgenomen 
in de bruidsschat 
omgevingsplan. 

Kooldioxidemeter 7.23 4.3, eerste lid 3.142, 3.143, 
3.144, 4.242 
en 4.243 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 8 Bouw- en 
sloopwerkzaamheden  

    

Afdeling 8.1 Het voorkomen 
van onveilige situaties en het 
beperken van hinder tijdens 
het uitvoeren van bouw- en 
sloopwerkzaamheden  

    

Aansturingsartikel 8.1 4.3, eerste lid 7.1 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheid in de omgeving 8.2 4.3, eerste lid 7.15 en 7.38 
Bbl 

De eisen ter 
voorkoming van 
beschadiging of 
belemmering in de 
omgeving worden 
opgenomen in de 
bruidsschat 
omgevingsplan.  

Geluidhinder 8.3 4.3, eerste lid 7.17 en 7.39 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Trillingshinder 8.4 4.3, eerste lid 7.18 en 7.38 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Stofhinder 8.5 4.3, eerste lid 7.19 en 7.38 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Grondwaterstand 8.6 4.3, eerste lid 7.16 en 7.38 
Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsplan 8.7 4.3, eerste lid 7.8 en 7.13 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Afdeling 8.2 Afvalscheiding      



Aansturingsartikel 8.8 4.3, eerste lid 7.1 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Scheiden bouw- en 
sloopafval 

8.9 4.3, eerste lid 7.24, 7.25 en 
7.26 Bbl 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 9 Overgangs- en 
slotbepalingen  

    

Algemeen overgangsrecht 9.1 Hoofdstuk 4 IwOw, 
4.3, eerste lid 

7a.3 Bbl Algemeen 
overgansrecht 
artikel 4.1 IwOw 
en IbOw, voor 
toekomstige 
wijzigingen geldt 
het algemene 
overgangsrecht in 
het Bbl (artikel 
7a.3) tenzij hier bij 
de betreffende 
wijziging van wordt 
afgeweken. 

Specifiek overgangsrecht 9.2 4.3, eerste lid 3.104 en 2.11 
Bbl 

Artikel 8.2.18 IbOw 
(voor artikel 9.2 
Bouwbesluit vierde 
en achtste lid), 
artikel 9.2, tiende 
lid, wordt 
opgenomen in de 
bruidsschat 
omgevingsplan. 
Onderdelen van 
artikel 9.2 
Bouwbesluit zijn 
reeds materieel 
uitgewerkt voor 
inwerkingtreding 
van het Bbl. 

Intrekking regelgeving 9.3 - - Intrekkingsregels 
IB. 

Inwerkingtreding 9.4 - 8.1 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Citeertitel 9.5 - 8.2 Bbl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

     
 
  



c. Transponeringstabel Besluit algemene regels milieu mijnbouw  

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit algemene 
regels milieu 
mijnbouw 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
Overgangsrecht 

H1 Algemene bepalingen     
 2 - - Geen overgangsrecht 

nodig.  
 3 4.3 in 

samenhang met 
4.6 

2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

H2 Toepassingsgebied, 
meldingen en 
instemming 

    

 4 4.3, eerste lid 3.320 en 4.1116 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5 4.3, eerste lid 3.320 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5a, eerste lid  5.1, tweede lid 3.321 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.4 IbOw. 

 5a, tweede tot 
en met vierde 
lid 

- - - 

 5b  - - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.4 IbOw. 

 6  4.3, eerste lid 3.320 en 3.322 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Melding 7, eerste en 
tweede lid 

4.3 in 
samenhang met 
4.4, eerste lid 

2.17 en 4.1117, 
eerste en tweede 
lid, Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 7, derde tot en 
met zesde lid  

- - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Melding 8, eerste en 
tweede lid 

4.3 in 
samenhang met 
4.4, eerste lid 

2.17 en 4.1117, 
eerste en tweede 
lid, Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 8, derde tot en 
met zesde lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Instemming 8a 4.3 in 
samenhang met 
4.4, eerste lid 

3.321 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.4 IbOw.  

H3 Werkzaamheden met 
mobiele installaties op 
land 

    

§1 Algemene 
voorschriften 

9 - - - 

 10 4.3, eerste lid 2.21 en 2.22 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw.  

 11, eerste lid 1.7  2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

 11, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 14 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit algemene 
regels milieu 
mijnbouw 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
Overgangsrecht 

 15 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, eerste en 
tweede lid  

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 17 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§2 Geluid  18 - Bijlage I Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 19, onder a tot 
en met d 

2.24, eerste lid  4.1121a Bal In bruidsschat 
opgenomen. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 19, onder e  4.3, eerste lid 4.1121b Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 19, onder f - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 20, eerste en 
tweede lid  

4.5 en 4.6 2.13 Bal In bruidsschat 
opgenomen. 
Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw.  

 20, derde en 
vierde lid  

- - Voor wat betreft het 
vierde lid lift 
overgangsrecht mee 
met artikel 8.1.5 IbOw.  

 21 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

§3 Lucht 22, eerste lid  1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 22, tweede lid  4.3, eerste lid 4.1126, onder a 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 22, derde lid  4.3, eerste lid 4.1126, onder b 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 23, eerste lid 4.3, eerste lid Par. 3.2.1, art. 
2.7 Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.2 IbOw.  

 23, tweede lid 4.3, derde lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 23, derde lid   Par. 3.2.1, art. 
2.7 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 24, eerste lid  4.3, eerste lid 4.1122 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 24, tweede lid  4.3 in 
samenhang met 
4.4, eerste lid 

4.1119 en 2.13 
Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw.  

 24, derde lid  2.24, 4.3 in 
samenhang met 
4.5 

2.13 Bal Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 8.1.5 
IbOw. 

 25 4.3, eerste lid 5.26 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§4 Bodembescherming 
en water 

26 - Bijlage I Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

 27 4.3 in 
samenhang met 
4.22 

4.1121 en 2.11 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit algemene 
regels milieu 
mijnbouw 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
Overgangsrecht 

 28 2.24 en 4.3 in 
samenhang met 
4.5 

2.11 en 2.13 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig.  

 29 4.3, eerste lid 2.11 en 2.7 onder 
a Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 30 4.3, eerste lid 2.11 en 5.20 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 31 4.3, eerste lid 2.11, 4.1121, 
5.18 en 5.19 Bal  
 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 32 4.3, eerste lid 2.11, 4.1123, 
eerste lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 33 4.3, eerste lid 4.1120 en artikel 
5.3 Bal  
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

§5 Afvalstoffen en 
gevaarlijke stoffen  

    

 35 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

 36 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 37, eerste lid  - - - 
 37, tweede lid 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 

nodig.  
 38 4.3, eerste lid 4.1012 Bal Geen overgangsrecht 

nodig.  
 39 - 4.916, eerste lid, 

Bal 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

§6 Energiegebruik  40, eerste lid  2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

 40, tweede lid 2.24 en 4.3 in 
samenhang met 
4.5 

2.13 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

§7 Verkeer 41 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

§8 Documenten  42  2.11 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig.  

 43 1.7 2.10 en 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

§9 Externe veiligheid  
 

44 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 45 2.24, eerste lid 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

 § 5.1.2.2 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

H4 Werkzaamheden met 
mobiele installaties in 
oppervlaktewater 

    

§1 Algemene 
voorschriften 

46 4.3, eerste lid 2.21, 2.22 en 
2.10 Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 47 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit algemene 
regels milieu 
mijnbouw 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
Overgangsrecht 

§2 Geluid 50 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 51 - - - 
§3 Lucht 52 4.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 

nodig. 
 53 4.3, eerste lid - Overgangsrecht is 

opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw.  

 54, eerste lid  4.3, eerste lid 4.1117 en 2.7 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 54, tweede lid  4.3 in 
samenhang met 
4.5 

2.13 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw.  

 55 4.3, eerste lid 5.38 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 56 - -  
§4 Afvalstoffen en 
gevaarlijke stoffen  

57  1.7 2.10 en 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 58 1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 59 - - - 
 60 - - - 
§5 Energieverbruik 61, eerste lid   2.10 en 2.11 Bal Geen overgangsrecht 

nodig. 
 61, tweede lid  4.3 in 

samenhang met 
4.5 

2.13 en 2.7 onder 
b Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

§6 Documenten 62  2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

H5 Het oprichten en in 
stand houden van 
onderzeese installaties  

    

§1 Onderhoud 63  2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§2 Lozingen 64 1.7 2.10 en 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§3 Ongewoon voorval  65  2.21, 2.22 en 
2.10 Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw.  

H6 Overgangs- en 
slotbepalingen 

66 en 66a - - Uitgewerkt t.z.t. Bal in 
werking treedt. 

 67 t/m 69 - - - 
 
  



d. Transponeringstabel Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1 Algemene 
bepalingen 

    

Buitentoepassing-
verklaring  

1.2, onder a - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.2, onder b Artikelen 2.24, 
eerste lid, 2.28, 
onderdelen a tot 
en met c, e en f 

9.1, tweede lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 2     
Titel 2.1 Rijksvaarwegen     
Vrijwaringszone 2.1.2, eerste 

lid 
2.24, eerste lid 5.160 Bkl Overgangsrecht is 

opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

 2.1.2, 
tweede lid 

2.24, tweede lid Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheid scheepvaart op 
vaarwegen 

2.1.3 2.24, eerste lid 5.161 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

Titel 2.2 Project 
Mainportontwikkeling 
Rotterdam 

    

Aanwijzing en begrenzing 
landaanwinningsgebied, 
duincompensatiegebied en 
bodembeschermingsgebied 

2.2.1, 2.2.3 
en 2.2.5 

2.24, eerste lid 5.140 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Gebruik van grond 2.2.2 2.24, eerste lid 5.141 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  

Bestemmingen 
duincompensatiegebied en 
bodembeschermings-
gebied 

2.2.4 en 
2.2.6 

2.24, eerste lid 5.142 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Aanwijzing en begrenzing 
natuur- en 
recreatiegebieden 

2.2.7 2.24, eerste lid 5.143 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Bestemmingen natuur- en 
recreatiegebieden 

2.2.8, eerste 
tot en met 
vierde en 
vijfde lid, 
onder b 

2.24, eerste lid 5.144, eerste lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  

 2.2.8, vijfde 
lid, onder a 

2.24, eerste lid 5.144, tweede 
lid Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow.  

 2.2.8, zesde 
lid 

2.24, eerste lid 5.145 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  

 2.2.8, 
zevende lid 

- - - 

 2.2.8, 
achtste en 
negende lid 

2.24, eerste lid 5.146 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Titel 2.3 Kustfundament     
Afwegingskader 2.3.2 2.24, eerste lid 5.129 Bkl Overgangsrecht is 

opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Primaire waterkering 2.3.3 2.24, tweede lid Or De ligging van de 
primaire waterkeringen 
en het daarbij 
behorende 
beperkingengebied 
wordt bij waterschaps-
verordening vastgesteld 
en als het primaire 
waterkeringen betreft 
die in beheer bij het Rijk 
zijn, bij de voorgenomen 
Omgevingsregeling. 
De omzetting naar de 
Omgevingsregeling 
vergt geen 
overgangsrecht, omdat 
deze tegelijkertijd met 
het Bkl in werking 
treedt. Overgangsrecht 
voor de legger is 
opgenomen in de 
artikelen 4.7,onder c en 
4.59 van de IwOw en 
overgangsrecht voor de 
keur is opgenomen in 
artikel 4.7, onder a, 
onder 1°, van die wet.  

Algemene regels ter zake 
van gronden behorend tot 
een primaire waterkering 
met inbegrip van 
beschermingszones 

2.3.4 2.24, eerste lid 5.38 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl.  

Bouwen in het 
kustfundament buiten 
stedelijk gebied 

2.3.5, eerste 
lid 

2.24, eerste lid 5.40, eerste lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl.  

 2.3.5, 
tweede lid 
en derde lid 

2.24, eerste lid 5.40, tweede lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 2.3.6 2.24, tweede lid 5.40, derde lid 
Bkl 

Generiek 
overgangsrecht is 
opgenomen in 5.36 Bkl. 
Eventueel 
overgangsrecht voor 
regels in de 
omgevingsverordening 
moet worden 
opgenomen in de 
omgevings-verordening 
van de provincie 
Fryslân. 

Titel 2.4 Grote rivieren     
Relatie met 
watervergunning 

2.4.2 2.24, eerste lid 5.44 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 van het Bkl. 

Rivierbed 2.4.3, eerste 
lid, onder a 
tot en met c 

2.24, eerste lid 5.43, eerste lid 
Bkl 

De onderdelen b en c 
komen ook terug in 
artikel 6.6, tweede lid, 
onder b en c, van het 
Besluit activiteiten 
leefomgeving. 
Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 van het Bkl.  

 2.4.3, eerste 
lid, onder d 

- Komt terug in 
specifieke 
zorgplicht van 
artikel 6.6, 
tweede lid, 
onder e Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

 2.4.3, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.45, eerste lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

 2.4.3, derde 
lid 

2.24, eerste lid 5.45, tweede lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Stroomvoerend deel 
rivierbed 

2.4.4 2.24, eerste lid 5.46, eerste lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Stroomvoerend deel 
rivierbed, niet 
riviergebonden activiteiten 
met per saldo meer ruimte 
voor de rivier 

2.4.5 2.24, eerste lid 5.46, eerste lid, 
onder n, en 
tweede lid Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Aanwijzing en begrenzing 
gebiedsreserveringen voor 
de lange termijn 

2.4.6 2.24, eerste lid 5.42 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Geen grootschalige en 
kapitaalintensieve 
ontwikkelingen in 
bestemmingsplannen 

2.4.7 2.24, eerste lid 5.47 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Titel 2.5 Waddenzee     



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Landschappelijke en 
cultuurhistorische 
kwaliteiten Waddenzee 

2.5.2 2.24, eerste lid 5.129b Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing en begrenzing 
waddengebied  

2.5.3, eerste 
lid 

2.24, eerste lid 5.129a, tweede 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw  
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing en begrenzing 
Waddenzee 

2.5.3, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.129a, eerste 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Beoordeling  2.5.4, eerste 
lid 

2.24, eerste lid 5.129d Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

 2.5.4, 
tweede en 
derde lid 

- - Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

Nee, tenzij 2.5.5 2.24, eerste lid 5.129c Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Externe werking 2.5.6 2.24, eerste lid 5.129c en d Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Geen inpoldering 2.5.7 2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder e Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Aanlegverbod vliegvelden 2.5.8 2.24, eerste lid 5.129f, eerste 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Booreilanden 2.5.9 2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid onder g Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Havens en 
bedrijventerreinen 

2.5.10, 
eerste lid 

2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder b en c 
Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

 2.5.10, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder b, 
onder 2° Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl.  



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 2.5.10, 
derde lid 

2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder b, 
onder 3° Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Geen bebouwing in de 
Waddenzee, tenzij 

2.5.11 2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder d, 
onder 1° tot en 
met 4° en 6° 
Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Bebouwing in het 
waddengebied 

2.5.12, 
eerste lid 

2.24, eerste lid 5.129f, tweede 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

 2.5.12, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.129f, derde lid 
Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw.  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Installaties voor het 
winnen van diepe 
delfstoffen 

2.5.13, 
eerste lid 

2.24, eerste lid 5.129e, eerste 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

 2.5.13, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.129c en 
5.129e, derde 
lid Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

 2.5.13, 
derde lid 

2.24, eerste lid Artikel 5.129c 
Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Windturbines 2.5.14 2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder a Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Winnen van oppervlakte-
delfstoffen, ontgrondingen 
en schelpenwinning 

2.5.15 2.24, eerste lid  5.129d, eerste 
lid, onder f Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Jachthavens 2.5.16 2.24, eerste lid 5.129d, eerste 
lid, onder b en 
onder b, 
onderdeel 1° 
Bkl, zoals 
ingevoegd bij 
het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.128 van het 
Bkl. 

Omgevingsvergunning 
voor bepaalde termijn 

2.5.17, 
onder a 

 5.129d, eerste 
lid, onder d, 
onder 5° Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

 2.5.17, 
onder b 

 5.129d, eerste 
lid, onder f, 
onder 1° Bkl, 
zoals ingevoegd 
bij het IbOw. 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

Relatie met regels 
kustfundament 

2.5.18  - - 

Titel 2.6 Defensie     
Aanwijzing 2.6.2, eerste 

lid 
2.24, eerste lid 5.150, eerste lid 

en bijlage XIV 
onder A Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6.2, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.150, tweede 
lid en bijlage 
XIV onder B Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6.2, derde 
tot en met 
vijfde lid 

-  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.6.2, zesde 
en zevende 
lid 

 5.150, derde lid 
en bijlage XIV 
onder C Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6.2, 
achtste en 
negende lid 

2.24, eerste lid 5.150, vijfde lid 
en bijlage XIV 
onder E Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6.2, tiende 
lid 

2.24, eerste lid 5.150, vierde lid 
en bijlage XIV 
onder D Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6.2, elfde 
en twaalfde 
lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Militaire terreinen 2.6.3, eerste 
lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.151 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl.  

 2.6.3, 
tweede lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.152 Bkl  Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

 2.6.4 -  Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Militaire 
munitieopslagplaats en 
aanwijzing 
veiligheidszones 

2.6.5 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.32, onder b 
en bijlage X Bkl  
 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

 2.6.6, eerste 
lid 

 5.29 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Civiele inrichting voor 
explosieven en aanwijzing 
veiligheidszones 

2.6.6, 
tweede lid 
en 2.6.7, 
eerste lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.28, onder b 
en bijlage IX, 
onder D Bkl  
 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  

 2.6.6, derde 
lid 

- - - 

Bestemmingsplannen, 
afwijken van 
bestemmingsplannen en 
veiligheidszones 

2.6.7, 
tweede tot 
en met 
vierde lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.29, eerste en 
tweede lid en 
5.33, eerste en 
tweede lid Bkl  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.30 en 5.34 Bkl. 

Zend- en 
ontvangstinstallaties en 
beperkingen in de 
nabijheid daarvan 

2.6.8, eerste 
lid en 2.6.9, 
eerste lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.151 Bkl  Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 Bkl. 

 2.6.8, 
tweede lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.153 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

Militaire radarstations, 
beperkingen rondom een 
radarstation en 
beoordeling gevolgen van 
bouwwerken 

2.6.9, 
tweede lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.155, eerste lid 
en bijlage XIV 
onder E Bkl 
 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

 2.6.9, derde 
lid 

- - - 

 2.6.9, vierde 
lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder e 

5.155, derde lid 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

 2.6.9, vijfde 
lid 

- - - 

 2.6.9, zesde 
lid 

- - Deze bepaling lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 2.6.9, 
zevende lid 

- - Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Beperkingen in verband 
met militaire 
laagvliegroutes jacht- en 
transportvliegtuigen 

2.6.10 2.24, eerste lid 5.154 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 van het 
Bkl. 

Titel 2.7 Hoofdwegen en 
landelijke spoorwegen 

    

Aanwijzing 
reserveringsgebieden 
verbreding bestaande 
hoofdwegen 

2.7.2 2.24, eerste lid 5.133 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing 
reserveringsgebieden 
nieuwe infrastructuur 

2.7.3 2.24, eerste lid 5.133 Bkl  Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing belemmerende 
activiteiten 

2.7.4 2.24, eerste lid  5.134 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Ow en 5.132 van het 
Bkl. 

Titel 2.8 
Elektriciteitsvoorziening 

    

Aanwijzing 
vestigingsplaatsen 
grootschalige 
elektriciteitsopwekking 

2.8.2 2.24, eerste lid 5.156, eerste lid 
en bijlage XV, 
onder A Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Waarborging 
vestigingsplaats 
grootschalige 
elektriciteitsopwekking  

2.8.3 2.24, eerste lid 5.157 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Aanwijzing 
vestigingsplaatsen 
kernenergiecentrale 

2.8.4 2.24, eerste lid 5.156, tweede 
lid en bijlage 
XV, onder B Bkl  
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Waarborging 
vestigingsplaats 
kernenergiecentrale 

2.8.5 2.24, eerste lid 5.158 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.149 Bkl. 

Aanwijzing 
hoogspannings-verbinding 

2.8.6 2.24, eerste lid 5.156, derde lid 
en bijlage XV, 
onder C Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Bestemming 
hoogspannings-verbinding 

2.8.7 2.24, eerste lid 5.159 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow.  

Titel 2.9 Buisleidingen van 
nationaal belang voor het 
vervoer van gevaarlijke 
stoffen 

    

Aanwijzing 
voorkeurstracés 

2.9.2, eerste 
lid 

2.24, eerste lid 5.136 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  
 

Nadere uitwerking 
voorkeurstracé 

2.9.3 2.24, eerste lid 5.137 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.132 Bkl. 

Belemmerende activiteiten 2.9.4 2.24, eerste lid 5.138 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.132 Bkl. 

Aanleg buisleiding van 
nationaal belang 

2.9.5 2.24, eerste lid 5.139 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.132 Bkl. 

Titel 2.10 Natuurnetwerk 
Nederland 

    

Toepassingsbereik  2.10.1, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 7.5 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Begrenzing  2.10.2 2.24, eerste lid 7.6 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Wezenlijke kenmerken en 
waarden  

2.10.3, 
eerste lid 

2.24, eerste lid 7.7, eerste lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Beschermingsregime 2.10.3, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 7.8, eerste lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

en 2.10.4, 
eerste lid 

 2.10.4, 
tweede lid 

- -  

 2.10.4, 
derde lid 

2.24, eerste lid 7.8, derde lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Wijziging van begrenzing 2.10.5 2.24, eerste lid 7.8, tweede lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Titel 2.11 Primaire 
waterkeringen buiten 
kustfundament 

    

Hoofdbestemming primaire 
waterkering en aanduiding 
beschermingszone 

2.11.2 - - Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Regels primaire 
waterkering en gronden 
beschermingszone 

2.11.3 2.24, eerste lid 5.38 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Titel 2.12 
IJsselmeergebied 

    

Geen nieuwe bebouwing 
en landaanwinning in 
bestemmingsplan 

2.12.2 2.24, eerste lid 5.49 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw, 22.1 
Ow en 5.36 Bkl. 

Titel 2.13 Erfgoederen van 
uitzonderlijke universele 
waarde 

    

Begrenzing  2.13.2, 
eerste lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.27, aanhef 
en onder a en b 

7.3 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.13.2, 
tweede lid 

- - - 

Kernkwaliteiten 2.13.3 2.24, eerste lid, 
en 2.27, aanhef 
en onder a en b 

7.4, eerste lid 
en bijlage XVII 
Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Provinciale verordening 2.13.4 2.24, eerste lid, 
en 2.27, aanhef 
en onder a en b 

7.4, tweede en 
derde lid Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Titel 2.14 
Ruimtereservering 
parallelle Kaagbaan 

    

Reserveringsgebied 
parallelle Kaagbaan 

2.14.1, 
eerste lid 

2.24, eerste lid 5.147 en 5.148, 
eerste lid Bkl  

Voor zover dit onderdeel 
betrekking heeft op 
artikel 5.147 van het Bkl 
is er geen 
overgangsrecht nodig.  
Voor zover dit onderdeel 
betrekking heeft op 
artikel 5.148, eerste lid 
van het Bkl is er 
overgangsrecht 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

 2.14.1, 
tweede lid 

2.24, eerste lid 5.148, tweede 
lid, onder a 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 



Onderwerp/hoofdstuk 
besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

artikelen 4.6 IwOw en 
22.1 Ow. 

Tijdelijke afwijking 2.14.2 2.24, eerste lid 5.148, tweede 
lid, onder b 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

Hoofdstuk 3 Overige 
bepalingen 

    

Termijn uitvoering 
algemene regels 

3.1 - - - 

Ontheffingsbevoegdheid  3.2 2.32, tweede lid 5.166, 7.15 en 
9.4 Bkl  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.108 IwOw. 

Uitvoeringsregels 3.3 - - - 
Samenloop  3.4 - - - 
Tijdstip vaststellen 
provinciale verordeningen 

3.5 - - - 

Inwerkingtreding 3.6 - - - 
Citeertitel  3.7 - - - 

 



e. Transponeringstabel Besluit beheer winningsafvalstoffen 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit beheer 
winningsafvalstoffen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Berustingsbepaling 1a - - - 
Toepassingsbereik  2, eerste en 

tweede lid 
5.34, tweede lid 8.63, eerste en 

tweede lid, Bkl 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2, derde lid  5.34, tweede lid -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud 
winningsafvalbeheerplan 

3 5.34, tweede lid - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Vergunningvoorschriften 4, 6 tot en 
met 11 

5.34, tweede lid 8.64, 8.65 t/m 
8.70 Bkl 

Overgangsrecht voor 
vergunningen is 
opgenomen in artikel 
4.13, eerste lid, IwOw. 
Hieruit vloeit voort dat 
een 
omgevingsvergunning 
voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder e, van 
de Wabo wordt 
gelijkgesteld met een 
omgevingsvergunning 
voor een activiteit als 
bedoeld in artikel 5.1, 
tweede lid, onder b, Ow. 
Voor lopende 
procedures is 
overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
4.3 IwOw. 

Indeling in categorie A 5 - Bijlage I Bkl Wat betreft het 
overgangsrecht wordt 
verwezen naar hetgeen 
is opgenomen in de 
toelichting op het 
overgangsrecht bij de 
artikelen 4, 6 t/m 11.  

Vergunningvoorschriften 12 5.34, tweede lid 8.51 Bkl Wat betreft het 
overgangsrecht wordt 
verwezen naar hetgeen 
is opgenomen in de 
toelichting op het 
overgangsrecht bij de 
artikelen 4, 6 tot en met 
11. 

 
  



f. Transponeringstabel Besluit emissiearme huisvesting  

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit emissiearme 
huisvesting 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Reikwijdte  2, eerste lid 4.3, eerste lid  4.805 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2, tweede lid, 
onder a 

4.3, eerste lid  4.807, eerste lid, 
onder a Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede lid, 
onder b 

4.3, eerste lid  4.807, eerste lid, 
onder b Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede lid, 
onder c 

4.3, eerste lid  4.807, eerste lid, 
onder c Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede lid, 
onder d 

4.3, eerste lid  4.807, eerste lid, 
onder d Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, derde lid 4.3, eerste lid  4.806, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Ammoniak diercategorie 
melk- en kalfkoeien 

3, eerste lid 4.3, eerste lid  4.818, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, tweede lid 4.3, eerste lid 4.818, tweede 
lid, onder a Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, derde lid 4.3, eerste lid 4.818, tweede 
lid, onder b Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Ammoniak diercategorie 
vleeskalveren 

4 4.3, eerste lid 4.819 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

Ammoniak hoofdcategorie 
varkens, kippen en 
kalkoenen 

5, eerste lid 4.3, eerste lid 4.820, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5, tweede lid 4.3, eerste lid 4.833 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5, derde lid 4.3, eerste lid 4.820, tweede 
lid, onder a Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5, vierde lid 4.3, eerste lid 4.820, tweede 
lid, onder b Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Ammoniak algemeen 6, eerste lid 4.3, eerste en 
derde lid 

4.821, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 6, tweede lid 4.3, eerste lid 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Zwevende deeltjes 7, eerste lid 4.3, eerste lid 4.822, eerste en 
tweede lid en 
4.823 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, tweede lid 4.3, eerste lid 4.834, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, derde lid 4.3, eerste lid  4.834, eerste lid 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, vierde lid 4.3, eerste lid 2.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitgestelde werking 8, eerste lid  - Geen overgangsrecht 
nodig 

 8, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig 

 8, derde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig 

 8, vierde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig 

Intrekking 9 - - Geen overgangsrecht 
nodig 

Inwerkingtreding  10 - - Geen overgangsrecht 
nodig 

Citeertitel 11 - - Geen overgangsrecht 
nodig 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit emissiearme 
huisvesting 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Bijlage 1  4.3, eerste lid  4.818 en 4.820 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig 

Bijlage 2  4.3, eerste lid 4.822 Bal Geen overgangsrecht 
nodig 

 
  



g. Transponeringstabel Besluit energieprestatie gebouwen  

Onderwerp/hoofdstuk Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB of 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsbepalingen 1.1 4.3, eerste lid 1.1 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Energielabel 2.1, eerste tot 
en met zesde 
lid 

4.3, eerste lid 6.27 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.1, zevende 
en achtste lid 

4.3, eerste lid 6.29 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.2 4.3, eerste lid 6.28 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.3 4.3, eerste lid 6.30 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.4, eerste lid 4.3, eerste lid 6.30 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.4, tweede lid 4.3 5.10 Or 
 

Delegatiebepaling, geen 
overgangsrecht nodig. 

 2.5, eerste lid 4.3, eerste lid 6.31 en 3.85 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.5, tweede lid 4.3, eerste lid 2.4 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Nadere voorschriften 3.1 4.3 Hoofdstuk 5 Or Delegatiebepaling, geen 
overgangsrecht nodig. 

Keuring van 
airconditioningsystemen 

3a.1 4.3, eerste lid 
en 23.1 

6.37 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.2 23.1 5.22 Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overgangsrecht 4.1 - - Gestelde 
overgangstermijn is 
reeds verlopen. 

 
 



h. Transponeringstabel Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
buisleidingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Toepassingsbereik  2 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.4 en bijlage VII 
D, onder 2 Bkl, 
3.101 en 4.1108 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Verbod om gevaarlijke 
stoffen in een buisleiding 
te hebben of te vervoeren  

3, eerste lid 1.7a  4.1114 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Het nemen van 
technische of 
organisatorische 
maatregelen bij het 
vervoer van gevaarlijke 
stoffen door een 
buisleiding 

4, eerste en 
tweede lid 

1.7 2.11 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Preventiebeleid  4, derde lid 1.7 4.1110, eerste 
lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitvoeren en nemen van 
maatregelen op grond 
van het vastgestelde 
preventiebeleid 

4, vierde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, vijfde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Veiligheidsbeheers-
systeem 

4, zesde lid 1.7 4.1111, eerste 
en tweede lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Herzieining 
veiligheidsbeheer-
systeem  

4, zevende lid 1.7 4.1111, derde en 
vierde lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, achtste lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Opleggen van 
verplichtingen 

5, eerste lid  2.24, 4.3 in 
samenhang met 
4.5 

2.13 Bal Het opleggen van 
verplichtingen komt 
terug als het stellen van 
maatwerkvoorschriften. 
Overgangsrecht 
hiervoor is opgenomen 
in artikel 8.1.5 IbOw. 

Schadevergoeding 5, tweede lid 15.1, eerste lid, 
onder g 

- Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.6 IbOw. 

Plaatsgebonden risico 6, eerste lid 4.3, eerste lid 
en 4.22 

4.1112, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.6, tweede lid, IbOw. 

 6, tweede lid 4.3, eerste lid 
en 4.22 

4.1113, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.6, tweede lid, IbOw. 

 6, derde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanleg of vervanging van 
een buisleiding 

6, vierde lid 2.1 en 5.1, 
eerste lid, onder 
a 

- Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en in 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
buisleidingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Berekening en gegevens 
voorhanden 

7, eerste lid 4.3, eerste lid 
en 4.22 

4.1115, eerste 
lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, tweede lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Onderzoek naar invloed 
voorgenomen wijziging 
op het plaatsgebonden 
risico 

8, eerste lid - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, tweede lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Melding van de wijziging 8, derde lid - - Deze melding moet 
worden beschouwd als 
een informatieplicht. 
Overgangsrecht 
hiervoor is opgenomen 
in artikel 8.1.1 IbOw.  

Melding buiten gebruik 
zijn van buisleiding 

9, eerste lid - - Deze melding moet 
worden beschouwd als 
een informatieplicht. 
Overgangsrecht 
hiervoor is opgenomen 
in artikel 8.1.1 IbOw. 

 9, tweede en 
derde lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig 

Hernieuwde 
ingebruikname van de 
buisleiding 

9, vierde lid - - Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en in 
artikel 22.1 Ow  dat 
door hoofdstuk 1 IwOw 
wordt ingevoegd. 

Melding ongewoon 
voorval 

10 19.3 2.21 en 2.22 Bal De melding van een 
ongewoon voorval wordt 
in het Bal het 
informeren over een 
ongewoon voorval. 
Overgangsrecht 
hiervoor is opgenomen 
in artikel 8.1.3 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
buisleidingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Plaatsgebonden risico 
Grenswaarde 

11, eerste lid 2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.7 en 5.3, 
eerste lid, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

Richtwaarde 11, tweede 
lid 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.11, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

Risicoverhogend object 11, derde lid 2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.11, derde lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 11, vierde lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Groepsrisico 
 

12, eerste lid, 
aanhef 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.15 en 5.3, 
eerste lid, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

 12, eerste lid, 
onder a 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.15, tweede lid, 
onder b, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 12, eerste lid, 
onder b tot 
en met e 

- - Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

 12, eerste lid, 
onder f 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.2, eerste lid, 
onder a, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 12, eerste lid, 
onder g 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.2, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 12, tweede 
en derde lid 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

Berekening 
plaatsgebonden risico en 
groepsrisico 

13 2.24, eerste lid, 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.8, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
buisleidingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Belemmeringen-strook 
buisleiding 

14, eerste lid 2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.18, onder a, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6 van de IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 IwOw wordt 
ingevoegd. 

 14, tweede 
en derde lid 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.19 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.6 van de IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 IwOw wordt 
ingevoegd. 

Ontheffing  15 - - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

 16 2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.17a Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6, tweede tot 
en met vijfde lid, IwOw. 

 17, eerste en 
tweede lid 

4.3, eerste lid 
en 4.22 

4.1112, tweede 
lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 17, derde lid 4.3, eerste lid 
en 4.22 

4.1112, eerste 
lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 17, vierde lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

 18 tot en met 
20 

- - Overgangsrecht is 
uitgewerkt. 

 
  



 
i. Transponeringstabel Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

Toepassingsbereik 
kwetsbare objecten of 
beperkt kwetsbare 
objecten 

1, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.5  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik 2, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.4,  
Bijlage VII  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.3, eerste lid Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, derde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.35 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, vierde lid 5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.12, eerste lid, 
9.1, eerste en 
tweede lid, en 
afdeling 8.1 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Toepassingsbereik  3 - - - 
Grenswaarde 
omgevingsvergunning 

4, eerste en 
derde lid 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.12, tweede lid Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Richtwaarde 
omgevingsvergunning 

4, tweede en 
vierde lid 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.10a, eerste lid, 
onder b 

Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Vastgestelde afstanden 
omgevingsvergunning 

4, vijfde lid, 
aanhef 

 Art. 8.10a, eerste 
lid, onder b, 8.12, 
tweede en derde 
lid,  en art. 5.8, 
eerste lid, onder a 

Voor het hele vijfde lid 
geldt dat deze bepaling 
meelift met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Vastgestelde afstanden 
tankstation: LPG 

4, vijfde lid, 
onder a 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.12, eerste lid, en 
bijlage VII, onder 
B, onder 5 

Voor het hele vijfde lid 
geldt dat deze bepaling 
meelift met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Opslaan van gevaarlijke 
stoffen in verpakking 

4, vijfde lid, 
onder b 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.12, eerste lid, en 
bijlage VII, onder 
B, onder 3 

Voor het hele vijfde lid 
geldt dat deze bepaling 
meelift met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Koelinstallatie met 
ammoniak 

4, vijfde lid, 
onder c 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.12, eerste lid, en 
bijlage VII, onder 
B, onder 1 

Voor het hele vijfde lid 
geldt dat deze bepaling 
meelift met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Overige activiteiten met 
externe veiligheidsrisico’s 

4, vijfde lid, 
onder c 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

8.12, eerste lid, en 
bijlage VII, onder 
B, onder 2 en 4 

Voor het hele vijfde lid 
geldt dat deze bepaling 
meelift met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

 4, zesde en 
zevende lid 

Artikelen 5.18, 
eerste lid, en 
5.26 

5.8, tweede lid 
Bijlage VII, onder 
B, onder 2 en 3 

Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

 4, achtste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.35 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Grenswaarde RO-
besluiten 

5, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

Art. 5.7, eerste lid, 
en 9.1, eerste en 
tweede lid en 
afdeling 8.1 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en de artikelen 4.109 en 
4.111, eerste lid,  
IwOw. 

Richtwaarde RO-besluiten 5, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

Art. 5.11, eerste 
lid, en 9.1, eerste 
en tweede lid 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Vastgestelde afstanden 
RO-besluiten 

5, derde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.8, eerste lid Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

 5, vierde en 
vijfde lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.8, tweede lid Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

 5, zesde lid - - Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Infrastructuur rond 
Seveso-inrichtingen 

5, zevende lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.35 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.44 IwOw. 

Grenswaarde voor 
inrichtingen  

6, eerste lid 
en 7, eerste 
lid 

5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.12, eerste lid Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd.  

Richtwaarde voor 
inrichtingen 

6, tweede en 
7, tweede lid 

5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.10a, eerste lid, 
onder b 

Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw en 
artikel 22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Grenswaarde RO-
besluiten 

8, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.7, eerste lid Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Richtwaarde RO-besluiten 8, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.11, eerste lid Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Afwijking grenswaarde 8, derde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.10 Deze bepaling lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

 9 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Referentiepunten 10, eerste lid, 
en 11 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.9 Deze bepalingen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1  IwOw en artikel 
22.1 van de Ow dat 
door hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, tweede lid, 
IbOw. 

 10, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.16, derde lid, en 
5.17 

Deze bepaling lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, tweede lid, 
IbOw. 

Functionele binding 10, derde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.17, onder b Deze bepaling lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, tweede lid, 
Ib Ow. 

 10, vierde lid 5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.12, vierde lid Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, tweede lid, 
IbOw. 

 11 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.9 Deze bepalingen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

Motiveringsplicht, 
overlegplicht en 
gelegenheid om advies 
uit te brengen 

12  - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Motiveringsplicht, 
overlegplicht en 
gelegenheid om advies 
uit te brengen 

13 2.24, eerst lid 
en 2.28, eerste 
lid, aanhef en 
onder c 

5.15, tweede lid, 
onder b 

Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.6, tweede tot en met 
vijfde lid, IwOw. 

Vaststelling 
veiligheidscontour 

14, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.16, eerste en 
tweede lid 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

Berekening 
veiligheidscontour 

14, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.16, derde lid Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

Factoren 
veiligheidscontour 

14, derde lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

Bestemmingen 
veiligheidscontour 

14, vierde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.17, onder a en b Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en met artikel 
22.1 Ow dat door 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

Procedure 
veiligheidscontour 

14, vijfde lid 16.30 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

Gegevens 
veiligheidscontour 

14, zesde tot 
en met 
achtste lid 

- - Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd 
en is opgenomen in 
artikel 8.2.7, eerste lid, 
IbOw. 

 15 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

 16 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw wordt ingevoegd. 

 17 tot en met 
19 

- - Deze artikelen zijn 
uitgewerkt. Deze liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en artikel 
22.1 Ow dat door 
hoofdstuk 1 van de 
IwOw 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

 20 tot en met 
26 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 
  



j. Transponeringstabel Besluit externe veiligheid transportroutes 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
transportroutes  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

Toepassingsbereik  2 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.1 en afdeling 
8.1 (via Ib) 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Basisnetafstand  3, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.7, eerste lid, en 
5.11, eerste lid 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl. 

 3, tweede tot 
en met vijfde 
lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.8, eerste lid, 
onder b 
Bijlage VII, onder 
C 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grenswaarde en 
richtwaarde 

4, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.7, eerste lid, en 
5.11, eerste lid 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl.  

Vaste afstanden 4, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Wijziging bestemming 
kwetsbare objecten 

5, eerste lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.7, eerste lid Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 4.6 
IwOw en in artikel 22.1 
Ow en is opgenomen in 
artikel 5.3a Bkl. 

Weigering vergunning 
kwetsbare objecten 

5, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.7, eerste lid, en 
afdeling 8.1 Bkl 
(via Ib) 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl.  

 7 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.2 Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl. 

Motiveringsplicht 8 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

Uitbrengen advies 9 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit externe 
veiligheid 
transportroutes  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

Motiveringsplicht 10 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

 11, eerste en 
tweede lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.9 Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl. 

 11, derde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.28, aanhef 
en onder c 

5.8, eerste lid, 
onder b 
Bijlage VII, onder 
C 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow en is 
opgenomen in artikel 
5.3a Bkl. 

 12 - - Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

 13 - - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw en in artikel 
22.1 Ow. 

 14 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 15 - - Uitgewerkt. 
 

 
  



k. Transponeringstabel Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden  

 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

Hoofdstuk I  
Begripsbepalingen 

1  
Aangewezen 
locatie 

1Zwemlocatie, 
1.1 en Bijlage 
Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Abnormale 
situatie 

1.1 Ongewoon 
voorval, Bijlage 
Ow ? 

-  

 Aërosolen - Aërosol, Bijlage 
I Bal  

 

 Bassin met 
eenmalig gebruik 
van water 

4.3, eerste lid 15.46 Bal  

 Beheersmaatrege
len  

- Zwemwaterbe-
heersmaatregele
n, Bijlage I Bkl 

 

 Doorstroomd 
bassin  

- -  

 Houder - -  
 Kortstondige 

verontreiniging 
2.24, eerste lid, 
en 2.30, onder b 

3.11 Bkl  

 Proliferatie van 
cyanobacteriën 

 Bijlage I Bkl   

 Reeks 
zwemwaterkwalit
eitsgegevens 

- -  

 Verontreiniging - Zwemwaterver-
ontreiniging, 
Bijlage I Bkl 

 

 Water van 
drinkwaterkwalite
it 

- -  

 Wet - Bijlage I Bal en 
Bijlage I Bkl  

 

 1, tweede lid 2.24, eerste lid, 
en 2.30, onder b 

3.11 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

     
Hoofdstuk IA 
 
 

1a   - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk II     
§ 1 Algemeen 2 4.3, eerste lid, 

aanhef en onder 
g 

15.1 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 1a Voorschriften ter 
preventie van 
legionellabesmetting  

2a 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5, 15.16, 
15.34, 15.53 en 
15.63 Bal  

Overgangsrecht voor 
de risicoanalyse is 
opgenomen in artikel 
15.66, tweede lid, 
Bal. 

 2b 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.64 Bal Overgangsrecht voor 
het beheersplan is 
opgenomen in artikel 
15.67, tweede lid, Bal 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

en voor maatwerk in 
artikel 8.1.5 Ib Ow. 

 2c 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.21, 15.39, 
15.58 en 15.64 
Bal 

Overgangsrecht voor 
het beheersplan is 
opgenomen in artikel 
15.67, tweede lid, 
Bal. 

 2d 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.17, 15.35, 
15.54 en 15.5 
Bal 

 

§ 2 De hoedanigheid van 
het zwem- en badwater 

3 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.15 en 15.16, 
15.33 en 15.34, 
15.48, 15.52 en 
15.53 Bal 

Overgangsrecht voor 
kwaliteitseisen is 
opgenomen in de 
artikelen 15.28, 
15.44 en 15.61 Bal. 

§ 3 De behandeling van 
het zwem- en badwater 

4 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 6 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5, 15.15 en 
15.16, 15.33 en 
15.34, 15.48, 
15.52 en 15.53 
Bal 

Overgangsrecht voor 
kwaliteitseisen is 
opgenomen in de 
artikelen 15.28, 
15.44 en 15.61 Bal. 

§ 4 Het onderzoek van het 
zwem- en badwater  

9 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.20, 15.38 en 
15.57 en 15.5 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 10 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.21, 15.39 en 
15.57 Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.7 Bal  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.8 IbOw.  

§ 5 Toiletten, douches, 
voorzieningen ten behoeve 
van de reinheid, berging 
van kleding  

13 en 14 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 15  15.5 en 15.63 
en 15.6413.58 
Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 15.66, 
tweede lid, en 15.67, 
tweede lid, Bal. 

 16  15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 17  15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

 18  15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 19  15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 6 Diepte van het zwem- 
en badwater, aanduiding 
daarvan, technische 
voorzieningen 

20 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 21 tot en met 23 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 7 Voorzieningen met 
betrekking tot het zich te 
water begeven  

24 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 en 15.63 
en 15.64 Bal 

Overgangsrecht voor 
de risicoanalyse is 
opgenomen in de 
artikel 15.66, tweede 
lid, en voor het 
beheersplan in artikel 
15.67, tweede lid, 
Bal. 

§ 8 Toezicht 
 

25 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 en 15.64 
Bal 

Overgangsrecht voor 
het beheersplan is 
opgenomen in artikel 
15.67, tweede lid, 
Bal. 

Hoofdstuk III      
§ 1 Algemeen  26 4.3, eerste lid, 

aanhef en onder 
g 

15.1 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 2 De behandeling van 
het zwem- en badwater 

27 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.15, 15.33, 
15.48 en 15.52 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 3 Toiletten, douches, 
voorzieningen ten behoeve 
van reinheid  

28 tot en met 30 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 4 Veiligheid 31 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 en 15.64 
Bal 

Overgangsrecht voor 
het beheersplan is 
opgenomen in artikel 
15.67, tweede lid, 
Bal. 

 32  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 33  15.5 en 15.64 
Bal 

Overgangsrecht voor 
het beheersplan is 
opgenomen in artikel 
15.67, tweede lid, 
Bal. 

Hoofdstuk IV  - -  
§ 1 Algemeen  34 - - Geen overgangsrecht 

nodig. 
§ 2 De hoedanigheid van 
het zwem- en badwater 

35 - - Vervallen per 30-12-
2009. 

§ 3 Het onderzoek van het 
zwem- en badwater  

36  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 37  - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.8 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

 38  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 4 Toiletten, douches en 
voorzieningen ten behoeve 
van de reinheid  

39   - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 5 Veiligheid  40   - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 41  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 42  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 6 Toezicht 43  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk V     
§ 1 Algemeen  44  -  Geen overgangsrecht 

nodig. 
§ 2 Kwaliteitstoestand van 
het water  

44a 2.24, eerste lid, 
2.30, aanhef en 
onder b, en 
20.6, eerste lid  

3.5 Bkl, 10.37 
Ob en 12.59 Or 

Voor het vierde lid, 
onder a, is 
overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
8.1.6, derde lid, 
IbOw. 

 44b 2.12, tweede 
lid, 2.15, eerste 
lid, aanhef en 
onder c en 2.30, 
aanhef en onder 
a  

3.2 en 2.19 en 
2.20 Bkl, en 
12.63 Or  

Voor zover 
gedeputeerde staten 
een zwemverbod 
instellen of een 
negatief zwemadvies 
uitbrengen lift artikel 
44b, zesde lid, onder 
a, mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.84 en afdeling 4.1 
Iw Ow. 

§ 3 Zwemwaterprofiel  44c 2.30, aanhef en 
onder b 

3.6 Bkl  Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.9 van het Ib Ow. 

§ 4 Onderzoek van het 
water en te treffen 
maatregelen  

44d 20.1, derde lid 
en 20.2, eerste 
lid  

10.20 en 10.21 
Bkl en 12.60, 
12.61 en 12.62 
Or 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 44e  2.30, aanhef en 
onder b, 20.1, 
derde lid, 20.2, 
eerste lid en 
20.13, tweede 
lid  

10.21 en 3.7 Bkl 
en 10.39 Ob  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 44f, eerste lid 20.1, derde lid 
en 20.2, eerste 
lid  

10.20 en 10.21, 
eerste lid, onder 
c en derde lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 44f, tweede lid 2.30, aanhef en 
onder b en 
20.13, tweede 
lid  

3.8 en 3.10 Bkl 
en 10.39 Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

§ 5 Voorlichting aan het 
publiek  

44g 20.13, tweede 
lid 

10.39, tweede 
en derde lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk VI 
Verdere bepalingen  

    

 45 2.30, aanhef en 
onder b en 
20.13, tweede 
lid  

15.26 en 15.59 
Bal, 3.9 Bkl en 
10.39, eerste 
lid, onder b, 
onder 3º Ob 

Voor zover 
gedeputeerde staten 
een zwemverbod 
instellen lift dit artikel 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.84, eerste lid, en 
afdeling 4.1 Iw Ow.  

 45a 2.24, eerste lid 
en 2.30, aanhef 
en onder b  

15.26 en 15.59 
Bal en 3.3 Bkl  

Voor zover 
gedeputeerde staten 
een zwemverbod 
instellen of een 
negatief zwemadvies 
uitbrengen lift artikel 
45a mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.84 en afdeling 4.1 
Iw Ow. 

 46 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 47 4.3, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

15.5 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk VII Overgangs- 
en slotbepalingen  

48, eerste lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, tweede lid 2.30, aanhef en 
onder b en c  

3.4 en 3.10 Bkl  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49  20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a, onder 2º  

10.37 Ob Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49a - - Vervallen per 01-12-
2000. 

 50 - -  
 51 - - Vervallen per 01-12-

2000. 
Bijlage I. Normen voor 
zwem- en badwater, in 
badinrichtingen, ingericht 
voor het zwemmen of 
baden anders dan in 
oppervlaktewater, als 
bedoeld in artikel 2 van dit 
besluit  

  Afdeling 15.2 
Bal, meer 
specifiek artikel 
15.16, 15.34 en 
15.53 Bal.  

Overgangsrecht voor 
de kwaliteitseisen is 
opgenomen in de 
artikelen 15.44 en 
15.61 Bal. 

Bijlage II. Normen voor 
zwem- en badwater in 
badinrichtingen ingericht 
voor het zwemmen of 
baden in oppervlaktewater 
en andere op grond van 

  -  Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit hygiëne en 
veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB 
of Or 

Toelichting 
Overgangsrecht 

artikel 10b van de wet 
geïnventariseerde plaatsen  
Bijlage III De minimaal 
noodzakelijke 
pompcapaciteit dient te 
worden vastgesteld met 
gebruikmaking van de 
formule.  

 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bijlage IV. 
Analysevoorschriften  

  Meetmethoden, 
artikelen 15.18, 
15.36 en 15.55 
Bal. 
De versie (druk 
en jaar) van de 
methoden komt 
te staan in de 
Omgevings-
regeling.  

Overgangsrecht voor 
de meetmethoden is 
opgenomen in de 
artikelen 15.45 en 
15.62 Bal. 

 
  



l. Transponeringstabel Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water 
2009 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Europese 
milieukwaliteitseis voor 
water 

2, eerste lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.17, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.55, vijfde en 
zesde lid, en 4.56 IwOw.  

 2, tweede lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.16 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

 2, derde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.18 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

 2, vierde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.17, tweede lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

 2, vijfde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.17, vierde lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57  
IwOw.  

 2, zesde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.17, vijfde lid, 
Bkl  

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

 2, zevende lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.17, derde lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

Tijdelijke achteruitgang 
van de watertoestand 

3 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.16 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, en 4.57 IwOw.  

Goede 
oppervlaktewatertoestand 

4, eerste lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.10, eerste lid, 
eerste zin, en 
2.11, eerste lid, 
eerste zin, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

 4, tweede en 
vijfde lid 

2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.10, eerste lid, 
onder a, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

 4, derde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.10, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

 4, vierde lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.10, derde lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water 
2009 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 4, zesde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.19 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

 4, zevende lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.10, eerste lid, 
eerste zin, en 
2.11 eerste lid, 
eerste zin, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

Goede chemische en 
ecologische toestand 

5 en 6, eerste 
lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.26 

2.10, eerste lid, 
en 2.11, eerste 
lid, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw. 

Water en 
grondwaterlichaam 

5a en 7 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

2.10, eerste lid, 
onder b, 2.13 en 
2.14 Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw. 

Afwijken van de 
milieukwaliteitseisen 

6, tweede lid 2.10, eerste lid 
en 2.15, eerste 
lid, aanhef en 
onder b 

2.17, vierde lid, 
onder a en c, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.58 IwOw. 

Goed ecologische 
potentieel  

6, derde lid 2.10, eerste lid 
en 2.15, eerste 
lid, aanhef en 
onder b 

2.11, tweede lid 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
van het tweede lid van 
artikel 6. Artikel 4.58 
van de IwOw.  

Goede kwantitatieve 
toestand 

8 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.13, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.57 IwOw. 

Goede chemische 
toestand 

9 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.14, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.57 IwOw. 

Trendomkering 10, eerste tot 
en met derde 
lid 

2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.17 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.57 IwOw. 

Hoger percentage ivm 
kostenefficiëntie 

10, vierde lid 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.18 Bkl Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.57IwOw. 

Aanwijzing 
waterwinlocatie 

11 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.4, tweede lid, 
onder c, en 4.10, 
tweede lid, onder 
b, Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid en 4.57 IwOw. 

Onttrekking water op 
waterwinlocaties 

12, eerste lid 2.15, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

2.15, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw.  

 12, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 12, derde lid  2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.21, eerste lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12, vierde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water 
2009 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Geen achteruitgang 
kwaliteit waterlichaam 

12a 2.24, eerste lid, 
en 2.26 

4.21, tweede lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in de 
artikelen 4.56, vijfde en 
zesde lid, 4.57 en 4.58 
IwOw. 

Monitoring  13, eerste lid 20.2, vierde lid 10.14b, eerste lid, 
Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.2.10 IbOw. 

 13, eerste lid, 
eerste zin 

2.24, eerste lid 10.14c, vierde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 13, eerste lid, 
tweede zin, 
aanhef 

2.24, eerste lid 10.14c, tweede 
lid, onder a, en 
10.14b, tweede 
lid, aanhef, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder a 

- 10.14b, tweede 
lid, onder a, 
10.14a, onder a, 
en 10.14c, derde 
lid, onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder b 

- 10.14a, onder b 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder c 

2.24, eerste lid 10.14a, onder c 
en 10.14c, 
tweede lid, onder 
b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder d 

20.1, derde lid 10.14a, onder d, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder e 

20.1, vierde lid 
en 2.24, eerste 
lid 

10.14b, tweede 
lid, onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder f 

2.24, eerste lid 10.14b, eerste lid, 
en 10.14e Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder g 

2.24, eerste lid 10.14d, eerste lid, 
onder b Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder h 

- 10.14e Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
onder i 

2.24, eerste lid 10.14d, eerste lid, 
onder a Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, eerste lid, 
laatste zin 

2.24, eerste lid 10.14c, eerste lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, tweede lid 2.24, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, derde lid 20.3, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, vierde lid 2.24, eerste lid 10.14f Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, vijfde lid - 10.14b, derde lid 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, zesde lid - 10.32 Ob  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitvoering 
monitoringsprogramma 

14 - 10.14g Bkl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Regels stellen bij 
ministeriële regeling over 
de uitvoering van de 
monitoring 

15 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water 
2009 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Monitoringsprogramma 16, eerste lid 20.1, derde lid 
en 2.24, eerste 
lid 

10.14c, derde lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, tweede lid 2.24, tweede lid 4.15, tweede lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, derde lid 2.24, tweede lid 4.15, derde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, vierde lid 2.24, tweede lid 10.14d, eerste lid, 
onder b, onder 1o, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, vijfde lid 2.24, tweede lid 10.14d, eerste lid, 
onder b, onder 2o, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, zesde lid 2.24, tweede lid 10.14d, tweede 
lid, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16, zevende 
lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 
  



 
m. Transponeringstabel Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken  

 
Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit leges Wet 
beheer 
rijkswaterstaatswerken 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsbepalingen 1 - - - 
Leges aanvraag 
vergunning 

2 13.1 en 13.2 14.1, 14.2, 14.3, 
14.27, 14.28 en 
14.29 

Leges volgen het 
overgangsrecht voor 
de vergunning in § 
4.2.5 IwOw. 

Betaling leges 3 13.1 en 13.2 14.5  Leges volgen het 
overgangsrecht voor 
de vergunning in § 
4.2.5 IwOw. 

Teruggave leges 4  14.6 Leges volgen het 
overgangsrecht voor 
de vergunning in § 
4.2.5 IwOw. 

 
 
  



n. Transponeringstabel Besluit lozen buiten inrichtingen  

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1 
Algemeen 

1.1  Bijlage I deel A 
Bal: bodemzijdig 
vermogen 
bodembeschermende 
voorziening 
gesloten 
bodemenergiesystee
m 
gevaarlijke stoffen 
maatwerkvoorschrift 
NEN 
Open 
bodemenergiesystee
m 
SPF 
vuilwaterriool 
zuiveringsvoorziening 
 
Bijlage I deel B 
Bal:  
ADR 
ISO 

De begrippen 
“aangewezen 
oppervlaktewaterlichaa
m” en “niet-aangewezen 
oppervlaktewaterlichaa
m” komen terug in de 
bruidsschat voor de 
waterschappen. De 
overige begrippen 
vervallen. 

 1.2 4.3, eerste lid 3.1, 6.1, eerste lid, 
onder b en 7.1, 
eerste lid, onder c Bal  

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.2a, eerste 
lid 

4.3, eerste id 3.1 jo. 3.18 Bal   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.2a, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 2.10 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.3 - -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.4 4.3, eerste lid 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
6.3, 7.3 en 17.3 Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.5, eerste 
lid 

4.3, derde lid -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.5, tweede 
lid 

4.5  -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.5, derde 
lid 

4.3, derde lid -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.6 4.3, eerste lid 10.20, tweede lid, Ob  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.7, eerste 
lid 

4.7  - -Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.4 IbOw. 

 1.7, tweede 
en derde lid 

- - Komen niet terug, 
Bepalingen Algemene 
wet bestuursrecht 
volstaan. 

 1.8 4.3, eerste lid 1.3 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.9 4.3, eerste lid 2.20, 6.11, 7.11, 
17.11 Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

(melding) 1.10 4.3, eerste lid Artikelen melding in 
hoofdstuk 4, 6 en 7 
Bal  

Voor gedecentraliseerde 
activiteiten: de 
bruidsschat. 
Overgangsrecht is 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.10a, 
eerste lid 

4.3, eerste lid 4.1136 Bal Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 
 
 

 1.10a, 
tweede lid 

4.3, eerste lid 4.1136 Bal Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.10a, derde 
lid 

4.3, eerste lid 2.17, 4.1136 Bal Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.10a, 
vierde lid 

4.3, eerste lid 2.17, 4.1146 Bal Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.10a, vijfde 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.11   Aanvullingsbesluit 
bodem. 

 1.12 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.13 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap.  
Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 1.14 4.3, eerste lid 6.20, vierde lid, en 
7.19, vierde lid, Bal 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 1.15 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap.  
Er geldt overgangsrecht 
voor meldingen, artikel 
8.1.1 IbOw. 

 
 
 

1.16  4.3, eerste lid 6.41, tweede lid, 
onder a, 7.50, 
tweede lid, onder a, 
Bal. 
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 8.1.1 
IbOw 

 1.17 4.3, eerste lid 6.20 jo. 6.23, artikel 
7.19 jo. 7.22 van het 
Bal 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Overgangsrecht is 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

geregeld in artikel 8.1.1 
IbOw. 

 1.18 4.3, eerste lid 6.20 jo. 6.23, artikel 
7.19 jo. 7.22 Bal 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 

 1.19 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 8.1.1 
IbOw.  

 1.20, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 2.21, 6.12, 7.12 en 
17.12 Bal 
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 8.1.3 
IbOw. 
 

 1.20, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 2.21 Bal Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 8.1.3 
IbOw. 

Hoofdstuk 2 
Algemene regels ten 
aanzien van alle lozingen 

    

 2.1 4.3, eerste lid 2.11, 6.6, 7.6, 17.6 
van het Bal 
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 2.2 - - Bruidsschat gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 2.3   Bruidsschat gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw.  

 2.4, eerste 
lid 

4.3, eerste lid Diverse paragrafen in 
hoofdstuk 4 Bal, 
artikelen  
6.26, 6.44, 7.25, 
7.53 Bal 
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.4, tweede 
lid 

4.3, eerste lid Diverse paragrafen in 
hoofdstuk 4 Bal, 
6.44, 7.53  
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 2.4, derde 
lid 

4.7 Ow   Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 3 
Algemene regels ten 
aanzien van lozingen bij 
specifieke activiteiten 

    

Paragraaf 3.1 3.1   Voor rijkswateren: 
Aanvullingsbesluit 
bodem. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Voor het 
zesde lid, onder a, is 
overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
8.1.6, derde lid, IbOw. 
Voor het zesde lid, 
onder b, en het zevende 
lid, is overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 
 

 3.2 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 
 

 3.3, eerste 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.3, tweede 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.4   Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 
 

 3.5   Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.6  6.43 en 7.52 Bal Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.7 - -  Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 3.8 4.3, eerste lid 2.11 jo. § 4.113 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.9 4.3, eerste lid 17.16 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.10, eerste 
t/m vierde 
lid 

 4.3, eerste lid 6.22, 6.23, 7.21, 
7.22, Bal 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.10, vijfde 
lid 

4.3, eerste lid 6.7, 7.7 Bal Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3.11 4.3, eerste lid 6.24, 7.23 Bal Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3.12, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.554 Bal 
toepassingsbereik 
wassen 
motorvoertuigen 

Niet-Bal activiteiten: 
bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 3.12, tweede 
lid, onder a 

4.3, eerste lid 4.559 Bal Niet-Bal activiteiten: 
bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.12, tweede 
lid, onder b  

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.12, derde 
lid 

4.3, eerste lid 4.559 Bal Niet-Bal activiteiten: 
bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.12, vierde 
lid 

4.3, eerste lid 2.11, derde lid, onder 
e Bal 

Niet-Bal activiteiten: 
bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.13   Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht voor het 
zesde, tiende en elfde 
lid, is opgenomen in 
artikel 8.1.6, derde lid, 
IbOw. 

 3.14 4.3, eerste lid 6.55, eerste lid, 
onder c, onder 1° en 
7.60, eerste lid, 
onder c, onder 1°, 
Bal 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat water. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 3.15 4.3, eerste lid 6.55, eerste lid, 
onder c, onder 1° en 
7.60, eerste lid, 
onder c, onder 1°, 
Bal 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat water. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.16 4.3, eerste lid 6.55, eerste lid, 
onder c, onder 1° en 
7.60, eerste lid, 
onder c, onder 1°, 
Bal 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat water. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.17, eerste 
lid 

- - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.18 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.19 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.20 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3.21 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3.22 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3.23 4.3, eerste lid 6.55, eerste lid, 
onder c, onder 5° en 
artikel 7.60, eerste 
lid, onder c, onder 
5°, Bal  

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 
 3.24 4.3, eerste lid 

 
6.55, vierde lid, 
onderdeel b, en 7.60, 
vierde lid, onderdeel 
b, Bal 
 

Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.25 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 3.26 - - Voor rijkswateren: komt 
niet terug. 
Voor regionale wateren 
en bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap 
en gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

Hoofdstuk 3a 
Algemene regels ten 
aanzien van 
bodemenergie-systemen 

    

 3a.1 4.3, eerste lid 3.18 (paragraaf 
3.2.6) Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.2, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.1140, eerste lid, en 
3.19, tweede lid, Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.2, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 3.19, tweede lid, Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.2, derde 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.3, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 2.11 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.3, tweede 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.4, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.1141 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.4, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 2.13 Bal  Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3a.5, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.1143, derde lid, Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.5, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 4.1143, derde lid, Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.5, derde 
en vierde lid 

4.3, eerste lid 2.13 Bal  Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 

 3a.6, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.1143, eerste lid, 
Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.6, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 4.1143, tweede lid, 
Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.6, derde 
en vierde lid 

4.3, eerste lid 2.13 Bal  Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften 
is opgenomen in artikel 
8.1.5 IbOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozen buiten 
inrichtingen  

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 3a.6, vijfde 
lid 

4.3, eerste lid 4.1143, vierde lid, 
Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.7 4.3, eerste lid 4.1139 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.8, eerste 
lid 

4.3, eerste lid 4.1138, eerste lid, 
Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.8, tweede 
lid 

4.3, eerste lid 4.1138, derde lid, Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.8, derde 
lid 

4.3, eerste lid 4.1138, tweede lid, 
Bal  
 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.2, derde lid, IbOw. 

 3a.8, vierde 
lid 

4.3, eerste lid 4.1138, tweede lid, 
Bal, ook voor 
gesloten 
bodenenergiesysteem 
met een bodemzijdig 
vermogen van 
minder dan 70 kW. 
 

Voor gesloten 
bodemenergiesystemen 
met een bodemzijdig 
vermogen van minder 
dan 70 kW én in een 
gebouw met een 
woonfunctie hoeft niets 
te worden gestuurd noch 
een precies aantal jaren 
worden bewaard. 

 3a.9 4.3, eerste lid 4.1142 Bal  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3a.10 4.3, eerste lid 4.1147, eerste lid, 
Bal 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4 
Wijziging van besluiten 

   Vervallen. 

Hoofdstuk 5 
Overgangs- en 
slotbepalingen 

   Vervallen. 

 
 
  



o. Transponeringstabel Besluit lozing afvalwater huishoudens 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1 
Algemene bepalingen 

    

 1, 
eerste 
lid, 
onder 
a 

 Definitie bevoegd gezag 
komt niet terug, 
artikelen 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8, 6.3, 7.3, 15.3, 
15.4 van het Bal wijzen 
bevoegd gezag 
algemene regels aan 
voor melding, 
maatwerk, 
gelijkwaardigheid, 
handhaving algemene 
regels. 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Onder 
b 

 Bijlage I Bbl (gebouw)  

 Onder 
c 

  - 

 Onder 
d 

Bijlage A Ow  - 

 Onder 
e 

  - 

 Onder 
f 

  - 

 Onder 
g 

 Bijlage I Bal 
(vuilwaterriool) 

- 

 Onder 
h 

 Bijlage I Bbl 
(woongebouw) 

- 

 Onder i   Bijlage I Bal 
(zuiveringsvoorziening) 

- 

 1, 
tweede 
lid 

  - 

 1a - -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 2 
Algemene bepalingen 
ten aanzien van het 
lozen vanuit particuliere 
huishoudens 

    

 2, 
eerste 
lid  

- - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2, 
tweede 
lid 

4.3, eerste lid § 6.2.4 en 7.2.5 Bal  Voor regionale wateren: 
bruidsschat 
waterschappen.  Geen 
overgangsrecht nodig. 

 2, 
derde 
lid  

4.3, eerste lid 6.5 en 7.5 Bal Voor regionale wateren en 
bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap en 
gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 
 
 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 2, 
vierde 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3  - - Bruidsschat gemeente 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen in artikel 8.1.5 
IbOw. 

 4, 
eerste 
lid 

4.3, eerste lid 2.11, eerste lid, 6.6, 
eerste lid, en 7.6, eerste 
lid, Bal 

Voor regionale wateren en 
bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap en 
gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 4, 
tweede 
lid  

4.3, eerste lid 2.11, derde lid, 6.6, 
vierde lid, en 7.6, vijfde 
lid, Bal  

Voor regionale wateren en 
bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap en 
gemeente. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 4, 
derde 
lid  

4.3, eerste lid 2.13, 6.7 en 7.7 Bal  Voor regionale wateren en 
bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap en 
gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen in artikel 8.1.5 
IbOw.  

 5 4.7 Ow  Overgangsrecht voor 
gelijkwaardige 
maatregelen is opgenomen 
in artikel 8.1.4 IbOw. 

Hoofdstuk 3 
Bepalingen ten aanzien 
van het lozen van 
huishoudelijk afvalwater 
en zwembadwater 

    

§ 1 Algemeen 6 - - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 2 Lozen van 
huishoudelijk afvalwater 
op of in de bodem 

7, 
eerste 
en 
tweede 
lid 

- - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 7, 
derde 
lid 

- - Bruidsschat gemeente. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen in artikel 8.1.5 
IbOw. 

 8, 
eerste 
lid 

- - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 8, 
tweede 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 9, 
eerste 
lid 

- - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

 9, 
tweede 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 
 

§ 3 lozen van 
huishoudelijk afvalwater 
in een 
oppervlaktewaterlichaam 

10, 
eerste 
en 
tweede 
lid 

- - Bruidsschat gemeente. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 10, 
derde 
lid 

4.3, eerste lid 6.7 en 7.7 Bal Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen in artikel 8.1.5 
IbOw. 

 11, 
eerste 
lid  

4.3, eerste lid 6.43, eerste lid, Bal voor 
lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam 
in beheer bij het Rijk 
 
7.52, eerste lid, Bal voor 
lozen op de Noordzee 
 

Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap. 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11, 
tweede 
lid  

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11, 
derde 
lid  

4.3, eerste lid 6.7 en 7.7 Bal  Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap  
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen artikel 8.1.5 
IbOw. 

 11, 
vierde 
lid  

4.3, eerste lid 6.7 en 7.7 Bal  Voor regionale wateren: 
bruidsschat waterschap 
Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschriften is 
opgenomen in artikel 8.1.5 
IbOw. 

 11, 
vijfde 
lid 

- -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 4 Lozen van 
zwembadwater 

12 - -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4 
Overige bepalingen 

    

§ 1 Meldingsplicht 13 4.3, eerste lid 6.41 en 7.50 Bal 
 

Voor regionale wateren en 
bodem/riolering: 
bruidsschat waterschap en 
gemeente. 
Overgangsrecht voor 
meldingen is opgenomen 
in artikel 8.1.1 IbOw. 
 
 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

§ 2 Wijziging van andere 
regelgeving 

 - - - 

Hoofdstuk 5 
Overgangs- en 
slotbepalingen 

 - - - 

  



p. Transponeringstabel Besluit milieueffectrapportage 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit 
milieueffectrapportage 

Artikel  Artikel  
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

2. Activiteiten, plannen en 
besluiten ten aanzien 
waarvan het maken van 
een milieueffectrapport 
verplicht is of ten aanzien 
waarvan de artikelen 7.16 
tot en met 7.19 van de 
Wm moeten worden 
toegepast 

    

Aanwijzing activiteiten 
belangrijke milieu-
gevolgen 

2, eerste lid 16.43, eerste 
lid, onder a 

 11.6, eerste lid en 
11.7, derde lid Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing activiteiten 
beoordeling belangrijke 
milieu-gevolgen 

2, tweede lid 16.43, eerste 
lid, onder b 

 11.6, tweede lid en 
11.7, derde lid Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing plannen plicht 
maken milieueffectrapport  

2, derde lid 16.36  - 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing besluiten mer-
(beoordelings-plicht) 

2, vierde lid 16.43, eerste lid 11.6, derde lid Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

Activiteiten formele 
procedure en die beneden 
drempel voor de mer-
beoordeling vallen. 

2, vijfde lid - - In de Ow zijn de 
drempels vervallen en 
geldt één procedure voor 
de mer-beoordeling. 
Hiervoor is geen 
overgangsrecht nodig.  
Voor de schriftelijke 
mededeling als bedoeld 
in artikel 7.16, eerste lid, 
van de Wm geldt het 
overgangsrecht in artikel 
4.94 IwOw. Als er 
inmiddels een mer-
beoordelingsbesluit is 
genomen geldt het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.95 IwOw. Als een 
aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 
met daarbij een 
vormvrije mer- 
beoordeling en 
aanmeldingsnotitie is 
ingediend, geldt het 
overgangsrecht van 
afdeling 4.1 IwOw.  

Landsgrenzen negeren bij 
toetsen aan drempel  

2, zesde lid 16.43, vierde lid 11.7, tweede lid Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3 - - Vervallen per 7 juli 2017. 
3. Regels over een 
verzoek om ontheffing 

    

Informatiever-strekking bij 
ontheffing 

4  11.9 Ob, zoals 
ingevoegd bij het 
IbOw.  

Deze bepaling lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.96 van de 
IwOw. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=7.16&g=2017-09-13&z=2017-09-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=7.16&g=2017-09-13&z=2017-09-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=7.16&g=2017-09-13&z=2017-09-13


Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit 
milieueffectrapportage 

Artikel  Artikel  
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 5-7 - - Vervallen per 1 juli 2010. 
4. Aanwijzing van 
besluiten waarop artikel 
7.35, derde lid, van de 
Wm van toepassing is 

    

Rangorde besluiten 
verruimde beslissings-
grondslag 

8  
 

- 
 

- Deze “rangorde” 
bepaling komt niet meer 
terug onder de Ow. Wel 
komt artikel 7.35 Wm 
(de verruimde 
beslissingsgrondslag) in 
gewijzigde vorm terug in 
artikel 16.53 Ow. 
Artikel 7.35, derde lid, 
Wm ziet op lopende 
procedures. 
Overgangsrecht hiervoor 
is opgenomen in afdeling 
4.1 IwOw. Artikel 8 lift 
hierop mee. 
 

Overgangs- en 
slotbepalingen 

9-12 - - Vervallen per 6 juli 1999. 

 13   Overgangsrecht is 
uitgewerkt. 

 14-17 - - - 
 
  



q. Transponeringstabel Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  

Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB of 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsbepalingen Artikel 1 4.3, eerste lid Artikel 7.27 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toepassingsbereik Artikel 2 4.3, eerste lid Artikelen 7.27 en 
7.29 Bbl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoudelijke voorschriften Artikel 3 4.3, eerste lid Artikelen 7.27, 7.31 
en 7.38 Bbl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Schriftelijke kennisgeving Artikel 4 4.3, eerste lid Artikelen 7.33, 7.34 
en 7.35 Bbl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Overgangsrecht 
kennisgeving 

Artikel 5 - - Reeds materieel 
uitgewerkt . 

Inwerkintreding Artikel 6 - - Reeds materiel 
uitgewerkt. 

Citeertitel Artikel 7 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bijlage, behorende bij 
artikel 3 

§ 1.1 Geluid 
en trilling 

4.3, eerste lid Artikelen 7.38, 7.39 
en 7.18 Bbl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 1.2 Lucht 4.3, eerste lid Artikel 7.38 en 7.19 
Bbl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 1.3 
Verlichting 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 1.4 
Bodembescher
ming 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 1.5 overige 
algemeen 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 2.1 
Algemeen 

4.3, eerste lid Artikelen 7.31 en 
7.40 Bbl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 2.2 Opslag 
gevaarlijke 
stoffen 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 2.3 
Afleveren 
brandstof 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 3.1 
Onderhoud en 
schoonmaak 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 3.2 Controle 
van 
installaties en 
voorzieningen 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 3.3 
Instructie van 
personeel 

4.3, eerste lid Artikel 7.31 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

 § 3.4 Bewaren 
van 
documenten 

4.3, eerste lid Artikel 7.36 Bbl Geen overgangsrecht 
nodig. 

  



r. Transponeringstabel Besluit omgevingsrecht 

Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 3. Bevoegd 
gezag 

    

Ruimtelijke ordening 3.1, onder a - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1, onder b 5.10, eerste lid, 
onder a, en 
5.12, tweede en 
derde lid 

4.6, eerste lid, 
onder a, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.2, onder a   Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.2, onder b -5.11, eerste 
lid, onder a, en 
5.12, tweede en 
derde lid 

-4.8 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Inrichting en 
mijnbouwwerk 

3.3, eerste lid 5.10, eerste lid, 
onder c, en 
5.12, tweede en 
derde lid 

4.6, eerste lid, 
onder c, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.3, tweede lid 5.11, eerste lid, 
onder d, onder 
2°, en 5.12, 
tweede en 
derde lid 

4.11, eerste lid, 
onder b, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.3, derde lid 5.11, eerste lid, 
onder h, onder 
1°, en 5.12, 
tweede en 
derde lid 

4.11, eerste lid, 
onder d, onder 1°, 
Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 3.3, vierde lid 5.11, eerste lid, 
onder d, onder 
1°, en 5.12, 
tweede en 
derde lid 

4.10, eerste lid, 
onder a, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw.  

Gesloten stortplaats 3.4 5.10 en 5.12, 
tweede en 
derde lid 

Voorstel om dit 
artikel via het Ib te 
laten vervallen. 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Gevallen waarin het 
bevoegd gezag wijzigt 

3.5  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.15 IwOw.  

Hoofdstuk 4. De aanvraag     
§ 4.1. Wijze waarop een 
aanvraag wordt ingediend 

    

Aanvraag 4.1, eerste lid 16.1, eerste lid 14.1, eerste lid, Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.1, tweede lid 16.1, derde lid 14.1, derde lid, Ob Nog niet in werking 
getreden, geen 
overgangsrecht nodig 

Schriftelijke aanvraag 4.2, eerste lid 16.55, eerste lid - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.2, tweede 
en derde lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Elektronische aanvraag 4.3, eerste lid 16.1, 20.28, 
eerste lid 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.3, tweede lid 16.55, eerste lid 14.2, eerste lid, 
onder b, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.3, derde lid 16.55, eerste 
lid, en 20.24, 
eerste lid 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4.3, vierde lid 20.21, vierde lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 4.2. Gegevens en 
bescheiden 

    

Algemeen 4.4 16.55, tweede 
en vijfde lid 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gefaseerde aanvraag 4.5 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.79 IwOw.  

Inrichtingen waarop BRZO 
van toepassing is 

4.6 16.55, tweede 
lid 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Uitgestelde 
gegevensverstrekking 

4.7  8.3c Bkl Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.13, tweede lid, IwOw. 

§ 4.3. Gegevens bij de 
overgang van een 
omgevingsvergunning 

    

Melding 4.8 5.37, tweede lid - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.80 IwOw.  

§ 4.4. Heffen van rechten     
Rechten 4.9  - Geen overgangsrecht 

nodig.  
Vrijstelling heffing rechten 
voor aanvraag 
omgevingsvergunning 
voor activiteiten als 
bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder i, van de 
wet 

4.10  - Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in afdeling 
4.1 IwOw.  

Hoofdstuk 5. De inhoud 
van de 
omgevingsvergunning 

    

§ 5.1. Regels met 
betrekking tot bouwen en 
archeologische 
monumentenzorg  

    

Bouwen 5.1  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Archeologische 
monumentenzorg 

5.2, eerste en 
tweede lid 

5.34, tweede lid 8.81 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.2, derde lid   Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw.  

§ 5.2. Regels met 
betrekking tot inrichtingen 
en mijnbouwwerken 

    

§ 5.2.1. Aan een 
vergunning te verbinden 
voorschriften 

    

Bepalen van de beste 
beschikbare technieken 

5.4, eerste lid 
tot en met 
derde lid 

5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.10, Bkl Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

 5.4, vierde lid -  Geen overgangsrecht 
nodig. 

Geologische opslag van 
kooldioxide 

5.4a, eerste 
lid 

5.18 en 5.26 8.24 Bkl, 8.9, 
eerste lid Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 5.4a, tweede 
lid 

5.34, tweede lid 8.37 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Doelvoorschriften 5.5, eerste lid - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, tweede lid 5.34, tweede lid 8.26, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, derde lid 5.34, tweede lid 8.26, tweede, 
derde en vierde lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, vierde lid 5.34, tweede lid 8.33, eerste en 
tweede, lid Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, vijfde lid 5.34, tweede lid 8.34, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 5.5, zesde lid 5.34, tweede lid 8.27, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, zevende 
lid 

5.34, tweede lid 8.28, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.5, achtste 
lid 

5.34, tweede lid 8.27, derde, lid Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Technische maatregelen 5.6, eerste lid 5.34, tweede lid 8.31, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.6, tweede lid 5.34, tweede lid 8.31, tweede lid, 
onder a, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.6, derde lid 5.34, tweede lid 8.31, tweede lid, 
onder b, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.6, vierde lid 5.34, tweede lid 8.31, derde lid Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Overige voorschriften 5.7, eerste lid, 
onder a 

5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.9, eerste lid, 
onder f, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.29, eerste lid, 
onder a, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.29, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 5.7, eerste lid, 
onder d 

 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder e 

5.34, tweede lid 8.29, eerste lid, 
onder d, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder f 

5.34, tweede lid 8.29, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder g 

5.34, tweede lid 8.9, eerste lid, 
onder g, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder h 

5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.9, eerste lid, 
onder h, Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, eerste lid, 
onder i 

5.34, tweede lid 8.29, eerste lid, 
onder e, Bkl, 8.29, 
tweede lid Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, tweede 
lid, a tot en 
met e 

5.34, tweede 
lid, en 20.6 

8.32, eerste lid Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, tweede 
lid, onder f tot 
en met i 

 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, derde lid 5.18, eerste lid, 
5.26 

8.23 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.7, vierde lid 5.34, tweede lid 8.34, eerste, lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 5.7, vijfde en 
zesde lid 

 - Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

Nuttige toepassing of 
verwijdering van 
afvalstoffen 

5.8, eerste lid 5.34, tweede lid 8.39 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.8, tweede lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Afwijkende geldingsduur 
voorschriften 

5.9, eerste lid 5.34, tweede lid 8.35 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.9, tweede lid 5.34, tweede lid 8.35 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Actualisatieplicht 5.10, eerste 
lid, onder a 

5.38, derde lid 8.98 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.10, eerste 
lid, onder b 

5.42, eerste lid 8.99, tweede lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.10, eerste 
lid, onder c 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5.10, tweede 
lid 

 - - 

 5.10, derde lid  8.99, derde lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Relatie BRZO – bedrijven – 
natuurgebieden 

5.11 5.18, eerste lid, 
en 5.26 

8.12, vijfde lid Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 5.2.2. Verbod om 
bepaalde voorschriften aan 
een omgevingsvergunning 
te verbinden 

    

Broeikasgasemissies of 
energieverbruik 

5.12, eerste 
lid 

5.34, tweede lid 8.72, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.12, tweede 
lid 

5.34, tweede lid 8.72, tweede lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Energieverbruik 5.12a, eerste 
lid 

5.34, tweede lid 8.73, eerste lid, Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.12a, tweede 
lid 

5.34, tweede lid 8.73, tweede lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Overbrenging van afval 
naar of uit de provincie 

5.13 5.34, tweede lid 8.74 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 5.13a - -  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

§ 5.2.2a. Gronden tot 
verlening of weigering  

    

Weigeringsgronden 
omgevingsvergunning 
voor activiteiten als 
bedoeld in artikel 2.2a 

5.13b  Nieuwe regeling 
OBM in Ib 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

§ 5.2.3. Voorschriften ter 
uitvoering van een verdrag  

    

 5.14 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 5.3. Voorschriften ten 
aanzien van activiteiten in 
provinciale 
milieuverordeningen 

    

 5.15 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

§ 5.4. Aanwijzing van 
categorieën gevallen 
waarin: 

    

Bouwen 5.16, eerste 
lid 

5.36, tweede lid 10.23, eerste, lid 
Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 5.16, tweede 
lid 

5.36, tweede lid 10.23, tweede lid 
Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Werken 5.17 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Planologische 
gebruiksactiviteiten 

5.18 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Relatie met 
Grondwaterrichtlijn 

5.19 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 5.5. Regels met 
betrekking tot 
planologische 
gebruiksactiviteiten 

    

Inhoud en ruimtelijke 
onderbouwing 

5.20 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

§ 5.6. Regels met 
betrekking tot Natura 
2000-activiteiten en flora- 
en fauna-activiteiten 

  - Aanvullingsspoor natuur. 

Aanvullende aanwijzing 
van categorieën gevallen 
waarin afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht van 
toepassing is 

5a.1.  - Deze bepaling heeft 
betrekking op Natura 
2000- en flora- en 
fauna-activiteiten. 
Aanvullingsspoor natuur. 

Hoofdstuk 6. Advies, 
verklaring van geen 
bedenkingen en bijzondere 
bestuurlijke verplichtingen 

    

§ 6.1. Advies over de 
aanvraag 

    

B&W of GS 6.1, eerste lid 16.15  4.20 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.1, tweede 
en derde lid 

16.15  4.25, eerste lid Ob Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 IwOw. 

Welstand 6.2  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Inrichting of 
mijnbouwwerk 

6.3, eerste lid, 
onder a 

16.15 4.33 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 
 

6.3, eerste lid, 
onder b en c 

 - Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.13 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.3, tweede lid 16.15 4.34 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.3, derde lid 16.15 4.33 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.3, vierde lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Monumenten 6.4, eerste lid 16.15  4.25, eerste lid, 
onder h, Ob 4.32, 
eerste lid, onder b, 
Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.4, tweede lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.4, derde lid  4.25, eerste lid, 
onder f, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

§ 6.2. Verklaring van geen 
bedenkingen 

    

Afwijken bestemmingsplan 
of beheersverordening 

6.5 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Afwijken van regels 
gesteld krachtens artikel 
4.1, derde lid, of 4.3, 
derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening 

6.6 /  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Voormalige provinciale 
inrichtingen 

6.7 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Opslaan afvalstoffen of 
gevaarlijke stoffen 

6.8, eerste lid 16.15 en 16.16 4.25, eerste lid, 
onder c, onder 1°, 
en derde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.8, tweede lid - -4.38, eerste lid, 
Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Inrichting tevens 
mijnbouwwerk 

6.9 16.15 en 16.16 4.29, eerste en 
derde lid, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.9, tweede lid - 4.38, eerste lid, 
Ob- 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.9, derde lid 18.2 13.3, eerste lid, 
onder d, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.22 en 4.23 
IwOw. 

 6.10 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw. 

Natura 2000- en flora- en 
fauna-activiteiten 

6.10a  - Aanvullingsspoor natuur. 

Verplicht verzoek vvgb-
orgaan tot intrekking of 
wijziging 
omgevingsvergunningen 
voor Natura 2000-
activiteiten 

6.10b  - Aanvullingsspoor natuur. 

§ 6.3. Bijzondere gevallen 
van bestuurlijke 
verplichtingen 

    

Aanvraag  6.11, eerste 
lid 

16.88, eerste 
lid, onder a 

10.22 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw.  

 6.11, tweede 
lid 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.11, derde 
lid, onder a 

  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.11, derde 
lid, onder b 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Toezenden ontwerpbesluit 6.12 2.2 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Toezenden afschrift 
beschikking 

6.13, eerste, 
vierde en 
vijfde lid 

 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.13, tweede 
en derde lid 

16.88, eerste 
lid, onder a 

10.22a Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Publicatie Staatscourant 6.14  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

BRZO-inrichting 6.15  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Samenvatting van de 
risicoanalyse 

6.16  - In het geval dit 
onderdeel uitmaakt van 
de procedure van de 
vergunningaanvraag lift 
dit onderdeel mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in afdeling 
4.1 IwOw. 

Veiligheidsrapport 6.17  - In het geval dit 
onderdeel uitmaakt van 
de procedure van de 
vergunningaanvraag lift 
dit onderdeel mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in afdeling 
4.1 IwOw. 

Overlegverplichting 
planologische 
gebruiksactiviteiten 

6.18  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 IwOw.  

§ 6.4. Bijzondere 
procedurevoorschriften 

    

 6.19  - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 7. Uitvoering en 
handhaving 

    

§ 7.1. Basistaken 
omgevingsdienst 

    

Taken van de 
omgevingsdienst 

7.1   13.12 via IbOw in 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 7.2. Procescriteria     
Uitvoerings- en 
handhavingsbeleid 

7.2, eerste tot 
en met 
zevende lid 

 13.5 en 13.6 via 
IbOw in Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Besluit omgevingsrecht 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 7.2, achtste 
lid en negende 
lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

     
Uitvoeringsprogramma 7.3, eerste en 

tweede lid 
 13.8 via IbOw in Ob Geen overgangsrecht 

nodig. 
 7.3, derde en 

vierde lid 
- - Geen overgangsrecht 

nodig. 
Uitvoeringsorganisatie 7.4   13.9 via IbOw in Ob Geen overgangsrecht 

nodig. 
Borging van middelen 7.5, onder a 

en c 
  13.10 via IbOw in 

Ob 
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7.5, onder b - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Monitoring 7.6   - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Rapportage 7.7, eerste en 
tweede lid 

 13.11 via IbOw in 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7.7, tweede lid  13.11via Ib in Ob Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7.7, derde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 7.3. Inspectieview Milieu     
Verplichte aansluiting 7.8  13.13 via IbOw in 

Ob 
Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing andere 
bestuursorganen 

7.9  13.14 via IbOw in 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Verplichtingen voor 
aangeslotenen 

7.10 18.25 4, 13.15 via IbOw 
in Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Verantwoordelijke  7.11 18.25 13.15a Geen overgangsrecht 
nodig. 

Kostenverdeling 7.12 18.25 13.15c Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 8. Overgangs- 
en slotbepalingen 

    

Bijlagen - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 
  



s. Transponeringstabel Besluit ontgrondingen in rijkswateren  

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ontgrondingen 
in rijkswateren 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB of 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht  

Verbodsbepaling n.v.t op 
ontgrondingen in 
aangewezen 
rijkswateren, voor zover 
het opgesomde 
handelingen betreft. 

1, eerste lid  5.1, eerste lid 6.28 en 7.27 Bal Geen overgangsrecht 
nodig.  

Informatieplicht vondst 
archeologisch monument  

1, tweede lid 4.3, eerste lid 13.13 Bal Artikel 13.13 Bal voor 
het gebied buiten de 
aansluitende zone. 
Artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet is van 
toepassing in de 
binnenwateren, in de 
territoriale zee en in de 
aansluitende zone. 

Verbodsbepaling n.v.t. 
op ontgrondingen i.v.m. 
het testen van materieel 
en onderzoek, indien dit 
in de Noordzee 
plaatsvindt.  

2, eerste lid 5.1, eerste lid 6.28, onder f 
(binnenwateren) en 
7.27, onder f, 
(Noordzee) Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Uitzondering vrijstelling 
voor gebieden met 
bijzondere ecologische 
waarden 

2, tweede lid - - Is materieel uitgewerkt 
als gevolg van Wijziging 
van de 
Natuurbeschermingswet 
1998 en de Flora- en 
faunawet in verband met 
uitbreiding van de 
werkingssfeer van beide 
wetten naar de 
exclusieve economische 
zone. 

Melden ontgronding 3, eerste lid 4.3, eerste lid 6.33 en 7.31 Bal Overgangsrecht voor 
meldingen is opgenomen 
in artikel 8.1.1 IbOw. 

 3, tweede lid 4.3, eerste lid 6.33 en 7.31 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3, derde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3, vierde lid 4.3, derde lid  7.113 Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3, vijfde lid 4.3, eerste lid 13.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanvraag vergunning 
voor ontgrondingen 

4, eerste lid  
 

Overgangsrecht is 
opgenomen in afdeling 
4.1 en artikelen 4.13 en 
4.14 IwOw. 

 4, tweede lid 4.3, eerste lid 7.113 Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, derde lid - 4:2, tweede lid Awb Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, vierde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, vijfde lid 4.3, eerste lid 13.13 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ontgrondingen 
in rijkswateren 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB of 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht  

Voorbereidings-
procedure 

5 16.65 § 10.6.2 Ob Overgangsrecht voor 
lopende procedures is 
geregeld in afdeling 4.1 
van de IwOw. 

Heffen van een recht  6 13.1, tweede lid 
 

14.1 Or Overgangsrecht is 
opgenomen in afdeling 
4.1 en artikelen 4.13 en 
4.14 IwOw. 

Betalingstermijn van het 
recht 

7 13.1 p.m. Uitwerking nog niet 
opgenomen in Or; 
Overgangsrecht is 
opgenomen in afdeling 
4.1 en artikelen 4.13 en 
4.14 IwOw. 

Intrekking 
Rijksreglement 
ontgrondingen 

8  - - 

Inwerkingtreding besluit 9  - - 
 
  



t. Transponeringstabel Besluit risico's zware ongevallen 2015 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

1 1 - - - 

Tijdstip doorwerking 
wijzigingen in bijlagen 
Seveso-richtlijn 

1, tweede lid 23.2 3.53 en 4.3 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gevallen die buiten 
werkingssfeer vallen en 
uitzonderingen 

2 4.3, eerste lid 3.50, tweede lid Bal  Geen overgangsrecht 
nodig.  

Toepasselijkheid besluit 
op werkgever en 
zelfstandige en 
samenwerkingsverplichti
ng.  

3 - 4.4 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Coördinatie bevoegd 
gezag en gegevens-
verstrekking door 
instanties 

4, eerste lid 18.19 Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.17, 
eerste lid, Ob.  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Informatieverstrekking 
en afstemming 
uitoefening 
bevoegdheden 

4, tweede en 
derde lid 

18.19 Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.17, 
tweede lid, Ob. 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Ter voldoening aan 
informatieverplichting 
kunnen gegevens t.b.v. 
andere wettelijke 
verplichtingen worden 
verstrekt 

4, vierde lid - - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

2. Algemene bepalingen     

Verplichting om alle 
maatregelen te treffen 

5, eerste lid 4.3, eerste lid 4.9, eerste lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aantoonplicht dat alle 
maatregelen zijn 
getroffen 

5, tweede lid 4.3, eerste lid 4.9, tweede lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Exploitatieverbod als niet 
alle maatregelen zijn 
getroffen 

5, derde lid 4.3, eerste lid 4.9, derde lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Kennisgeving aan 
bevoegd gezag 

6, eerste tot 
en met derde 
lid 

4.3, eerste lid 4.5, eerste lid Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

Uitzondering op de 
kennisgeving 

6, vierde lid 4.3, eerste lid 4.5, tweede lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig 

Kennisgeving aan 
bevoegd gezag voor 
wijzigingen inrichting 

6, vijfde en 
zesde lid 

4.3, eerste lid 4.6 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw.  

Lijst met gevaarlijke 
stoffen openbaar 

6, zevende lid 4.3, eerste lid 4.5, derde lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

6, achtste lid - - - 

Preventiebeleid 7, eerste en 
tweede lid  

4.3, eerste lid 4.10, eerste en 
tweede lid, Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.27, aanhef en onder b, 
van het Bal. 

 

Moment waarop 
preventiebeleid moet zijn 
opgesteld 

7, derde en 
vierde lid 

4.3, eerste lid 4.10 en 4.26 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.26 Bal 

Bijwerken 
preventiebeleid 

7, vijfde lid 4.3, eerste lid 4.12, tweede lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitvoering 
preventiebeleid met 
veiligheidsbeheers-
systeem 

7, zesde lid 4.3, eerste lid 4.11, eerste en 
tweede lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

7, zevende lid - - - 

Aanwijzing inrichtingen 
met domino-effecten 

8, eerste lid 5.18, eerste lid, 
5.26 en 5.34, 
tweede lid 

8.13, tweede lid en 
8.38 Bkl 

Overgangsrecht is 
opgenomen in  artikel 
8.2.12 IbOw.  

Gegevens over omgeving 
inrichting worden door 
bevoegd gezag verstrekt 
aan exploitant 

8, tweede lid - 10.28 Ob Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gegevensuitwisseling 
domino-inrichtingen 

8, derde lid 4.3, eerste lid 4.13, eerste lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Samenwerking domino-
inrtichtingen 

8, vierde lid 4.3, eerste lid 4.13, tweede lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag ministeriële 
regeling 

8, vijfde lid - - - 

Bijwerken kennisgeving, 
preventiebeleid, 
veiligheidsbeheersysteem 
en veiligheidsrapport bij 
wijzigingen 

9, eerste lid 4.3, eerste lid 4.12, eerste lid en 
4.19, aanhef en 
onder d, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inlichten bevoegd gezag 
bij wijzigingen 

9, tweede lid 4.3, eerste lid 4.6, eerste lid, en 
4.20 Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw.  

3. Hogedrempel-
inrichtingen 

    

Opstellen 
veiligheidsrapport 

10, eerste lid 4.3, eerste lid 4.14, eerste lid, Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.27 Bal. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

Inhoud veiligheidsrapport 10, tweede en 
derde lid 

4.3, eerste lid 4.14, tweede lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Moment van opstellen 
veiligheidsrapport en 
toezenden aan bevoegd 
gezag 

10, vierde en 
vijfde lid 

4.3, eerste lid 4.14, eerste lid en 
4.27 Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.27 Bal. 

Wijziging delen 
veiligheidsrapport 

10,  zesde lid 4.3, eerste lid 4.20 en 4.27 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bezien en bijwerken 
veiligheidsrapport 

10, zevende 
en achtste lid 

4.3, eerste lid 4.19 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Toezenden bijgewerkt 
veiligheidsrapport aan 
bevoegd gezag 

10, negende 
lid 

4.3, eerste lid 4.20 Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Beoordelen 
veiligheidsrapport door 
bevoegd gezag en in 
kennis stellen van de 
conclusies aan de 
exploitant 

10, tiende lid  Wordt via het IbOw 
opgenomen in de 
artikelen 13.18 en 
13.19 Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Raadpleging werknemers 
over veiligheidsrapport 

10, elfde lid 4.3, eerste lid 4.23, eerste lid, 
onder a, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inzage geven in 
veiligheidsrapport 

10, twaalfde 
lid 

4.3, eerste lid 4.23, derde lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

10, dertiende 
lid 

- - - 

Opstellen intern noodplan 11, eerste lid 4.3, eerste lid 4.22, eerste en 
tweede lid, Bal  

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.28 Bal. 

Bezien en bijwerken 
intern noodplan 

11, tweede lid 4.3, eerste lid 4.22, derde en 
vierde lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Raadpleging werknemers 
over intern noodplan 

11, derde lid 4.3, eerste lid 4.23, eerste lid, 
onder b, en tweede 
lid, Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inzage geven in intern 
noodplan 

11, vierde lid 4.3, eerste lid 4.23, derde lid, Bal Geen overgangsrecht 
nodig. 

Moment van opstellen 
intern noodplan 

11, vijfde en 
zesde lid lid 

4.3, eerste lid 4.22 en 4.28 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.28 Bal. 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

11, zevende 
lid 

- - - 

Aanwezigheid en 
beschikbaarheid actuele 
lijst gevaarlijke stoffen 

12, eerste en 
tweede lid 

4.3, eerste lid 4.24, eerste tot en 
met het derde lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

4. Toezicht      



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

Opstellen en beheren 
inspectiesysteem door 
toezichthouders 

13, eerste en 
vierde lid  

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.20, 
eerste lid, Ob  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Uitvoering inspecties 13, tweede en 
derde lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.22, 
eerste en tweede 
lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud inspectieplan 13, vijfde lid  4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.20, 
tweede lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bijwerken inspectieplan 13, zesde lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.20, derde 
lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Opstellen van 
programma’s voor 
routinematige en niet-
routinematige inspecties 

13, zevende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.21, 
eerste lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud programma’s 13, achtste lid 4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.21, 
tweede lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Systematische evaluatie 
van de gevaren 

13, negende 
tot en met 
elfde lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.21, derde 
lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Niet-routinematige 
inspecties 

13, twaalfde 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.20, 
tweede lid, onder g, 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Meedelen van conclusies 
inspectie 

13, dertiende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.23, 
eerste lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Noodzakelijke acties door 
exploitant 

13, veertiende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.23, 
tweede lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanvullende inspectie bij 
belangrijke overtreding 

13, vijftiende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.23, derde 
lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Coördinatie inspecties 13, zestiende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

artikel 13.22, derde 
lid, Ob 

Verschaffen van 
informatie door het 
bevoegd gezag aan een 
ieder 

13, 
zeventiende 
lid 

4.3, eerste lid Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.24, 
eerste lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

13, achttiende 
lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Grondslag voor 
ministeriële regeling 

14 - - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

5. Openbaarheid van 
milieu-informatie 

    

Aanwijzing gegevens 
waarvan geheimhouding 
gerechtvaardigd is 

15 - 4.25 Bal en wordt 
via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.24, 
tweede lid en derde 
lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

6. Sanctionering     

Aanwijzing strafbare 
feiten Wet 
veiligheidsregio’s 

16 = Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.29 Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing strafbare 
feiten 
Arbeidsomstandighedenw
et 

17, eerste lid = Wordt via het 
Invoeringsbesluit 
Omgevingswet 
opgenomen in 
artikel 13.30 Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing overtredingen 
waarvoor bestuurlijke 
boete kan worden 
opgelegd 

17, tweede lid = Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.27, 
eerste lid, Ob  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing ernstige en 
soortgelijke 
overtredingen 
Arbeidsomstandighedenw
et 

17, derde tot 
en met vijfde 
lid 

= Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.27, 
tweede tot en met 
vierde lid, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Last onder 
bestuursdwang 

17, zesde lid = Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.26 Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Bevel tot stillegging 18 - Wordt via het IbOw 
opgenomen in 
artikel 13.28 Ob  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

7     

Overige bepalingen 19-26 - - - 

8     



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB  Toelichting 
overgangsrecht 

Overgangsrecht en 
slotbepalingen 

27-28 - - Overgangsrecht voor de 
waarschuwing en de eis 
tot naleving is 
opgenomen in de 
artikelen 8.2.3 en 8.2.4 
IbOw. 

 
  



u. Transponeringstabel Besluit ruimtelijke ordening 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

§ 1.2. Bepalingen over 
de vormgeving, 
inrichting, 
beschikbaarstelling, 
bekendmaking en 
terinzagelegging van 
ruimtelijke besluiten 

    

 1.2.1, eerste, 
lid 

20.21, 20.26 14.4 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw.  

 1.2.1, tweede 
lid 

20.21, 20.26 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw. 

 1.2.1, derde 
lid 

 14.4, eerste lid, en 
14.5 Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw. 

 1.2.1, vierde 
lid  

- - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.2.1a 20.26, eerste en 
vierde lid 

10.3c en 14.4, 
eerste lid, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met artikel 4.25 IwOw.  

 1.2.2 20.21, tweede 
lid 

14.12 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw. 

 1.2.3 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6, 4.9, 4.10, 
4.103 en 4.104 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw.  

 1.2.4 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6, 4.9, 4.10, 
4.103 en 4.104 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 1.2.5 2.24, tweede lid Or Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6, 4.9, 4.10, 
4.103 en 4.104 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 1.2.6 16.88, eerste lid 
en 20.26 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 1.3. Voorbereiding van 
besluiten met betrekking 
tot ruimtelijke 
ontwikkelingen 

    



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 1.3.1   Deze onderdelen liften 
mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in de 
artikelen 4.6, 4.9 en 
4.10 in samenhang met 
afdeling 4.1 IwOw.  

Hoofdstuk 2. 
Structuurvisies 

    

 2.1.1 16.88, eerste 
lid, aanhef en 
onder b  

10.7 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.9, vierde lid, in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 2.1.2 16.88, eerste 
lid, onder b 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 3. 
Bestemmingsplannen 

    

§ 3.1. Algemeen     
 3.1.1 - -  Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.1a 16.5, eerste lid  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.2  8.19 en 8.20 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.3 2.7, eerste lid, 
4.1, eerste lid 
en 4.2, eerste 
lid  

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.4 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.5 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder a 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder b 

2.24, eerste lid 
en/of 16.88, 
eerste lid, 

5.37 Bkl Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

aanhef en onder 
a 

artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder c 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder d 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder e 

2.24, eerste lid 
en/of 16.88, 
eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, eerste 
lid, onder f 

- - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, tweede 
lid 

2.24, eerste lid 5.129g, tweede lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, derde 
lid 

- -  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, vierde 
lid 

2.24, eerste lid 5.129g, derde lid 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, vijfde 
lid, onder a 

2.24, eerste lid 
en 2.28, eerste 
lid, onder a 
 
 

5.130, eerste lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, vijfde 
lid, onder b 

2.24, eerste lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.6, vijfde 
lid, onder c 

2.24, eerste lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.1.7 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 3.2. Standaardregels in 
bestemmingsplannen 

    

 3.2.1 2.24, eerste lid - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.2.2 2.24, eerste lid - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw 

 3.2.3 2.24, eerste lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

 3.2.4 2.24, eerste lid  - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

§ 3.3. Geluidszones     
 3.3.1 2.24, eerste lid  -  wordt met 

Aanvullingsbesluit 
geluid 
Omgevingswet 
toegevoegd aan Bkl 

- 

§ 3.4. 
Overdraagbaarheid 
binnenplanse 
ontheffingen, aanleg- en 
sloopvergunningen  

   Vervallen.  

§ 3.5. Voorschriften in 
acht te nemen bij de 
artikelen 3.22, 3.23, 
3.10 en 3.40 tot en met 
3.42 van de wet  

   Vervallen.  

Hoofdstuk 4. 
Buitenplanse 
ontheffingen  

   Vervallen.  

Hoofdstuk 5. Andere 
planologische besluiten 

    

 5.1.1 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 in samenhang 
met afdeling 4.1 IwOw. 

Hoofdstuk 6. Financiële 
bepalingen 

    

Afdeling 6.1. 
Tegemoetkoming in 
schade 

 Hoofdstuk 15 
Ow in aanvulling 
op de Awb 

  

§ 6.1.1. Algemene 
bepalingen 
(begripsbepaling) 

- - -  

§ 6.1.2. De aanvraag     
 6.1.2.1 4:3a Awb - Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.2.2 4:2 en 4:127 
Awb  

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

§ 6.1.3. De behandeling 
en beoordeling van de 
aanvraag 

    

 6.1.3.1  4:5 en 4:130 
Awb 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.3.2 15.9 p.m. Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.3.3 15.9 p.m. Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6.1.3.4 15.9 p.m. Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.3.5 15.9 p.m. Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.3.6 4:130 Awb - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.1.3.7 p.m. p.m. Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.17, 4.18, 
4.19 en 4.20 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwoW. 

 6.1.3.8 15.9 - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Afdeling 6.2. 
Grondexploitatie 

 H12 Afdeling 8.4 Ob (zie 
OB-IB) 

 

 6.2.1 12.1 8.13 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.1a 12.1 8.14 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.2   Vervallen per 01-03-
2009 

 6.2.3, onder a 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b  

8.15 en Bijlage IV, 
onder l, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.3, onder b 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder m, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.3, onder c 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder f, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.3, onder d 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder b, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder a 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder g, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder b 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder c, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder c 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 6.2.4, onder d 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder h, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder e 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder h, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder f 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

 - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder g 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder d, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder h 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder g, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder i 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder j 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder n, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder k 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder e, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder l 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder i, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder 
m 

12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder j, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.4, onder n 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder k, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder a 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 1, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder b 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 2, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder c 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 3, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder d 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 4, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder e 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 5, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder f 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 6, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder g 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 7, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder h 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 
aanhef en onder 
b 

8.15 en Bijlage IV, 
onder a, cat. 8, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.5, onder i 12.1, eerste lid, 
onder b en 
12.6, vierde lid, 

8.15 en Bijlage IV, 
onder h, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit ruimtelijke 
ordening 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

aanhef en onder 
b 

artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.6 12.6, vijfde lid 12.1 ,eerste lid, Or Geen overgangsrecht 
nodig. 

 6.2.7 12.6, vierde lid 8.16 Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.8 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.9 12.5, derde lid 8.19, tweede lid Ob Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4. in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.10, onder 
a t/m f 

12.5, derde lid 8.19, eerste lid, 
onder c, Ob 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.11 - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in de 
artikelen 4.6 en 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

 6.2.12 12.4, derde lid, 
onder b 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.112 IwOw.  

Afdeling 6.3. Subsidies    Vervallen per 01-07-
2015. 

Hoofdstuk 7. 
Planologische organen 

    

§ 7.1. Ruimtelijk 
planbureau 

   Vervallen per 01-03-
2009. 

Hoofdstuk 8. Overgangs- 
en slotbepalingen 

   Voor zover niet 
uitgewerkt, is artikel 5.1, 
tweede lid, IwOw van 
toepassing.  

§ 8.1. 
Overgangsbepalingen 

    

§ 8.2. Slotbepalingen    Vervallen per 01-10-
2012. 

 
  



v. Transponeringstabel Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

§ 2 
Ontwikkelingsgebieden 

     

 Ontwikkelings
gebied 
 
Tijdsduur: 10 
jaar na 
vaststellen B-
plan + 

2 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 x 
 
Tijdsduur: 12-
07-‘22 

2a   Overgangsrecht voor het 
aanwijzen van 
ontwikkelingsgebieden is 
niet nodig. 
Voor een 
bestemmingsplan waarin 
met toepassing van 
artikel 2.4, eerste lid, 
onder k, van de Chw bij 
wijze van experiment 
wordt afgeweken van 
het bepaalde bij of 
krachtens de Wro is al 
overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
4.6, eerste lid, onder c 
jo. artikel 4.4 IwOw.  
 
Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw.  
 
Voor de in artikel 2.3, 
zevende lid, Chw 
opgenomen 
afwijkingstermijn van 
tien jaar voorziet artikel 
4.28 IwOw in 
overgangsrecht.  

§ 3 Innovatie      
 Aanwijzing 

bedrijventerrei
nen  
 
Tijdsduur: 25-
10-‘12 

3 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Miniwindturbin
es 
 
Tijdsduur: 25-
10-‘22 

3  5.70 Bkl Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

    3.11 t/m 
3.13 en § 
4.30 Bal 

 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

 Eco iglo 
 
Tijdsduur: 17-
07-’20  

4 - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 Autarkisch 
bouwen 
 
Tijdsduur: 18-
03-’25 resp. 
28-10-‘26 

4a  4.26 Bbl 
(eisen 
aan de 
afmeting 
van een 
trap) 

De looptijd van het 
experiment is langer dan 
de verwachte datum van 
inwerkingtreding van de 
Ow. Hiervoor geldt het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw. 

    4.146 en 
147 
(eisen 
aan 
daglichtt
oetreding
) 

 

    Afdeling 
4.5 
(afmetin
gen voor 
verblijfsg
ebieden 
en 
verblijfsr
uimten) 

 

    Afdeling 
4.6 
(eisen 
aan de 
vrije 
doorgang 
naar 
ruimten) 

 

    5.151, 
eerste lid 
(regels 
met 
betrekkin
g tot 
verstorin
g radar) 

 

 Zuigercompres
sor-
windturbineco
mbinatie 
 
Tijdsduur: 17-
07-‘20 

5 - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Verlenging 
tijdelijk 
gebruik in 
afwijking van 
het 
bestemmingsp
lan + korte 
procedure 

6 16.62, 
derde lid 

 De looptijd van het 
experiment is naar 
verwachting langer dan 
de verwachte datum van 
inwerkingtreding van 
Ow. Hiervoor geldt het 
overgangsrecht dat is 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

 
Tijdsduur: 17-
07-‘25 

opgenomen in artikel 
4.30 IwOw 
 
Voor de in artikel 2.3, 
zevende lid, Chw 
opgenomen 
afwijkingstermijn van 
tien jaar voorziet artikel 
4.28 IwOw in 
overgangsrecht.  

 Gebiedsgericht
e toepassing 
regelgeving 
bodemsanerin
g  
 
Tijdsduur: 06-
03-2018 

6a   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Energiebespari
ng gebouwde 
omgeving 
 
Tijdsduur: 01-
01-‘21 

6b  4.149 
t/m 
4.151 Bbl 

Naar verwachting is 
voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de 
Ow voorzien in een 
generieke regeling voor 
een lage 
energieprestatiecoëfficië
nt al dan niet in de vorm 
van de toepassing van 
BENG (bijna 
energieneutraal 
gebouw). 

 Energiebespari
ng gebouwde 
omgeving  
 
Tijdsduur: 25-
07-‘27 

6c  4.153 Bbl Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Autarkische 
recreatiebung
alow  
 
Tijdsduur: 18-
03-‘25 

6d  4.199 en 
4.202 
t/m 
4.205 Bbl 

In het Bbl van het 
experiment zijn 
afwijkende eisen 
gesteld. Hiervoor geldt 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.30 IwOw. 
 

    6.16, 
eerste 
lid, onder 
e Bal 

Voor de in artikel 2.3, 
zevende lid, Chw 
opgenomen 
afwijkingstermijn van 
tien jaar voorziet artikel 
4.28 IwOw in 
overgangsrecht. 
 
Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw.  

 Beperkt 
toepassen van 

6e - - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

het 
Bouwbesluit 
bij particulier 
opdrachtgever
schap  
 
Tijdsduur: 25-
10-‘17 

 Experimenteer 
locatie met 
één 
omgevingsver
gunning 
 
Tijdsduur: 15-
10-‘22 

6f   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 

 Vereenvoudigi
ng procedure 
voor 
vergunningen 
van kleine 
verbouwingen 
 
Tijdsduur: 06-
03-’18 resp. 
28-10-‘21 

6g   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment voor de 
gemeente Hulst langer 
dan de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 

 Opschalen en 
saneren 
windturbinepa
rk  
Tijdsduur: 15-
05-‘19 

6h   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Experiment 
garantiewonin
gen 
 
Tijdsduur: 20-
09-‘19 

6i   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Architect aan 
zet 
 
Tijdsduur: 15-
07-‘21 

6j   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 

 Afwijken 
vergunningspli
cht bouwen 
 
Tijdsduur: 24-
09-‘21 

6k   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 

 Peel en Maas 
en Haven-Stad 

6l  4.199 en 
4.200 Bbl 

Naar verwachting is de 
looptijd van het 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

 
Tijdsduur: 24-
09-’21 en 27-
06-‘22 

experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 

 The Green 
Village 
 
Tijdsduur: 24-
09-‘26 

6m   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 
 
Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw.  

 Project 
Binnenstad 
Hulst 
 
Tijdsduur: 28-
10-‘21 

6n  4.146 en 
4.147 Bbl 
(stellen 
eisen aan 
daglichtt
oetreding
) 

Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 
 

    4.172 Bbl 
(stelt een 
maximu
m 
vloeropp
ervlak 
waarbij 
een 
bergruim
te 
gemeens
chappelij
k mag 
zijn) 

Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

    4.175 Bbl 
(stelt de 
eis van 
de 
aanwezig
heid van 
een 
buitenrui
mte) 

 

 De Efteling 
 
Looptijd: 29-
11-‘23 

6o     Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 
 
Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 EPC-norm 
voor 
nieuwbouw 
woningen 
 
Looptijd: ? 

6p    

 Jaarlijkse 
voortgangsrap
portage  

7 - - - 

 Flexibele 
bestemmingsp
lannen 
(experimenten 
begeleid door 
Platform 31) 
 
Tijdsduur: 01-
07-‘18 

7a   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Verlenging 
planperiode 
bestemmingsp
lan 20 jaar  
 
Tijdsduur: 20-
09-‘19 

7b   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Regels stellen 
in 
bestemmingsp
lan 
 
Na 
inwerkingtredi
ng van 18e 
tranche is de 
looptijd 
bepaald op 1 
januari 2024 

7c   Indien bestemmingsplan 
met verbrede reikwijdte 
tijdig is vastgesteld, 
geldt het overgangsrecht 
in artikel 4.6 IwOw. 
 
 

 Afwijken 
regelgeving 
geluidshinder  
 
Tijdsduur: 20-
09-’19 resp. 
18-03-’20 
resp. 09-09-
‘20 

7d   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Voorzienbaarh
eid planschade  

7e   Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

 
Tijdsduur: 15-
05-‘19 

 Afwijken 
regelgeving 
geluidshinder 
 
Tijdsduur: 01-
07-‘18 

7f   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 De voor het 
grondgebied 
vastgestelde 
bestemmingsp
lannen  
 
Na 
inwerkingtredi
ng van 18e 
tranche wordt 
de looptijd 
bepaald op 1 
januari 2024 

7g   Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment langer dan 
de datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.6 IwOw. 

 Experimentere
n 
structuurvisie  
 
Tijdsduur: 20-
09-‘19 

7h   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Verlenging 
planperiode 
bestemmingsp
lan en 
voorlopige 
bestemming 
15 jaar 
 
Tijdsduur: 20-
09-‘19 

7i   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Verlenging 
planperiode 
bestemmingsp
lan en 
voorlopige 
bestemming 
15 jaar 
 
Tijdsduur: 24-
09-’21 resp. 
18-03-‘20 

7j  4.9 Bbl Naar verwachting is de 
looptijd van het 
experiment alleen nog 
voor de gemeente Peel 
en Maas langer dan de 
datum dat de 
inwerkingtreding van de 
Ow is voorzien. Hiervoor 
geldt het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.30 IwOw. 
 
Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Moerdijk- 
Logistiek park 
Moerdijk 
 

7k   Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

Tijdsduur: 18-
03-‘20 

 Zorgvuldige 
veehouderij 
 
Tijdsduur: 18-
03-’18 resp. 
18-03-‘20 

7l   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Experiment 
met 
bouwmogelijk
heden in het 
kustfundamen
t 
 
Tijdsduur: 09-
09-‘25 

7m  5.39 Bkl Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

    5.40 Bkl Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Experiment 
voormalige 
stortplaats 
Doonweg 
 
Tijdsduur: 31-
12-‘40 

7n  8.49, 
vierde lid 
Bkl 

Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Voorlopige 
bestemming 
windturbinepa
rken  
 
Tijdsduur: 15-
07-’51 resp. 
12-10-‘52 

7o   Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Bergen op 
Zoom, 
onlosmakelijk
heid 
 
Tijdsduur: 15-
07-‘31 

7p   Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Emissie geur 
en zwevende 
deeltjes 
 
Tijdsduur: 24-
09-‘31 

7q  2.6 Bkl Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

    8.100, 
eerste 
lid,onder 
b Bkl 

Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Collectieve 
zuivering 
restwater  
 

7r   Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

Tijdsduur: 01-
01-‘27 

4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Windpark 
Elzenburg- De 
Geer 
 
Tijdsduur: 13-
06-‘41 

7s   Overgangsrecht voor 
experimenten is 
opgenomen in artikel 
4.30 IwOw en artikel 
8.2.16 IbOw. 

 Energievoorzie
ning 
 
Looptijd: ? 

7t       

 Ameland 
Westgat 
duurzaame 
energievoorzie
ning 
 
Tijdsduur: 01-
01-‘22 

7u     
 

 Kostenverhaal 
 
Tijdsduur: ? 

7v     In artikel 8.2.16, twee 
de lid, IwOw is bepaald 
dat regels voor 
kostenverhaal als 
bedoeld in artikel 7v van 
het Besluit uitvoering 
Chw ook via artikel 4.30 
van het wetsvoorstel 
Invoeringswet 
Omgevingswet berusten 
op artikel 23.3 van de 
Omgevingswet.  
 

§ 4 Versnelde uitvoering 
van bouwprojecten 

     

  8   Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 5 Lokale projecten met 
nationale betekenis 

     

 Aangewezen 
lokale 
projecten met 
nationale 
betekenis 

9 
  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 6 Overige bepalingen      
 Aanwijzing 

besluiten 
10 

  
Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Procedurevoor
schriften 

11 Afdeling 
11.1 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Procedurevoor
schriften 

12 Afdeling 
11.1 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Wijzigingsbep
aling  

13   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Wijzigingsbep
aling  

14   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Inwerkingtredi
ng  

15   Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet  

 Artikel  Artikel 
Omgeving
swet 

Artikel 
AMvB 

Toelichting 
overgangsrecht 

 Citeertitel 16   Geen overgangsrecht 
nodig. 

 
  



w. Transponeringstabel Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen 

Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit vrijstellingen 
stortverbod buiten 
inrichtingen  

Artikel   Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bal Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsbepaling 1   - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Categorie van gevallen 2 Eerste 
lid, 
aanhef 

 3.40b Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Eerste 
lid, onder 
a 

 - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

  Eerste 
lid, onder 
b 

 3.40c, 
tweede lid, 
onder a 

Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

  Eerste 
lid, onder 
c 

 3.40c, 
tweede lid, 
onder b 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Eerste 
lid, onder 
c, onder 
1 t/m 3 

 3.40c, 
tweede lid, 
onder b, 
onder 1 t/m 
3 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Eerste 
lid, onder 
d 

 3.40c, 
tweede lid, 
onder c 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Eerste 
lid, onder 
e 

 3.40b, 
tweede lid, 
onder c 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Tweede 
lid 

 3.184 Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

  Derde lid  3.40b, 
tweede lid, 
onder a 

Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

  Vierde lid  3.40c, 
tweede lid, 
onder a 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

- 3, 4 en 4a  - - Reeds vervallen. 
Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Berusting en 
gelijkstelling 

5  - - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Intrekking 6  - - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Inwerkingtreding  7  - - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Citeertitel 8  - - Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Bijlage behorende bij 
artikel 1 van het Besluit 
vrijstellingen 

  - - Reeds vervallen. 
Geen 
overgangsrecht 
nodig.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Besluit vrijstellingen 
stortverbod buiten 
inrichtingen  

Artikel   Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bal Toelichting 
overgangsrecht 

stortverbod buiten 
inrichtingen 

 
  



x. Transponeringstabel Infiltratiebesluit bodembescherming  
 

Onderwerp/hoofdstuk 
Infiltratiebesluit 
bodembescherming 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
Overgangsrecht 

Toepassing 
 

2 
 

6.1, eerste lid, 
onder e, en 16.1, 
onder a, onder 2°, 
Bal  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Gevaar voor 
verontreiniging van het 
grondwater 
 

3 5.18, eerste lid 
en 5.24, eerste 
lid, aanhef en 
onder a, b en c 

8.89, tweede en 
derde lid, Bkl 

Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

Voorschriften aan de 
vergunning 
 

4 5.34, tweede lid 8.94 Bkl Dit artikel lift mee met 
het overgangsrecht dat 
is opgenomen in artikel 
4.13 van de IwOw. 

Bijlage 1 - - Bijlage XIX, 
onderdaal A Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Bijlage 2 - - Bijlage XIX, 
onderdeel B Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 
  



y. Transponeringstabel Registratiebesluit externe veiligheid 

Onderwerp/hoofdstuk 
Registratiebesluit 
externe veiligheid 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

Aanwijzing van 
inrichtingen 

3 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder a, 
onder 1° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder a  -  - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, onder b 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder b Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder c en d 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder a, 
onder 2° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder e 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder a, 
onder 3° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder f  - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder g 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder c, 
onder 3° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing van 
transportroutes 

5 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder c, 
onder 1°, en f 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing van 
buisleidingen 

6 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.1, onder c, 
onder 2° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7   Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud register 
inrichtingen  

8, onder a 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder a Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, onder b - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, onder c 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder d, 
10.3, 10.4 en 
10.5 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, onder d 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder c  Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, eerste lid, onder 
a tot en met e 

20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder b, 
onder 1° tot 
en met 5° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, eerste lid, onder f - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, tweede lid 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.5, onder c Geen overgangsrecht 
nodig. 

 10, eerste lid 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder a Geen overgangsrecht 
nodig. 

 10, tweede lid 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder b, 
onder 6° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Wijze van berekenen 10, derde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud register 
buisleidingen 

11, eerste lid, onder 
a 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Registratiebesluit 
externe veiligheid 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel Bkl Toelichting 
overgangsrecht 

 11, eerste lid, onder 
b tot en met h 

20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.5, onder b Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11, tweede lid 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder b, 
onder 4° en 
5° 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12, onder a - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud register 
transportroutes 

12, onder b 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

 - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Overzicht op een kaart 13 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

10.2, onder a Geen overgangsrecht 
nodig. 

Nadere regels bij 
ministeriële regeling 

14 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a, en 20.10, 
derde lid 

 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Termijnen voor het 
verstrekken van 
gegevens 

15 20.6, eerste lid, 
aanhef en onder 
a, onder 2° 

- Dit artikel komt terug in 
artikel 10.27 van het 
Omgevingsbesluit. Geen 
overgangsrecht nodig. 

 16 - - - 
Overige bepalingen 17 en 18 - - - 

 
  



z. Transponeringstabel Stortbesluit bodembescherming 

Onderwerp/hoofdstuk 
Stortbesluit 
bodembescherming 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk I Algemeen  1, tweede lid  1.1 en Bijlage I 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1, derde lid 5.34, tweede lid 8.52, tweede lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1, vierde lid 5.34, tweede lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2, eerste lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.44 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede 
lid,onder b  

- - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede lid  5.34, tweede lid 8.44, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, derde 
lid,onder a 

5.34, tweede lid  8.44, onder b, 
onder 1°, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, derde 
lid,onder b 

5.34, tweede lid 8.44, onder b, 
onder 2°, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Hoofdstuk II 
Voorschriften op te 
nemen in de vergunning 

2a 5.34, tweede lid 8.46 Bkl 
 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, eerste lid 5.34, tweede lid 8.47, eerste lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, tweede lid 5.34, tweede lid 8.47, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, derde lid 5.34, tweede lid 8.47, tweede lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, eerste lid 5.34, tweede lid 8.48, eerste lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede lid 5.34, tweede lid 8.48, tweede lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, derde lid 5.34, tweede lid 8.48, derde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, vierde lid 5.34, tweede lid 8.48, vierde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, vijfde lid 5.34, tweede lid  8.48, vijfde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5 5.34, tweede lid 8.49 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5a, eerste lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.50, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5a, eerste lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.50, onder b, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5a, eerste lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.50, onder c, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5a, tweede lid 5.34, tweede lid -  Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder a 5.34, tweede lid 8.52, eeste lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder b 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder c 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder d 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder d, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder e 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder e, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Stortbesluit 
bodembescherming 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 6, onder f 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder f, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder g 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder g, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, onder h 5.34, tweede lid 8.52, eerste lid, 
onder h, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, eerste lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.53, eerste lid, 
onder a, Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a. eerste lid, 
onder b  

5.34, tweede lid 8.53, eerste lid, 
onder b, Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, eerste lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.53, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, tweede lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.53, tweede lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, tweede lid, 
onder b  

5.34, tweede lid 8.53, tweede lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, tweede lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.53, tweede lid 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, derde lid 5.34, tweede lid 8.53, derde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, vierde lid 5.34, tweede lid 8.53, vierde lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6a, vijfde lid 5.34, tweede lid 8.53, vijfde lid, 
Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7 5.34, tweede lid 8.54 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, eerste lid, 
onder a, onder 
1° 

5.34, tweede lid 8.55, eerste lid, 
onder a, onder 1°, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, eerste lid, 
onder a, onder 
2° 

5.34, tweede lid 8.55, eerste lid, 
onder a, onder 2°, 
Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, eerste lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.55, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, tweede lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.55, derde lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, tweede lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.55, derde lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8a, eerste lid 5.34, tweede lid 8.56 Bkl  Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8a, tweede lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.56 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8a, tweede lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.56 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, eerste lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.57, eerste lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, eerste lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.57, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, eerste lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.57, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, eerste lid, 
onder d 

5.34, tweede lid 8.57a, eerste en 
tweede lid, onder 
c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, tweede lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.57, derde lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, tweede lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.57a, tweede lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Stortbesluit 
bodembescherming 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 9, tweede lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.57a Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, tweede lid, 
onder d 

5.34, tweede lid 8.56,  tweede lid, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, derde lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.57, tweede lid, 
onder a, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, derde lid, 
onder b 

5.34, tweede lid 8.57, tweede lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, derde lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.57, tweede lid, 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9, derde lid, 
onder d 

5.34, tweede lid 8.57, tweedelid, 
onder d, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9a, onder a 5.34, tweede lid 8.58, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9a, onder b 5.34, tweede lid 8.58, onder b, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 9a, onder c 5.34, tweede lid 8.58, onder b, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder a 

5.34, tweede lid 8.59, aanhef en 
onder a Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder a, onder 
1° 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder a, onder 1°, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder a, onder 
2° 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder a, onder 2°, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder a, onder 
3° 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder a, onder 5°, 
Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder b  

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder a, onder 2° 
en onder 5°, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder c 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder d 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder c, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, eerste lid, 
onder e 

5.34, tweede lid 8.59, eerste lid, 
onder d, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10, tweede lid 5.34, tweede lid 8.59, tweede lid, 
Bkl  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 11, onder a 5.34, tweede lid 8.60, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 11, onder b 5.34, tweede lid 8.60, onder b, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 12, eerste lid 13.5, eerste lid 8.6, onder a, Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

 12, tweede lid 13.5, tweede lid 8.7 Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

 12, derde lid 13.5, derde lid, 
onder b 

8.10, eerste en 
tweede lid, onder 
b, Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 12, vierde lid 13.5, derde lid 8.12 Ob Geen overgangsrecht 
nodig.  

 13, onder a 5.34, tweede lid 8.61, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 13, onder b  5.34, tweede lid 8.61, onder a, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  



Onderwerp/hoofdstuk 
Stortbesluit 
bodembescherming 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 13, onder c 5.34, tweede lid 8.61, onder b, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 13, onder d 5.34, tweede lid  8.61, onder d, Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

 14 5.34, tweede lid 8.62 Bkl Geen overgangsrecht 
nodig.  

Hoofdstuk III Verdere 
bepalingen 

15 10.13a - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.19 IbOw.  

 16 - - - 
 17 - - - 
Hoofdstuk IIIa 
Experiment duurzaam 
stortbeheer  

17a 23.3 - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

 17b - - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

 17c - - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

 17d - - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

 17e - - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

 17f - - Overgangsrecht geregeld 
in artikel 8.2.20 IbOw.  

Hoofdstuk IV Overgangs- 
en slotbepalingen  

18 - - -  

 19 - - -  
 
  



aa. Transponeringstabel Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol 

Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit EG-
verordening PRTR en 
PRTR-protocol 

Artikel  Artikel 
Omgevingswet 

Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Meet- en 
registratiesysteem 

2, eerste tot en 
met derde lid  

20.6 en 20.7, 
onder a 

5.12, eerste lid, 
Bal 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, vierde lid  20.6, derde lid, 
en 20.7, onder 
a 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

PRTR-verslag 2a, eerste en 
derde  

20.6 en 20.7, 
onder a 

5.10, tweede lid, 
Bal 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 8.3.4 IbOw.  

 2a, tweede lid  20.6 en 20.7, 
onder a 

5.10, eerste lid, 
Bal 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 8.3.4 IbOw.  

Toelichting bij PRTR-
verslag  

2a, vierde lid - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2a, vijfde lid  5.34, tweede lid 8.34, tweede lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

PRTR-verslag geur of 
geluid 

2b 5.34, tweede lid 8.34, derde lid, 
Bkl 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 IwOw. 

Geheimhouding 3, eerste lid  20.6, tweede lid 5.11, vierde lid, 
Bal 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 8.3.4 IbOw. 

 3, tweede lid  20.6, tweede lid 10.45, derde lid, 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3, derde lid  20.10, eerste lid 10.34, derde lid, 
onder b, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3, vierde lid  20.10, derde lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanduiding tot 
geheimhouding 

4, onder, a 20.6, tweede lid 10.45, tweede lid, 
Ob 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, onder, b 20.10, eerste lid 10.34, derde lid, 
onder c en d, Bkl 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Model voor opstellen 
PRTR-verslag 

5 20.6, derde lid - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 
  



bb. Transponeringstabel Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-
infrastructuurprojecten*) 

*) Deze transponeringstabel is op een andere wijze opgesteld dan de overige transponeringstabellen, zoals 
opgenomen in bijlage 1. Het besluit is ‘gelet op’ de aanhef gebaseerd op de artikelen 9d, eerste lid, en 20c, 
eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, 39d, eerste lid, van de Gaswet en 141c, eerste lid, van de 
Mijnbouwwet. Deze artikelen komen door de voorgestelde wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet 
en de Mijnbouwwet in de Invoeringswet te vervallen, zie de artikelen 6.1, 6.2 en 6.2 van de Iw Ow. In de 
transponeringstabel zijn daarom de kolommen ‘verwijzing naar’ en ‘toelichting overgangsrecht op artikelniveau’ 
opgenomen in plaats van de kolommen ‘artikel Ow’, ‘artikel AMvB’ en ‘toelichting overgangsrecht’.  

Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling 
energie-
infrastructuurprojecten  

Artikel   Verwijzing naar  Toelichting overgangsrecht op 
artikelniveau 

Besluiten als bedoeld in 
artikel 9d, eerste lid, van 
de Elektriciteitswet 1998 

1 Eerste lid 9d, eerste lid 
Elektriciteitswet 1998 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.7, onderdeel A, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub a 

2.1, eerste lid, Wabo  Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2 Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.1, eerste lid, onder a, 
b, c, e, f en g, Wabo 

Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2 aa Bor Bepaling wordt ingetrokken door 
Ib Ow. 

  eerste lid, 
sub b 

2.7, tweede lid, Wet 
natuurbescherming 

Gaat over in de Ow, artikel 2.4 
Aanvullingswet natuur. 

   3.3, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.8, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.10, tweede lid jo. 
3.8, eerste of derde lid, 
Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

  Eerste lid, 
sub c 

16.5, eerste lid, Wet 
milieubeheer 

Bepaling wordt niet gewijzigd, 
blijft achter in Wet milieubeheer. 

  Eerste lid, 
sub d 

6.2 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A, Ow. De 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling 
energie-
infrastructuurprojecten  

Artikel   Verwijzing naar  Toelichting overgangsrecht op 
artikelniveau 

omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.4 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A, Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.5, onder a en b, 
Waterwet 

Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A, Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

  Eerste lid, 
sub e 

Reeds vervallen. - 

  Eerste lid, 
sub f 

11, tweede lid, 
Monumentenwet 1988 

Bepaling blijft desondanks van 
toepassing tot het tijdstip waarop 
de Ow tot wet is verheven en in 
werking is getreden, artikel 9.1, 
eerste lid, Erfgoedwet. 

  Eerste lid, 
sub g 

15 Kernenergiewet Bepaling wordt niet gewijzigd. 

  Tweede lid 9d, eerste lid, 
Elektriciteitswet 1998 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel2.7, onderdeel A, IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling 
energie-
infrastructuurprojecten  

Artikel   Verwijzing naar  Toelichting overgangsrecht op 
artikelniveau 

Besluiten als bedoeld in 
artikel 20c, eerste lid, van 
de Elektriciteitswet 1998 

2 Eerste lid 20c, eerste lid, 
Elektriciteitswet 1998 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.7, onder F, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub a 

2.1, eerste lid, Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2 Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.1, eerste lid, onder a, 
b, c, e, f en g, Wabo 

Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2aa Bor Bepaling wordt ingetrokken door 
Ib Ow. 

  Eerste lid, 
sub b 

2.7, tweede lid, Wet 
natuurbescherming  

Gaat over in de Ow, artikel 2.4 
Aanvullingswet natuur. 

   3.3, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.8, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming  

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.10, tweede lid, jo. 
3.8, eerste of derde lid, 
Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

  Eerste lid, 
sub c 

6.2 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling 
energie-
infrastructuurprojecten  

Artikel   Verwijzing naar  Toelichting overgangsrecht op 
artikelniveau 

   6.4 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw.  
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de 
Owintegreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.5 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

  Eerste lid, 
sub d 

Reeds vervallen. - 

  Eerste lid, 
sub e 

11, tweede lid, 
Monumentenwet 1988 

Bepaling blijft desondanks van 
toepassing tot het tijdstip waarop 
de Ow tot wet is verheven en in 
werking is getreden, artikel 9.1, 
eerste lid Erfgoedwet. 

  Eerste 
lid,sub f 

19, eerste lid, 
Spoorwegwet 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.18, onder B, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub g 

2, eerste lid, Wet 
beheer 
rijkswaterstaatswerken 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.33, onder A, IwOw. 

  Tweede lid 20c, eerste lid, 
Elektriciteitswet 1998 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.7, onder F, IwOw. 

Besluiten als bedoeld in 
artikel 39d, eerste lid, van 
de Gaswet 

3 Eerste lid 39d, eerste lid, Gaswet Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.9, onder D, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub a 

2.1, eerste lid, Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2 Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 



Onderwerp/ hoofdstuk 
Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling 
energie-
infrastructuurprojecten  

Artikel   Verwijzing naar  Toelichting overgangsrecht op 
artikelniveau 

   2.1, eerste lid, onder a, 
b, c, e, f en g, Wabo 

Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2aa Bor Bepaling wordt ingetrokken door 
IbOw. 

  Eerste lid, 
sub b 

2.7, tweede lid, Wet 
natuurbescherming  

Gaat over in de Ow, artikel 2.4 
Aanvullingswet natuur. 

   3.3, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming  

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.8, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.10, tweede lid, jo. 
3.8, eerste of derde lid, 
Wet 
natuurbescherming  

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

  Eerste lid, 
sub c 

16.5, eerste lid, Wet 
milieubeheer 

Bepaling wordt niet gewijzigd, 
blijft achter in Wet milieubeheer. 

  Eerste lid, 
sub d 

6.2 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw.  
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.4 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de 
Owintegreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
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Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.5 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

  Eerste lid, 
sub e 

Reeds vervallen. - 

  Eerste lid, 
sub f 

11, tweede lid, 
Monumentenwet 1988 

Bepaling blijft desondanks van 
toepassing tot het tijdstip waarop 
de Ow tot wet is verheven en in 
werking is getreden, artikel 9.1, 
eerste lid, Erfgoedwet. 

  Eerste lid, 
sub g 

19.1, eerste lid 
Spoorwegwet 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.18, onder B, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub h 

2, eerste lid, Wet 
beheer 
rijkswaterstaatswerken  

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.33, onder A, IwOw. 

  Tweede lid 39d, eerste lid, Gaswet Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.9, onder D, IwOw. 

Besluiten als bedoeld in 
artikel 141c, eerste lid, 
van de Mijnbouwwet 

4 Eerste lid 141c, eerste lid, 
Mijnbouwwet 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.17, onder P, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub a 

2.1, eerste lid, Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2 Wabo Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.1, eerste lid, onder a, 
b, c, e, f en g, Wabo 

Bepaling wordt ingetrokken en 
keert terug in artikel 5.1 
respectievelijk 5.3 en 5.4 jo. 4.4, 
tweede lid, Ow. 

   2.2aa Bor Bepaling wordt ingetrokken door 
IbOw. 

  Eerste lid, 
sub b 

2.7, tweede lid, Wet 
natuurbescherming 

Gaat over in de Ow, artikel 2.4 
Aanvullingswet natuur. 
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   3.3, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming  

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

   3.8, eerste en derde 
lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid Aanvullingswet natuur. 

   3.10, tweede lid, jo. 
3.8, eerste lid, Wet 
natuurbescherming 

Bij Amvb wordt bepaald dat de 
betreffende ontheffing geldt als 
omgevingsvergunning voor 
daarbij aan te wijzen flora- en 
fauna-activiteiten als bedoeld in 
5.1, tweede lid, Ow, artikel 2.6, 
eerste lid, Aanvullingswet natuur. 

  Eerste lid, 
sub c 

6.2 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw. 
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.4 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw.  
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

   6.5 Waterwet Hoofdstuk 6 komt te vervallen, 
artikel 2.27, onderdeel C, IwOw.  
Een deel komt terug in artikel 
5.1, 4.3 en bijlage A Ow. De 
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omgevingsvergunning in de Ow 
integreert en harmoniseert de 
vergunningverlening voor 
bestaande vergunningplichtige 
activiteiten uit o.m. de Waterwet. 
Overgangsrecht voor de 
watervergunning op grond van 
artikel 6.1 e.v. wordt geregeld in 
de overgangsbepalingen voor het 
kerninstrument 
omgevingsvergunning, artikel 
4.13 i.c.m. afdeling 4.1 IwOw. 

  Eerste lid, 
sub d 

Reeds vervallen. - 

  Eerste lid, 
sub e 

11, tweede lid, 
Monumentenwet 1988 

Bepaling blijft desondanks van 
toepassing tot het tijdstip waarop 
de Ow tot wet is verheven en in 
werking is getreden, artikel 9.1, 
eerste lid, Erfgoedwet. 

  Eerste lid, 
sub f 

19, eerste lid, 
Spoorwegwet 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.18, onder B, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub g 

2, eerste lid, Wet 
beheer 
Rijkswaterstaatswerken 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.33, onder A, IwOw. 

  Eerste lid, 
sub h 

34, derde lid, 
Mijnbouwwet  

Artikellid wordt niet gewijzigd. 

   39 (1) jo. 34, derde lid 
(2) jo. 40, tweede lid 
(3) Mijnbouwwet 

Bepaling wordt niet gewijzigd (1), 
bepaling wordt niet gewijzigd (2), 
bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.17, onder K, IwOw (3). 

  Eerste lid, 
sub i  

30, derde lid, 
Mijnbouwbesluit 

Bepaling wordt niet gewijzigd. 

  Tweede lid 141c, eerste lid, 
Mijnbouwwet 

Bepaling komt te vervallen, 
artikel 2.17, onder P, IwOw.  

Inwerkingtreding  5 - - - 
Citeertitel 6 - - - 

  



cc. Transponeringstabel Waterbesluit  

Onderwerp/hoofdstuk 
Waterbesluit 

Artikel huidig besluit Artikel OW Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1 Algemene 
bepalingen  

     

§ 1. Begripsbepalingen     
 1.1, eerste lid - - Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

 Begrip ‘dijkdeel’ - -  
 Begrip ‘gesloten 

bodemenergiesysteem’ 
- -  

 Begrip 
‘grondwaterrichtlijn’ 

Bijlage B  -   

 Begrip ‘hoofdwater’ - -  
 Begrip ‘kaderrichtlijn 

mariene strategie’ 
Bijlage B -   

 Begrip ‘mariene 
strategie voor de 
Noordzee’ 

- -  

 Begrip ‘maritieme 
ruimtelijke planning’ 

- Bijlage I Bkl  

 Begrip ‘maritiem 
ruimtelijk plan’ 

- Bijlage I Bkl  

 Begrip ‘Nederlandse 
mariene wateren’ 

2.24, eerste 
lid en 2.26, 
eerste lid en 
derde lid, 
onder c 

4.8 en 4.9 Bkl  

 Begrip ‘open 
bodemenergiesysteem’ 

- -  

 Begrip 
‘overstromingsrisicobeh
eerplan’ 

- -  

 Begrip ‘protocol’ - -  
 Begrip ‘richtlijn 

overstromingsrisico’s’ 
Bijlage B  -   

 Begrip ‘richtlijn 
prioritaire stoffen’ 

Bijlage B  -   

 Begrip ‘verdrag’ - -  
 Begrip ‘wet’ - -  
 Begrip ‘zijwater’ - -  
 1.1, tweede lid - - Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

§ 2. Stroomgebieddistricten     
 1.2, eerste lid 2.24, eerste 

lid en 2.26 
-  Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

 1.2, tweede lid 2.24, eerste 
lid, en 2.26, 
eerste lid en 
derde lid, 
onder a, d 
en g 

4.3 en 4.6 Bkl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3. Overig     
 1.3 - Dit artikel 

blijft achter in 
het 
Waterbesluit. 

Zie de aanpassing in 
artikel 5.45 Ib. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Waterbesluit 

Artikel huidig besluit Artikel OW Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 2 
Doelstellingen en 
normen  

     

§ 1. Rangorde bij 
watertekorten 

   Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

 2.1 2.42, eerste 
lid 

3.14 Bkl  

 2.2  2.24, eerste 
lid, en 
19.14, 
eerste lid 

3.15 Bkl  

§ 1a. Normen waterkering     
 2.2a 2.15, eerste 

lid, onder e 
2.0b Bkl  

§ 2. Meten en beoordelen     
 2.3, eerste lid 4.3, eerste 

lid 
  

 2.3, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

  

 2.3, derde lid 4.3, eerste 
lid 

4.615 Bal   

Hoofdstuk 3 Organisatie 
van het waterbeheer 

     

§ 1. Toedeling beheer     
 3.1, eerste lid 2.19, 

tweede lid, 
onder a, en 
2.20, eerste 
lid 

3.1, eerste 
lid, en bijlage 
II, onder 1, 
Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.1, tweede lid 2.19, 
tweede lid, 
onder a, en 
2.20, eerste 
lid 

3.1, eerste 
lid, en bijlage 
II, onder 1, 
Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.1, derde lid 2.19, 
tweede lid, 
onder a, en 
2.20, eerste 
lid 

3.1, tweede 
lid, Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.2 2.19, 
tweede lid, 
onder a, en 
2.20, eerste 
lid 

3.1, eerste 
lid, en bijlage 
II, onder 2, 
Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 2. Begrenzing 
oppervlaktewaterlichamen 
en aanwijzing drogere 
oevergebieden 

    

 3.3 2.20, 
tweede lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 3. Regels met betrekking 
tot het verstrekken van 
informatie 

   
 

 

 3.4, eerste lid artikel 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1° 

10.15b Bkl  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 



Onderwerp/hoofdstuk 
Waterbesluit 

Artikel huidig besluit Artikel OW Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 3.4, tweede lid, onder 
a,  

artikel 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1°  

10.15a Bkl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, tweede lid, onder b artikel 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1°  

10.15b Bkl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, tweede lid, onder c artikel 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1°  

10.15c Bkl Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, derde lid artikel 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 2°  

10.33, 10.33a 
en 10.33b Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, vierde lid 20.6, eerste 
lid, onder a, 
onder, 
onder 2° en 
20.7, onder 
c 

10.9, onder c, 
Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, vijfde lid 16.88, 
eerste lid, 
onder i  

10.52 Ob Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.4, zesde lid  -  -  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 3.5, zevende lid -  -  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4 Plannen      
§ 1. Het nationale 
waterplan 

   Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
4.56 IwOw. 

 4.1, eerste lid 
 

16.23, 
eerste lid, 
16.27 en 
16.28, 
eerste lid 

-  

 4.1, tweede lid 
 

16.28, 
eerste lid 

-  

 4.1, derde lid  2.2 - In combinatie met 
afdeling 3.4 Awb. 

 4.1, vierde lid  - - Artikellid is 
uitgewerkt na 22 
december 2018.  

 4.2 
 

16.28, 
tweede lid 

- Orbp en sgbp maken 
geen verplicht 
onderdeel meer uit 
van het nationaal 
waterplan. De 
termijn is nu 
gekoppeld aan het 
afzonderlijke sgbp 
en orbp. 

 4.3, eerste lid, onder a 16.28, 
eerste lid 

-  



Onderwerp/hoofdstuk 
Waterbesluit 

Artikel huidig besluit Artikel OW Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 4.3, eerste lid, onder b 16.28, 
tweede lid 

-  

 4.3, eerste lid, onder c, 
onder 1° 

2.24, eerste 
lid 

3.1 Bkl  

 4.3, eerste lid, onder c, 
onder 2° 

2.24, eerste 
lid 

3.1 Bkl  

 4.3, eerste lid, onder c, 
onder 3° 

2.24, eerste 
lid 

3.1 Bkl  

 4.3, eerste lid, onder c, 
onder 4° 

2.24, eerste 
lid, 2.26, 
eerste lid en 
derde lid, 
onder c, 
20.1, derde 
lid en 20.2, 
tweede lid 

10.16 Bkl  

 4.3, eerste lid, onder c, 
onder 5° 
 

3.9, tweede 
lid, onder c, 
(via IwOw) 

-  

 4.3, tweede lid, onder a - -  
 4.3, tweede lid, onder b - -  
 4.3, tweede lid, onder c 2.24, eerste 

lid 
3.1 Bkl  

 4.3, derde lid 16.27 en 
16.28 

4.7 Bkl In combinatie met 
Afd. 3.4 Awb 

 4.3, vierde lid 16.27, 
16.28  

-  

 4.4, eerste lid, onder a - -   
 4.4, eerste lid, onder b 20.2, eerste 

lid 
10.11, eerste 
lid, onder b, 
Ob 

 

 4.4, eerste lid, onder c 20.2, eerste 
lid 

10.11, eerste 
lid, onder a, 
Ob 

 

 4.4, eerste lid, onder d  20.1, derde 
lid, 20.2, 
eerste en 
derde lid, 
20.4, onder 
d, 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1° 

10.12, eerste 
lid, 10.13, 
eerste lid, 
10.14, eerste 
lid en 10.15, 
eerste lid Ob 

 

 4.4, tweede lid -20.1, derde 
lid, 20.2, 
eerste en 
derde lid, 
20.4, onder 
d, 20.6, 
eerste lid, 
onder a, 
onder 1° 

10.12, eerste 
lid, 10.13, 
eerste lid en 
10.14, eerste 
lid, Ob 

 

 4.5, eerste lid, onder a 
 

3.9, tweede 
lid, onder b 

-  

 4.5, eerste lid, onder b 
 

2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.10, tweede 
lid, onder a 
Bkl 

 

 4.5, tweede lid 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.6 Bkl  
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 4.5, derde lid 2.24, eerste 
lid en 2.26 

4.7 Bkl  

 4.5a, eerste lid  2.24, eerste 
lid en 2.26 

4.9, tweede 
lid, Bkl 

 

 4.5a, tweede lid  1.5, eerste 
lid 

4.9, derde lid, 
Bkl  

 

 4.5a, derde lid 1.5, tweede 
lid 

4.9, vierde 
lid, Bkl 

 

 4.5a, vierde lid  3.9, tweede 
lid, onder d, 
(via IwOw) 
i.s.m. 1.5  

1.2 en 4.9, 
eerste lid, Bkl 

 

 4.6, eerste lid 2.24, eerste 
lid en 2.26 

4.10, derde 
lid, en 4.12 
Bkl 

 

 4.6, tweede lid 3.9, tweede 
lid, onder c, 
(via IwOw) 
i.s.m. 1.5 

3.1, onder b 
en c, en 4.8, 
eerste lid, Bkl 

 

 4.6, derde lid 
 

2.24, eerste 
lid en 2.26 

4.7, 4.8 en 
4.10, vierde 
lid, Bkl 

 

 4.6, vierde lid 16.88, 
eerste lid, 
onder b 

10.16, derde 
lid, Ob 

 

 4.6, vijfde lid 16.88, 
eerste lid, 
onder b 

10.12, derde 
lid, Ob 

 

 4.6a  
 

16.88, 
eerste lid, 
onder b 

10.13, tweede 
lid, en 10.14, 
tweede lid, 
Ob 

 

 4.7 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.10, eerste 
lid, onder a, 
Bkl 

 

 4.8 - -  
 4.9, eerste lid 20.2, eerste 

lid, en 
16.88, 
eerste lid, 
onder i 

10.9 en 10.10 
Bkl en 10.52, 
derde lid, Ob 

 

 4.9, tweede lid 16.88, 
eerste lid, 
onder i 

10.52, tweede 
lid, Ob 

 

 4.9, derde lid 20.16, 
derde lid 

-  

§ 2. Regionale 
waterplannen 

   Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
4.57 IwOw. 

 4.10, onder a 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.4, tweede 
lid, onder a, 
Bkl 

 

 4.10, onder b 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.4, tweede 
lid, onder b, 
Bkl 

 

 4.11, eerste lid, onder a 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.4, derde lid, 
onder a, Bkl 

 

 4.11, eerste lid, onder b 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.4, derde lid 
onder b Bkl 
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 4.11, eerste lid, onder c 2.24, eerste 
lid, en 2.26 

4.4, derde lid, 
onder c, Bkl 

 

 4.11, tweede lid 2.24, eerste 
lid, 2.26 en 
16.88, 
eerste lid, 
onder b 

4.4, vierde 
lid, en 4.12 
Bkl en 10.16, 
derde lid, Ob 

 

 4.12, eerste lid, onder a - -  
 4.12, eerste lid, onder b 2.24, eerste 

lid, en 2.26 
4.10, eerste 
lid, onder a, 
Bkl 

 

 4.12, tweede lid - -  
 4.12, derde lid - -  
 4.13  23.1 -  
§ 3. Beheerplannen    Overgangsrecht is 

geregeld in artikel 
4.58 IwOw. 

 4.14 t/m 4.17 - -  
 4.18 23.1 -  
Hoofdstuk 5 Beheer van 
water-staatswerken 

     

§ 1. Vrijstelling leggerplicht    Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
4.59 IwOw. 

 5.1, onder a 2.39, vierde 
lid 

3.13, onder a, 
Bkl 

 

 5.1, onder b 2.39, vierde 
lid 

3.13, onder b, 
Bkl 

 

 5.1, onder c 2.39, vierde 
lid 

3.13, onder b, 
Bkl 

 

§ 2. Aanwijzing 
rijkswateren peilbesluit 

   Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
4.61 IwOw. 

 5.2, eerste lid 2.41, 
tweede lid 

3.12 Bkl  

 5.2, tweede lid 16.32a -  
 5.2, derde lid - -  
§ 3. Regels ten aanzien van 
het calamiteitenplan 

   Overgangsrecht is 
geregeld in artikel 
4.67 IwOw. 

 5.3 19.14, 
eerste lid 

3.15 Bkl  

Hoofdstuk 6 
Handelingen in 
watersystemen 

     

§ 1. Algemeen     
 6.1  - Bijlage I BAL  
 6.1a 5.34, 

tweede lid 
8.85 Bkl Overgangsrecht voor 

lopende procedures 
is geregeld in 
afdeling 4.1 IwOw. 

§ 2. Algemene bepalingen 
over het lozen 

    

 6.1b 16.65, 
eerste lid 

10.24 Ob Overgangsrecht voor 
lopende procedures 
is geregeld in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.1c* 16.65, 
eerste lid 

10.24 Ob Overgangsrecht voor 
lopende procedures 
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is geregeld in 
afdeling 4.1 IwOw. 

 6.1c - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.2 - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.3 4.3, derde 
lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 4. Verontreinigende 
handelingen in het 
zeegebied 

   Overgangsrecht voor 
vergunningen is 
geregeld in afdeling 
4.1 en § 4.2.5 
IwOw.  

 6.8, eerste lid 
 

5.34, 
tweede lid 

8.88 en 8.96 
Bkl 
 

 

 6.8, tweede lid - -  
 6.8, derde en vierde lid 4.3, eerste 

lid 
7.13 Bal Overgangsrecht voor 

ongewone voorvallen 
is geregeld in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 6.9 - -   
 6.10, eerste lid 4.3, eerste 

lid 
7.64 Bal Overgangsrecht is 

opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.10, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.65 Bal Voor zover 
overgangsrecht MR 
nodig is, regelen in 
Invoeringsregeling. 

§ 5. Onttrekkingen en 
infiltraties 

    

 6.10a, eerste lid 5.1, tweede 
lid 

6.36, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht voor 
vergunningen is 
geregeld in afdeling 
4.1 en § 4.2.5 
IwOw. 

 6.10a, tweede lid - -  
 6.11 -  - Overgangsrecht is 

opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

§ 5a. Het installeren en in 
werking hebben van een 
open 
bodemenergiesysteem 

   Overgangsrecht 
vergunningen en 
vergunningsvoor-
schriften is geregeld 
in afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11a, eerste lid - -  
 6.11a, tweede lid 4.3, derde 

lid 
-  

 6.11b, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

4.1152 Bal  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11b, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschrife
n is opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw. 
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 6.11c, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

4.1154, 
tweede en 
derde lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11c, tweede lid - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11c, derde lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal 
 

Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11c, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschrif-
ten is geregeld in 
artikel 8.1.5 IbOw. 

 6.11c, vijfde lid 4.3, eerste 
lid  

2.12 Bal Overgangsrecht voor 
vergunningen en 
vergunningsvoor-
schriften is geregeld 
in afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11d 4.3, eerste 
lid 

4.1150 Bal Voor het tweede lid 
is overgangsrecht 
opgenomen in artikel 
8.1.2 IbOw.  

 6.11e 4.3, eerste 
lid 

4.1153 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11f, eerste lid -  - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.11f, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

4.1157 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11g, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

4.1154, 
eerste lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11g, tweede lid 4.3, eerste 
ild 

4.1154, 
tweede lid, 
Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.11g, derde lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11g, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11g, vijfde lid 4.3, eerste 
lid 

2.12 Bal Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 
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 6.11h 4.3, eerste 
lid 

4.1151 Bal Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.11i - - Overgangrecht voor 
vergunningen en 
vergunningvoorschrif
-ten is geregeld in 
afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

§ 6. Gebruik van 
rijkswaterstaatswerken 

   Overgangsrecht 
vergunningen en 
vergunningsvoor-
schriften is geregeld 
in afdeling 4.1 en § 
4.2.5 IwOw. 

 6.12, eerste lid 
 

4.3, eerste  
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16, 6.17, 
eerste lid, 
6.28, 6.34, 
6.39, 6.49 en 
6.53 Bal 

 

 6.12, tweede lid, onder 
a 
 

4.3, eerste 
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16 en 6.17, 
eerste lid, 
onder g, en 
tweede lid, 
Bal  

 

 6.12, tweede lid, onder 
b 
 

4.3, eerste 
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16 en 6.17, 
eerste lid, 
onder g, 
onder 2°, Bal 

 

 6.12, tweede lid, onder 
c 
 

4.3, eerste 
lid 

6.15 Bal 
 

 

 6.12, tweede lid, onder 
d 
 

4.3, eerste 
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16 en 6.17, 
eerste lid, 
onder c, Bal 

 

 6.12, tweede lid, onder 
e 
 

4.3, eerste 
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16 en 6.17, 
eerste lid, 
onder e, Bal 

 

 6.12, tweede lid, onder 
f 

4.3, derde 
lid 

-   

 6.12, tweede lid, onder 
g 

4.3, eerste 
lid 

6.27, eerste 
lid, onder a, 
Bal 

 

 6.12, derde lid 
 

4.3, eerste 
lid, en 5.1, 
tweede lid 

6.16 en 6.17, 
tweede lid, 
Bal 

 

 6.13 lid, eerste lid, 
onder a 
 

4.3, eerste 
lid 

7.27, onder a, 
Bal 

 

 6.13, eerste lid, onder b 
 

4.3, eerste 
lid 

7.27, onder b, 
Bal 

 

 6.13, eerste lid, onder c 
 

4.3, eerste 
lid  

7.27, onder c, 
Bal  

 

 6.13, eerste lid, onder d 
 

4.3, eerste 
lid 

7.16 Bal   



Onderwerp/hoofdstuk 
Waterbesluit 

Artikel huidig besluit Artikel OW Artikel AMvB Toelichting 
overgangsrecht 

 6.13, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.16, vierde 
lid, Bal 

 

 6.14, eerste lid 
 

4.3, eerste 
lid  

6.18, 6.29 en 
6.57, tweede 
lid, Bal 

 

 6.14, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

6.15, eerste 
lid, Bal  

 

 6.15, eerste lid, onder a 4.3, eerste 
lid 

6.6, tweede 
lid, onder e, 
en 7.6, 
tweede lid, 
onder b, Bal 

 

 6.15, eerste lid, onder b 4.3, eerste 
lid 

6.6, tweede 
lid, onder b, 
Bal 

 

 6.15, eerste lid, onder c 4.3, eerste 
lid 

6.6, tweede 
lid, onder c en 
d, Bal  

 

 6.15, tweede lid 4.3, derde 
lid 

-  

 6.15, derde lid 4.3, derde 
lid 

-  

 6.16, eerste lid - -  
 6.16, tweede lid - -  
§ 6a. Windparken op zee     
 6.16a  1.5, tweede 

lid 
1.2 Bal Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

 6.16b  4.7 - Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.4 Ib. 

 6.16c 4.3, eerste 
lid  

1.3 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16d, eerste lid 4.3, eerste 
lid  

7.34, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.16d, tweede lid 4.3, derde 
lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16d, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.34, derde 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.16d, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

7.35, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.16d, vijfde lid 4.3, eerste 
lid 

7.35, tweede 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.16d, zesde lid - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16e, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.6, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16e, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.6, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 
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 6.16e, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.38 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16e, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

7.42 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 6.16f 4.3, eerste 
lid 

7.37 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16g, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.39, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16g, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.34, tweede 
lid, onder c, 
en derde lid, 
Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16g, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.39, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16g, vierde lid 4.3, derde 
lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.40, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.40, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.6, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

7.40, derde 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, vijfde lid - -  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16h, zesde lid 4.3, derde 
lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16i, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.41, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16i, tweede lid - -  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16i, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.41, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16i, vierde lid 4.3, eerste 
lid  

7.42 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 6.16i, vijfde lid 4.3, derde 
lid 

-  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16j 4.3, eerste 
lid  

7.43 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 
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 6.16k, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.6, tweede 
lid, onder a, 
en vijfde lid, 
onder d, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16k, tweede lid 4.3, eerste 
lid  

7.44, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16k, derde lid 4.3, eerste 
lid 

7.44, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16k, vierde lid 4.3, eerste 
lid 

7.12 Bal Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.3 IbOw. 

 6.16k, vijfde lid 19.4, 
tweede lid 

-  Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16k, zesde lid - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16l, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

7.45, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16l, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

7.45, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16l, derde lid 2.24, 4.3 in 
samenhang 
met 4.5 en 
5.53 

7.7, tweede 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16l, vierde lid 2.24, 4.3 in 
samenhang 
met 4.5 en 
5.53 

7.7, eerste 
lid, Bal 

Overgangsrecht voor 
maatwerkvoorschrif-
ten is opgenomen in 
artikel 8.1.5 IbOw. 

 6.16l, vijfde lid 2.24, 4.3 in 
samenhang 
met 4.5 en 
5.53 

7.7, eerste 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.16l, zesde lid 4.3, eerste 
lid, in 
samenhang 
met 4.4, 
eerste lid 

7.34, derde 
lid, Bal 

Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 IbOw. 

 6.16l, zevende lid 4.3, eerste 
lid 

7.35, derde 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 7. Brengen of onttrekken 
van water 

    

 6.17 - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.18, eerste lid 4.3, eerste 
lid 

6.6, zevende 
lid, Bal 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.18, tweede lid - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.18, derde lid 4.3, eerste 
lid 

6.38 Bal Geen 
overgangsrecht 
nodig. 
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 6.19 -  - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

§ 8. Nadere bepalingen 
omtrent de 
watervergunning 

   Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.20, eerste lid 16.1, eerste 
lid 

14.1, eerste 
lid, Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.20, tweede lid 16.1, derde 
lid 

14.1, derde 
lid, Ob 

Nog niet in werking 
getreden. Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

 6.21, eerste lid 16.55, 
eerste lid, 
en 16.88, 
eerste lid, 
onder a en c 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.21, tweede lid - - Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.22, eerste lid 16.1 en 
20.28, 
eerste lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.22, tweede lid 16.55, 
eerste lid, 
en 16.88, 
eerste lid, 
onder a en c 

14.2, eerste 
lid, onder b, 
Ob 

Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.22, derde lid 16.55, 
eerste lid, 
16.88, 
eerste lid, 
onder a en 
c, en 20.24, 
eerste lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 6.23 16.55, 
tweede en 
vijfde lid 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 7 Financiële 
bepalingen  

     

§ 1. Grondwaterheffing 7.1 en 7.2 13.4b, 
vierde lid 

8.3 en 8.4 Ob Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
4.74 IwOw 

§ 2. Subsidiëring 
maatregelen waterkeringen 

7.3 en 7.4 - Deze artikelen 
blijven achter 
in het 
Waterbesluit. 

Zie de aanpassing 
van deze artikelen in 
artikel 5.45 IbOw. 

Hoofdstuk 8 Overgangs- 
en slotbepalingen 

     

§ 1. Overgangs- en 
slotbepalingen 

   Artikelen 8.1 t/m 8.8 
kunnen vervallen, 
omdat ze uitgewerkt 
zijn of overgegaan. 

 8.1 - -  
 8.1a, eerste lid - -  
 8.1a, tweede lid - -  
 8.1a, derde lid - -  
 8.1a, vierde lid - -  
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 8.1b  16.88, 
eerste lid, 
onder b 

10.15 Ob  

 8.2 t/m 8.8  -  -  
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